
 1. ÚVOD

 Základní funkcí účetnictví je získávání, třídění a vyhodnocování informací o finanční 

situaci  a  výkonnosti  podniku  a  o  jejich  změnách.  Účetnictví  poskytuje  informace  pro 

management podniků, jejich majitele, obchodní partnery, stát, banky a věřitele.

 Důležitým úkolem účetnictví je věrné zobrazení ekonomické reality podniku tak, aby si 

všichni uživatelé interní i externí mohli učinit správný názor na současnou i budoucí finanční 

pozici podniku a mohli se ve vztahu k podniku správně rozhodnout.

Souhrnnými výstupy z účetnictví jsou účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

výkaz  o  peněžních  tocích  a  výkaz  o  změnách  vlastního  kapitálu.  Informace  v účetních 

výkazech musí být objektivní, srozumitelné a srovnatelné.

Účetní výkazy vznikají na základě rozsáhlého souboru činností, který se nazývá účetní 

závěrka.  Všechny  činnosti  procesu  účetní  závěrky  mají  svá  pravidla  a  zákonitosti  dané 

legislativou a kvalita jejich provedení ovlivňuje hodnotu údajů v účetních výkazech. 

Podnik,  který  jsem  si  zvolila,  má  svá  specifika,  která  ovlivňují  vedení  účetnictví 

a zpracování účetní závěrky. Proto se v této práci věnuji  jak obecným postupům účtování 

daným legislativou, tak také konkrétním případům, která jsou pro zvolený podnik  specifická.

V bakalářské práci se zaměřím na vyhodnocení finanční situace zvoleného podniku na 

základě údajů  z účetních výkazů a pokusím se  také analyzovat  vlivy,  které danou situaci 

způsobují. 

        

Proto se  také v úvodu této práce věnuji obecným postupům zpracování účetní závěrky 

a v další části potom konkrétním postupům účtování ve zvoleném podniku TAJMAC – ZPS, 

a.s..
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2. ZÁKLADNÍ POJMY

   
Účetní závěrka je proces, který zahrnuje celou řadu vzájemně souvisejících a na sebe 

navazujících činností. Finálním výstupem účetní závěrky jsou účetní výkazy a ty jsou určitou 

finanční interpretací činnosti podniku.

Účetní závěrka je tvořena rozvahou výkazem zisku a ztráty a přílohou, může zahrnovat 

i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu (podle §18 odst. 1 

a odst. 2 zákona o účetnictví).

Aby účetní jednotka mohla sestavit účetní výkazy a přidat k nim potřebné komentáře 

tak,  aby  podávaly  věrný  a  poctivý  obraz  předmětu  účetnictví  a  finanční  situaci  účetní 

jednotky, je vhodné si jednotlivé etapy procesu tvorby účetní závěrky rozplánovat a vzít do 

úvahy, jak se například změnil právní rámec předpisů, které ovlivňují účetnictví.

Správné účetnictví totiž nesmí odporovat nejen zákonu o účetnictví, ale ani ostatním 

právním předpisům, stejně tak nesmí obcházet jejich účel.

Účetní závěrka se sestavuje pro potřeby:

 podniku

 manažerů

 investorů

 obchodních partnerů ( dodavatelé a odběratelé)

 bank a jiných věřitelů

 státu (daně, statistika)

 burzovních makléřů

 veřejnosti

2.1  Právní rámec RÚZ: 

2.1.1 Legislativní úpravu účetní závěrky lze rozdělit do okruhů:

     a) regulace účetnictví – zde jsou základními prameny:

 Zákon  č. 563/1991 Sb., o účetnictví  v platném znění. 

 Vyhláška č. 500/2002 Sb., v platném znění. (dále jen Vyhláška)

 České účetní standardy pro podnikatele č. 001 až 023 
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             b) regulace daní – zde jsou základními prameny:

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

             c) regulace obchodního práva

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

2.1.2 Vnitřní účetní směrnice

Každá účetní jednotka by měla mít k prvnímu dni účetního období, hospodářského roku 

k dispozici  minimálně  následující  vnitřní  směrnice,  aby  mohla  plynule  pokračovat 

v účetnictví  od  prvního  dne  účetního  období  s tím,  že  může  potvrdit  platnost  svých 

dosavadních předpisů, anebo pokud dojde ke změnám, tak může vytvořit jejich aktualizované 

či nové znění.

Seznam vnitřních účetních směrnic používaných zvolenou účetní jednotkou TAJMAC – 

ZPS, a. s.:

V hodnocené společnosti existují vnitřní účetní směrnice v požadovaném rozsahu, které 

jsou  pravidelně  pro  každé  účetní  období  aktualizovány.  Jejich  obsah  zahrnuje  všechny 

potřebné údaje požadované legislativou. Jedná se  o následující směrnice:

   Obecné postupy účtování  - směrnice obsahuje vymezení účtového rozvrhu, popisuje 

strukturu účtů. Účty jsou šestimístné,  přičemž první tři  místa označují syntetický účet, 

další tři místa jsou analytickým účtem a sloužím pro potřeby podniku. Dále tato směrnice 

vymezuje  účetní  knihy  používané  ve  společnosti,  podmínky  vzájemného  zúčtování, 

okamžik uskutečnění účetního případu a postup účtování na účtech změny stavu zásob.

 Časové rozlišení nákladů a výnosů – zásady účtování časového rozlišení ,  stanovení 

hranice významnosti pro časové rozlišování (časově se nerozlišují hodnoty nepřevyšující 

částku  2  000,-  Kč  bez  DPH).  Dále  je  vymezen  rozdíl  mezi  časovým  rozlišením a 

přechodnými účty.

 Zásady ocenění majetku a závazků – popis, jak se oceňují jednotlivé druhy aktiv a 

závazků, včetně stanovení skladby jednotlivých druhů ocenění

 Účetní knihy používané v účetnictví TAJMAC - ZPS, a.s. – typy používaných účetních 

knih, účetní oblasti, číselné řady

 Tvorba a zúčtování opravných položek a rezerv – vymezení jaké opravné položky a 

rezervy společnost tvoří a podmínky pro jejich tvorbu a užití
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 Zásady evidence, účtování a odpisování DNM – výčet konkrétních druhů majetku ve 

společnosti,  způsoby  účtování  o  jejich  pořízení  a  vyřazení,  ocenění,  technickém 

zhodnocení a tvorbě opravných položek. Důležitou součástí je také postup při účetním a 

daňovém odpisování ( v podstatě odpisový plán jednotlivých druhů majetku zařazených 

do této kategorie)

 Zásady evidence, účtování a odpisování DHM – tato směrnice má stejnou strukturu 

jako směrnice o DNM

 Účtování technického rozvoje – stanovení postupu účtování o technickém rozvoji ve 

společnosti, způsoby oceňování, prodej a aktivace, dotace na technický rozvoj

 Terminář prací spojených s účetní závěrkou – vymezuje termíny prací              a 

zodpovědné osoby za jejich provedení

 Zajištění  inventarizace  majetku a  závazků –  vymezení  inventarizovaného majetku, 

termíny jeho inventarizace a osoby zodpovědné za provedení fyzických                     a 

dokladových inventur

 Konsolidace  – termíny a  druhy předávaných podkladů pro provedení  konsolidace ve 

skupině společností

2.2 Stručná charakteristika vybrané firmy z účetního hlediska

Zvolená firma TAJMAC – ZPS, a.s. je uceleným technickým, výrobním ekonomickým 

organismem. Hodnotit každou tuto stránku však není cílem této práce. Za cíl jsem si zvolila 

zhodnotit vybrané aspekty hospodaření této účetní jednotky na základě výstupů z účetních 

výkazů společnosti, které byly pro potřeby této práce částečně upraveny. Proto jsem se také i 

v obecném popisu firmy zaměřila zejména na charakteristiku firmy z účetního pohledu. K 

této problematice mi byly ve společnosti poskytnuty informace a vybrané materiály. 

 Společnost TAJMAC - ZPS, a.s. je akciovou společností vlastněná jedním akcionářem, 

která vznikla v roce 2000. Rozhodujícím předmětem podnikání jsou zejména tyto činnosti 

zapsané v obchodním rejstříku:

 Stavba, konstrukce a vývoj obráběcích strojů

 Vykonávání dodávky prací průmyslové povahy a průmyslových kooperací

 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

 Kovoobráběčství a zámečnictví

 Prodej a koupě zboží za účelem dalšího prodeje
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 Ostatní  doplňující  aktivity  (  poskytování  technických  služeb,  pronájem  a  půjčování 

movitých  věcí,  technicko-organizační  činnost  v oblasti  požární  ochrany,  provozování 

čerpacích stanic s mazivy ).

Společnost je ve velké míře závislá na zahraničním obchodu, a to v oblasti exportu, tak 

i v oblasti importu.

Export

Společnost  je  s prodejem  svých  výrobků  etablovaná   na  světových  trzích,  a  to 

v tradičních oblastech jako jsou zejména tyto státy: Itálie, SRN, Japonsko, USA, Slovensko, 

Velká  Británie  a  Švédsko.  Kromě těchto  států  směřovaly  obchodní  aktivity  v posledních 

obdobích také do Indie a Egypta, kde se podařilo realizovat pro společnost významný objem 

vývozu.

Tradičním  trhem  stále  zůstává  ruský  trh,  kam  se  realizují  prodeje  zejména 

prostřednictvím  jiných  tuzemských  obchodních  firem.  Ve  vztahu  k objemu  tržeb  tvoří 

každoročně podíl exportu cca 70%.

Import

Společnost dováží pro dosažení požadované kvality svých výrobků důležité součásti

a komponenty ze zahraničí, a to od špičkových výrobců ve svém oboru.

2.3  Charakteristika aktiv a pasiv

          

Aktiva
Aktiva  se vyznačují svou rozmanitostí a četností vyplývající z široké škály činností 

společnosti . Představují materiální základnu pro celý hospodářský proces.

Dlouhodobý majetek

Z hlediska  dlouhodobých  aktiv,  tj.aktiv,  která  se  spotřebovávají  a  předávají  svou 

hodnotu do finálních produktů déle než jeden rok, společnost disponuje:

Dlouhodobý nehmotný majetek

 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

 software 

 ocenitelná práva   

 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
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 Dlouhodobý hmotný majetek 

 stavby, budovy

 pozemky

 stroje, přístroje a zařízení

 osobní automobily a jiné dopravní prostředky

 předměty výpočetní techniky

 nářadí, měřidla, speciální nástroje a přípravky,

 modely pro výrobu odlitků

 inventář (zařízení výrobních prostor a kanceláří)

 nedokončený dlouhodobý majetek

Dlouhodobý finanční majetek

 Podílové cenné papíry a vklady

Společnost  vlastní  podílové cenné papíry a vklady v jiných společnostech se sídlem 

v tuzemsku  i  v zahraničí.  Podle  podílu  na  základním kapitálu  vlastněných  společností  je 

TAJMAC - ZPS, a.s. buď jediných nebo částečným  vlastníkem . Majetkové účasti podléhají 

v rámci roční účetní závěrky přecenění ekvivalencí. TAJMAC - ZPS, a.s. získala dlouhodobá 

finanční  aktiva  buď  nákupem  cenných  papírů  nebo  založením  nových  společností. 

Dohromady pak všechny společnosti tvoří konsolidovaný celek i ve smyslu podmínek pro 

konsolidaci z hlediska dikce § 22 a § 23 zákona o účetnictví.

 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Jedná se o poskytnuté finanční půjčky dceřiným společnostem, jejichž doba splatnosti 

je delší než jeden rok.

Oběžná aktiva

Oběžná aktiva tvoří neméně významnou součást aktiv ve společnosti  TAJMAC - ZPS, 

a.s.  Jedná  se  o  majetek,  u  kterého  je  žádoucí,  aby měnil  plynule  svoji  formu a  plynule 

přecházel z jedné formy do druhé.
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Zásoby

Vzhledem ke specifikám strojírenské výroby je účtování o zásobách v TAJMAC - ZPS, 

a.s.  velmi propracované a podporované informačním systémem na řízení zásob. Průběžné 

doby výroby obráběcích strojů se pohybují v závislosti na typu stroje v rozmezí 3 – 7 měsíců, 

počet vyráběných pozic se pohybuje od 500 – 1 500, celkový počet součástí stroje včetně 

nakupovaných  potom  od  2  500  –  3  000  ks.  Z  těchto  údajů  vyplývá,  že  ve  stadiu 

rozpracovanosti  se  nachází  velký  objem  finančních  hodnot,  a  proto  řízení  zásob  je 

významným nástrojem finančního řízení firmy.

Součástí zásob jsou v TAJMAC - ZPS, a.s. materiál, nedokončená výroba a výrobky. 

Pohledávky 

Pohledávky  jsou  neuhrazené  nároky  společnosti  za  právnickými  nebo  fyzickými 

osobami.  Člení  se  na  dlouhodobé  a  krátkodobé  a  jedná  se  zejména  o  pohledávky 

z obchodního styku. Součástí pohledávek jsou také zaplacené zálohy na služby a dohadné 

účty aktivní.

Krátkodobý finanční majetek  

 Peníze  na  bankovních  účtech  v tuzemských  i  zahraničních  bankách 

v české i cizích měnách

 Peníze v korunové a valutové pokladně 

 Ceniny 

 Krátkodobé cenné papíry

Časové rozlišení 

Časové rozlišení aktiv je využíváno vždy, kdy se jedná o náklady a příjmy  týkající se 

více účetních období. Musí být znám jejich titul, výše a období, kterého se týkají.V TAJMAC 

- ZPS, a.s. se časově rozlišují hodnoty převyšující částku 2 000,- Kč.

Pasiva

Vlastní kapitál

Jedná se o vlastní zdroje podniku , které tvoří:

 Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku tvořený kmenovými akciemi na jméno a 

akciemi na jméno
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 Kapitálové  fondy –  společnost  provádí  ke  dni  sestavení  účetní  závěrky  přecenění 

majetkových účastí ekvivalencí. Na vrub nebo ve prospěch účtu 414 – Oceňovací rozdíly 

 z přecenění majetku a závazků se účtují rozdíly mezi účetní hodnotou majetkových účastí 

a hodnotou odpovídající míře účasti na vlastním kapitálu dané společnosti

 Fondy ze zisku – zákonný rezervní fond tvořen za ta účetní období, ve kterých společnost 

dosáhla zisku

 Hospodářský výsledek minulých let – nerozdělený zisk minulých let a neuhrazená ztráta 

minulých let

 Hospodářský výsledek běžného účetního období

Cizí zdroje

 Rezervy   -  rezerva  na  mimořádnou  mzdu  a  odvody na  sociální  a  zdravotní  pojištění 

vztahující se minulému účetnímu období

 Dlouhodobé závazky

 Krátkodobé závazky

 Bankovní úvěry a výpomoci

Časové rozlišení

Výnosy a výdaje týkající se více účetních období,u kterých je znám jejich titul,výše a období.

2.4  Účtování v cizích měnách

Velká část obchodních vztahů zvolené společnosti je realizována v cizích měnách. Týká 

se  pohledávek, závazků, bankovních účtů a úvěrů, zaplacených a přijatých záloh. Uvedená 

aktiva a závazky jsou vedena v účetnictví společnosti v české i cizí měně.

Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu se v průběhu 

účetního  období  používá  pevný  denní  kurz  stanovený  na  základě  směnného kurzu  ČNB 

platného pro  předcházející  den.  Ke  dni  sestavení  účetní  závěrky jsou  majetek  a  závazky 

přepočteny kurzem platným pro poslední den účetního období. 

2.5 Uplatněné účetní období

Dle § 3, odst. 2 zákona o účetnictví je účetním obdobím nepřetržitě po sobě jdoucích 

dvanáct měsíců, pokud není stanoveno jinak. Zvolená společnost uplatňuje jako účetní 

období hospodářský rok, který začíná 1.10. a končí 30.9. následujícího roku.
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3. ÚČETNÍ OPERACE V RÁMCI ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

( dále jen RÚZ)

V této části bakalářské práce se zaměřím na stručný popis postupu prací  v rámci RÚZ 

obecně a budu tyto činnosti konfrontovat s praxí ve zvoleném podniku.

Popis postupu prací a časový harmonogram RÚZ  v konkrétních podmínkách TAJMAC - ZPS, 

a.s. je součástí vnitropodnikových směrnic uvedených v bodu 2.1.2.

3.1 Inventarizace majetku a závazků:

Inventarizace – je důležitým prvkem RÚZ, kterým se zjišťuje skutečný stav veškerého 

majetku a závazků a kterým se ověřuje, zda  zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku 

v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o opravných položkách ( § 29, odst.1 

zákona o účetnictví). Průběh inventarizace lze členit do čtyř okruhů:

 1. činnost před zahájením inventarizace

 2. provádění vlastních inventur

 3. další úkoly inventarizačních komisí

 4. vyhodnocení inventarizace

 Součástí inventarizačních prací v TAJMAC – ZPS, a.s. byla také identifikace dočasně 

neplnohodnotného majetku, která vyústila v návrh na tvorbu opravných položek.

Inventarizační rozdíly i tvorba opravných položek byly proúčtovány do období uzavíraného 

hospodářského roku. 

3.2 Ověření věcné a časové souvislosti zúčtovaných nákladů a výnosů

Náklady a výnosy by měl být účtovány do období, s nímž věcně a časově souvisejí, a to 

bez ohledu na jejich zaplacení. 

Při  analýze  výsledkových  účtů  probíhá  současně  účetní  a  daňová  analýza,  protože 

uzavírání  nákladů  a  výnosů  se  týká  správného  vykázání  výsledku  hospodaření  účetní 

jednotky a také jejího daňového základu pro daň z příjmů. 

Hlavním předpokladem správného vykázání  hospodářského výsledku je  zahrnout  do 

běžného účetního období všechny náklady a výnosy, které do něj věcně (hospodářsky) patří 

a vyloučit  z běžného účetního období ty náklady a výnosy, které byly sice v daném období 

zaúčtovány, avšak týkají se příštích účetních období.
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Nástroji těchto úprav jsou:

3.2.1 Časové rozlišení

K zabezpečení této zásady lze využít z účetních metod především časového rozlišování. 

V TAJMAC - ZPS,  a.s.  je ve vnitropodnikové směrnici definována významnost z hlediska 

obratu  firmy.  Časové rozlišení  se  nepoužije  v případě,  že  se  výrazněji  neovlivní  věcná a 

časová souvislost nákladů a výnosů. Pro TAJMAC - ZPS, a.s. se považuje za takovou částku 

2 000,- Kč bez DPH.

Časové rozlišení se ve firmě využívá vždy, kdy se jedná o náklady a výnosy týkající se 

dvou a více za sebou jdoucích období, u kterých je přesně znám titul, období a hodnota.

Konkrétní příklady  titulů časového rozlišení v TAJMAC-ZPS, a.s.

 nákladů: leasing, pojištění, služby, ochranné známky

 příjmů: dodavatelské bonusy, slevy za odebrané množství nebo dosažený     finanční 

objem nákupu od dodavatele

 výnosů: nájemné ploch a pozemků

 výdajů: nevyfakturované služby, provize, předplatné periodik

3.2.2 Dohadné účty

Dohadné účty se použijí v případě, kdy je znám jejich titul a období, kterého se týkají a 

při uzavírání účetních knih  není možno stanovit konečnou výši. Hranice významnosti pro 

jejich předpokládanou výši je opět částka 2 000 Kč,- bez DPH.

Konkrétní příklady titulů dohadných účtů v TAJMAC - ZPS, a.s.:

- aktiv: předpokládaná výše úroků z poskytnutých půjček včetně kursových rozdílů, nárok 

na vratku DPH v zemích EU, předpoklad pojistných plnění

- pasiv: nevyfakturované práce a dodávky

Obecně lze tedy považovat dohadné účty aktivní nebo pasivní za pohledávky nebo 

závazky, u kterých nám není doposud známa jejich výše. Odpovídá tomu i jejich zařazení 

v rozvaze.

 Při posuzování jednotlivých nákladových a výnosových položek je tedy nezbytné 

provést při uzávěrkových pracích časové rozlišení nákladů, zaúčtovat dohadné položky 

aktivní a pasivní, vyúčtovat kursové rozdíly, opravné položky a na očekávané výdaje 

(závazky) v příštích obdobích, které však nelze zařadit od časového rozlišení nákladů, 

vytvořit rezervy.

10



Důležitá  zásada,  která  se  musí  dodržovat,  je  zákaz  kompenzace (tj.  vzájemného 

vyrovnávání)  nákladů  a  výnosů.  Účtuje  se  tedy  brutto  systémem.  Výjimky  ze  zákazu 

kompenzace jsou uvedeny v § 58 Vyhlášky.

3.3 Závěrečné operace u zásob

V TAJMAC - ZPS, a.s. se používá pro účtování zásob způsob A. V průběhu účetního 

období se pořizovací cena nakupovaných zásob kalkuluje na účtu 111 – Pořízení materiálu. 

Po ocenění jsou zásoby na základě příjemky účtovány na vrub účtu 112 – Materiál na skladě. 

Nakupované  zásoby jsou oceňovány pořizovací  cenou,  jejíž  součástí  jsou i  náklady 

související s pořízením – např. přepravné, clo, provize, pojistné dodávky, poštovné, balné.

Zásoby vytvořené vlastní  činností  (nedokončená výroba a  výrobky)  jsou oceňovány 

vlastními náklady výroby, které v TAJMAC - ZPS, a.s. zahrnují:

 přímý materiál

 přímé kooperační náklady

 přímé mzdy

 ostatní přímé náklady

 výrobní režii

Ke dni sestavení účetní závěrky je materiál, který byl firmě vyfakturován dodavateli a 

nebyl doposud přijat na sklad, vykázán jako materiál na cestě – účet 119.

3.4 Tvorba a zúčtování opravných položek

Opravné  položky  vyjadřují  ztráty,  znehodnocení  a  možná  rizika  u  aktiv  a  jsou 

vyjádřením zásady věrného obrazu a zásady opatrnosti.

Daňové  opravné  položky  připouští  zákon  č.  593/1992  Sb.,o  rezervách  pro  zjištění 

základu daně z příjmu,  pouze u vybraných pohledávek. TAJMAC – ZPS, a.s. tvoří  opravné 

položky k zásobám materiálu na skladě, k zásobám výrobků a pohledávkám.

Rezervy představují závazky s určením obecným nebo účelovým.  

TAJMAC - ZPS, a.s. tvoří rezervu na mimořádnou mzdu vztahující se k běžnému účetnímu 

období  a  vyplacenou  v následujícím  účetním  období  a  sociální  a  zdravotní  pojištění 

vztahující se k této mzdě.

3.5 Kurzové rozdíly

Kurzové rozdíly vznikají při přepočtu cizí měny na české koruny a při změnách výše 

devizového kurzu. TAJMAC – ZPS, a.s. používá pro přepočet cizí měny na CZK pevný denní 
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kurz ČNB platný pro předcházející den. Ke dni sestavení účetní závěrky (30.9.) je to kurz 

ČNB platný pro den 30.9. Kurzové rozdíly se týkají přepočtu aktiv a závazků vedených v cizí 

měně, tj. pohledávek, krátkodobého finančního majetku, obchodních závazků a krátkodobých 

bankovních úvěrů. Veškeré kursové rozdíly byly  účtovány výsledkově.

3.6 Přecenění cenných papírů a majetkových účast

Společnost  vlastní  cenné  papíry  a  podíly  oceňované  podílem  na  vlastním  kapitálu 

(ekvivalencí) ovládané a řízené osoby nebo osoby pod podstatným vlivem.  TAJMAC – ZPS, 

a.s. na základě předložených účetních závěrek ovládaných společností vypočítala svůj podíl 

na  jejich  vlastním  kapitálu  a  na  základě  toho  přecenila  ekvivalencí  hodnoty  svých 

majetkových účastí v uvedených společnostech. Zúčtovala je rozvahově prostřednictvím účtu 

414 – Přecenění majetkových účastí.

3.7 Odložená daň

Společnost  TAJMAC  -  ZPS,  a.s.  je  povinna  vypočítávat  odloženou  daň.  Hlavním 

parametrem ,  který v  TAJMAC -  ZPS,  a.s.  ovlivňuje  výpočet  odložené daně,  jsou odpisy 

dlouhodobého  majetku,  které  se  podílí  na  dočasném  rozdílu  mezi  účetní  a  daňovou 

zůstatkovou cenou.  Společnost  zvolila  zrychlený způsob daňového odpisování,  proto jsou 

vyšší daňové odpisy než odpisy účetní a tudíž daňová zůstatková cena je nižší než zůstatková 

cena účetní. Společnost tak snižuje momentálně svůj daňový základ k dani z příjmů  a tím 

odkládá  do  určité  míry  svoji  daňovou  povinnost.  Z tohoto  důvodu  společnost  v běžném 

účetním období účtovala o odloženém daňovém závazku.
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4. SOUČÁSTI ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A STRUČNÁ 

    CHARAKTERISTIKA ÚČETNÍCH VÝKAZŮ

Pro moji bakalářskou práci mi byly se souhlasen společnosti poskytnuty modifikované 

údaje z účetních výkazů. Zaměřila jsem se zejména na majetkovou strukturu podniku, které 

se věnuji ve své práci podrobněji i co se týká způsobů  účtování a různých zvláštností ve  

zvolené společnosti. Oblast pasiv uvádím jako nedílnou součást bilance aktiv a pasiv a jako 

východisko pro vyhodnocení finanční situace prezentované společnosti.

4.1 Členění, účtování, oceňování a odpisování položek aktiv

Společnost zpracovala k 30. 9. 2006 roční účetní závěrku a na základě mi předaných 

údajů z rozvahy vykazuje aktiva dle přílohy č.1. Veškeré údaje jsou uvedeny v tis. Kč.

        Z prezentovaných dat v příloze č. 1  je zřejmé, že společnost disponuje poměrně velkým 

objemem dlouhodobého i oběžného majetku, který potřebuje ke své činnosti. Jeho pořízení, 

odpisování,  prodej i  likvidace velmi výrazně ovlivňuje hospodářský výsledek společnosti, 

základ daně z příjmů právnických osob i finanční situaci podniku. Označení položek jsem 

zvolila podle jejich označení v rozvaze.

          B I.  Dlouhodobý nehmotný majetek (dále DNM)

V TAJMAC - ZPS, a.s. se u všech složek DNM  jedná o majetek pořízený koupí neboli 

dodavatelským způsobem za  úplatu.  Z toho  vyplývá,  že  dle  platných předpisů  je  oceněn 

pořizovací cenou. V této kategorii aktiv společnost na základě vlastního rozhodnutí účtuje i 

DNM, jehož pořizovací cena je nižší než 60 tis. Kč a doba použitelnosti je delší než jeden 

rok.

 Nehmotné  výsledky  výzkumu  a  vývoje byly  pořízeny  v minulých  zdaňovacích 

obdobích a jedná se produkty výzkumného ústavu a výzkumného pracoviště ČVUT. Tyto 

instituce vypracovaly určitá technická řešení dílčí problematiky konstrukce obráběcích 

strojů,  které  nejsou  předmětem  průmyslových  a  jiných  ocenitelných  práv  a  které 

společnost  použije při  vývoji  svých výrobků. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

jejichž pořizovací cena je vyšší než 60 tis. Kč se účetně i daňově odpisují rovnoměrně, a 

to účetně po dobu 60 měsíců      a daňově po dobu 36 měsíců. U nehmotných výsledků 

s pořizovací cenou nižší nebo rovnou 60 tis. se daňový odpis rovná účetnímu odpisu trvá 

24 měsíců.
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 Software – jedná se o programové vybavení bez ohledu na to, zda je či není předmětem 

autorských práv. Z věcného hlediska se v podniku jedná zejména o řídící systémy pro 

řízení nákupu výroby a prodeje a systém pro vedení účetnictví. Software je oceňován 

pořizovací cenou. Pro odpisování platí stejná pravidla jako pro předcházející kategorii 

DNM.

 Ocenitelná práva - tuto samostatnou skupinu DNM tvoří předměty práv průmyslového a 

jiného vlastnictví a licence. Ke dni sestavení RUZ byla veškerá ocenitelná práva účetně i 

daňově odepsána. V průběhu účetního období byla odprodána již jedna plně odepsaná 

ochranná známka, což se projevilo jako zisk v hospodářském výsledku firmy. Ve výkazu 

zisku  a  ztráty  je  patrný  tento  příznivý  rozdíl   z řádků  č.  20  –  Tržby  z prodeje 

dlouhodobého majetku a ř. 23 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku. Ve 

stejném účetním období  byla  prodejní  cena kupujícím zaplacena,  proto  se  jedná  také 

o finanční přínos pro společnost. 

Ze struktury DNM a doby jeho pořízení uvedené na inventurních seznamech ve 

společnosti je patrno, že DNM vyšších hodnot byl pořízen už v roce vzniku společnost v roce 

2000 a v hodnoceném období byl z velké části nebo zcela odepsán. Rozdíl mezi účetními 

a daňovými odpisy při výpočtu základu daně z příjmu lze proto využít u DNM pořízeném 

v posledních dvou letech. Daňový základ lze snížit o hodnotu,  o kterou převyšují  daňové 

odpisy   účetní  odpisy.  Pro  dané  zdaňovací  období  se  jedná  zároveň  o  finanční  přínos 

vyplývající z daně z příjmu právnických osob.

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (dále DHM)

V účetní jednotce jsou dle vnitřní směrnice DHM účtovány vždy pozemky, budovy  a 

stavby, umělecká díla, stroje, přístroje, dopravní prostředky a předměty nabyté po skončení 

finančního  pronájmu,  modely,  inventář,  výpočetní  technika,  kopírky  bez  ohledu  na  výši 

vstupní  ceny  s dobou  použitelnosti  delší  než  1  rok.  Tento  postup  zařazovat  do  DHM  i 

předměty nízké hodnoty vyplynul z dlouholeté praxe a zkušeností ve společnosti. Je dán na 

prvním místě potřebami inventarizace, protože stávající způsob umožňuje vyhotovit jednotné 

seznamy veškerého majetku, který se nachází na každém vnitropodnikovém  středisku a za 

který je zodpovědná jediná osoba. Tento přehled majetku bezpodmínečně váže na účetnictví. 

Evidence majetku nižší hodnoty  v operativní evidenci se neosvědčila.

 Nářadí a měřidla, speciální nástroje a přípravky jsou DHM, pokud jejich vstupní cena 

je vyšší než 5 000,- Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok.
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Členění DHM v TAJMAC - ZPS, a.s.

 Pozemky –  zachycují hodnotu jednotlivých částí katastrálních parcel, které společnost 

vlastní dle zápisu v katastru nemovitostí. Jejich hodnota je trvalá, nepodléhají amortizaci, 

proto se neodpisují. Účetní operací, která má dopad na výsledek hospodaření, je prodej 

pozemku.  Pokud  je  prodejní  cena  nižší  než  pořizovací  cena,  dopad  do  výsledku 

hospodaření je záporný a navíc ještě ztráta  z prodeje pozemku není uznatelná z hlediska 

daně z příjmu.  S prodejem pozemku souvisí  také  úhrada daně z převodu nemovitostí, 

kterou  ve  většině  případů  hradí  prodávající  a  je  pro  něho  nákladem  s dopadem  do 

výsledku hospodaření. Po zaplacení je daň z převodu nemovitostí i uznatelným výdajem 

z hlediska  daně  z příjmu  právnických  osob.V  TAJMAC -  ZPS,  a.s.  nedošlo  v běžném 

účetním období k nákupu, k prodeji   ani technickému zhodnocení pozemku ,  proto za 

náklady a finanční výdaje související s vlastnictvím pozemků lze považovat zaplacenou 

daň z nemovitostí a náklady na běžnou údržbu.

 Stavby – položka stavby zahrnuje v TAJMAC - ZPS, a.s. výrobní haly, komunikace a jiné 

objekty zapsané v katastru nemovitostí nebo nepodléhající zápisu do katastru nemovitostí 

bez  ohledu  na  výši  vstupní  ceny.  Stavby  se  účetně  odpisují  lineárně  na  základě 

odpisového  plánu, doba  účetního  odpisování  se  podle  charakteru  stavby  pohybuje 

v rozmezí  20  –  40  let.  Z hlediska  daně z příjmu jsou  stavby zařazeny do  4.  nebo 5. 

odpisové skupiny a odpisují  se zrychleně. Společnost kromě běžné údržby provádí na 

stavbách technické zhodnocení pořízené dodavatelsky nebo ve vlastní režii. Na způsobu 

pořízení technického zhodnocení závisí  jeho vstupní cena – je oceněno buď pořizovací 

cenou  nebo  vlastními  náklady  výroby.  Pokud  hodnota  technického  zhodnocení 

jednotlivého  majetku  přesáhne  za  účetní   a  zdaňovací  období  hodnotu  40  000,-Kč  , 

zvyšuje pořizovací cena stavby.

Stavby jsou položkou, u kterých se v závislosti na zvolený způsob odpisování projevil 

v účetním období nejvyšší rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Tento rozdíl v běžném 

roce snižuje základ daně z příjmů a finančním přínosem je menší odvod na dani z příjmů . 

Protože se stejně jako u pozemků jedná o nemovitý majetek, podléhají stavby, na které bylo 

vydáno kolaudační rozhodnutí, dani z nemovitostí.

V běžném  účetním  období  nedošlo  k prodeji  nebo  vyřazení  staveb,  které  by 

představovaly významné hodnoty a ovlivnily tak hospodářský výsledek a finanční situaci 

podniku.
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 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

V této položce společnost eviduje předměty se samostatným technicko ekonomickým 

určení s dobou použitelnosti delší než jeden rok bez ohledu na výši pořizovací ceny. Z hodnot 

v tabulce aktiv v příloze č. 1 je zřejmé, že tato skupina majetku je hodnotově nejvyšší. Věcně 

představuje  především  stroje,  přístroje,  dopravní  prostředky,  inventář  spolu  s předměty 

výpočetní techniky a dále nářadí, měřidla a speciální nástroje.

Předměty se pořizují dodavatelsky, ve vlastní režii a je na nich prováděno technické 

zhodnocení. Pro ocenění i technické zhodnocení platí stejná pravidla jako pro předcházející 

položky majetku.

V této kategorii společnost účtuje také o dopravních prostředcích, které v TAJMAC – 

ZPS,  a.s.  tvoří  zejména  jeřáby,  vysokozdvižné  vozíky  a  dopravníky  včetně  skladových 

zvedačů.

 Jiný  dlouhodobý  hmotný  majetek  –  ve  společnosti  TAJMAC  -  ZPS,  a.s.  se  jedná 

zejména o modely na výrobu odlitků. V případě modelů se jedná o časové odpisy, které se 

stanoví na základě určené doby životnosti vztažené ke vstupní ceně. Daňový odpis se 

rovná účetnímu odpisu. Některé modely jsou na základě podmínek obchodních kontraktů 

vyfakturovány  zákazníkům  společně  se  strojem,  pro  jehož  výrobu  byly  použity.Ve 

sledovaném účetním období  nebyl  realizován zisk ani  ztráta  z prodeje,  došlo k pouhé 

přefakturaci pořizovací ceny modelu na zákazníka.

 Nedokončený  dlouhodobý  majetek  –  společnost  používá  tento  účet  pro  kalkulaci 

vstupní ceny majetku, která obsahuje někdy mnoho složek (vedlejších nákladů) v někdy 

dlouhodobém  horizontu.  Každé  pořízení  majetku  je  ve  společnosti  vždy  účtováno 

prostřednictvím účtu nedokončeného majetku i v případě, že vstupní cena je jednorázová.

Vlivy způsobu pořízení a odpisování DHM na finanční situaci podniku:

Pořízení

Nákup od externích dodavatelů – společnost tímto způsobem pořizuje  převážnou část 

svého  dlouhodobého  majetku.  Tento  majetek  je  financován  z vlastních  zdrojů  firmy,  u 

vyšších  hodnot  je  rozložen  do  splátek  nebo  se  platí  zálohy  předem.  Dlouhodobý  ani 

krátkodobý úvěr na pořízení majetku firma nečerpá. Stejně tak nebyla společnosti poskytnuta 

dotace z veřejných zdrojů na pořízení majetku.

Aktivace – dle informací získaných ve společnosti  považuji za významnou otázku tzv. 

aktivaci strojů a zařízení, tj. zařazení strojů vyrobených ve vlastní režii do výrobního procesu.
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Finanční  leasing je  ve  společnosti  také  velmi  častou  formou  pořízení  hmotného 

majetku.  TAJMAC -  ZPS, a.  s.  jako  nájemci  umožňuje  pořízení  majetku  prostřednictvím 

pronajímatele (leasingové společnosti) na základě vlastních požadavků pro období blížící se 

době životnosti tohoto majetku a následně umožňující jeho přechod do vlastnictví TAJMAC - 

ZPS, a.s.  Téměř po celou dobu ekonomického využívání majetku je majetek vlastnictvím 

pronajímatele,  který  jej  i  odpisuje.  Není  tedy  součástí  položek  rozvahy  dlouhodobého 

majetku  v  TAJMAC  -  ZPS,  a.  s.,  přestože  je  využíván  stejným způsobem jako  majetek 

pořízený  jiným  způsobem.  Účtování  finančního  leasingu  doposud  vychází  z principu 

právního, ne ekonomického vlastníka.

Účastníky leasingové smlouvy jsou 3 strany:

• dodavatel věci (většinou výrobce)

• pronajímatel (leasingová společnost)

• nájemce  - je povinen platit pronajímateli dohodnuté splátky po dobu leasingu a po jejich 

splacení  má  právo  předmět  leasingu  odkoupit.  Po  skončení  finančního  leasingu  jsou 

předměty vedeny vždy v dlouhodobém majetku bez ohledu na výši vstupní ceny.

Za uvedení stojí také zmínka o zpětném leasingu, kterého společnost rovněž využívá i proto, 

že jí  to  umožňuje její  výrobní  program. Vyrábí  totiž  stroje,  které sama využívá ve svém 

výrobním procesu.  Zpětný  leasing  provádí  tak,  že  svůj  vyrobený  stroj  prodá  leasingové 

společnosti a ta ji tento předmět pronajme zpět. 

Výhodou zpětného leasingu je okamžité získání finančních prostředků.

 Odpisování

V případě dlouhodobého majetku si metodu a dobu odpisování  stanoví sama    účetní 

jednotka ve svém odpisovém plánu, přičemž účetní odpisy mají vyjadřovat skutečnou míru 

opotřebení dle konkrétních podmínek firmy. Pro zahrnování odpisů do základů daně z příjmů 

jsou  zákonem  stanovena  pevná  pravidla  u   dlouhodobého  majetku,  který  je  zahrnut 

v kategoriích  Hmotný  a  Nehmotný  majetek.  V ostatních  případech  jsou  u  dlouhodobého 

majetku respektovány účetní  odpisy v souladu s pravidly účtování.

 Stanovený   způsob  účetního  a  daňového   odpisování  ovlivňuje  základ  daně  z příjmů 

v konkrétním zdaňovacím období.
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B.III. Dlouhodobý finanční majetek (dále DFM)

 Majetkové účasti a podíly v ovládaných osobách
 Společnost  TAJMAC  -  ZPS,  a.s.  jako  ovládající  osoba  účtuje  v této  kategorii 

dlouhodobého majetku o majetkových účastech v ovládaných společnostech, ve kterých 

vykonává přímo rozhodující vliv na jejich řízení a provozování.

 Půjčky – ovládající a řídící osoba –  jedná se o dlouhodobé půjčky podnikům ve 

skupině se splatností delší než jeden rok 

Oceňování majetkových účastí a dlouhodobých půjček

1.Při vzniku majetkové účasti:

- nakoupené podílové cenné papíry a vklady jsou oceněny pořizovacími cenami.

- majetkové  účasti  vzniklé  vkladem  aktiv  do  základního  kapitálu  zakládaných 

společností se oceňují součtem účetních hodnot vkládaných aktiv  

- majetkové  účasti  vzniklé  kapitalizací  dlouhodobé  půjčky  se  oceňují  jmenovitou 

hodnotou půjčky

- finanční půjčky se oceňují jmenovitými hodnotami

2. Ke dni sestavení účetní závěrky

V rámci operací roční účetní závěrky se majetkové účasti přeceňují ekvivalencí. Na 

základě ročních účetních závěrek ovládaných společnosti se majetkové účasti TAJMAC -  

ZPS,  a.s.  přepočítají  na  hodnotu,  odpovídající  míře  účasti  na  vlastním  kapitálu 

společností, v nichž má TAJMAC - ZPS, a.s. majetkovou účast nebo podíl. 

Zvláštní  způsob  pořízení  popř.  zvýšení  hodnoty  majetkové  účasti  představuje 

kapitalizace poskytnutých dlouhodobých půjček.  V okamžiku kapitalizace  nedojde ke 

změně hodnoty dlouhodobého finančního majetku. Je žádoucí, aby společnost , do které 

jsou  vloženy finanční  prostředky  prostřednictví  kapitalizace,  byla  společností  dobře 

hospodařící  a  s vlastním  kapitálem  na  úrovni  alespoň  hodnoty  majetkové  účasti 

v mateřské společnosti. Jinak dojde při přecenění v rámci roční účetní závěrky k úbytku 

dlouhodobého  majetku  a  v případě  kapitalizovaných  půjček  i  úbytku  finančních 

prostředků.
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C.I. Zásoby

Účtování o zásobách je velmi členité a vzhledem k objemu hodnot, které zásoby 

váží, představuje i významný prvek řízení finanční hotovosti. Společnost tvoří opravné 

položky  na  dočasně  nepotřebné  a  pomaluobrátkové  zásoby  identifikované  při 

inventarizaci.  Jejich  hodnota  však  není  vysoká,  proto  ani  jejich  tvorba  neovlivnila 

zásadně výpočet odložené daně.

Hodnota zásob brutto:                                             696 486 tis. Kč

Opravné položky:                                                        4 369 tis. Kč 

Schéma č. 3: Účtování o zásobách v TAJMAC – ZPS, a. s.

Materiálové faktury
Příjemky materiálu

výrobní mzda
Odpracované Nh       (tarifní a výkonnostní

       mzdy výrob.dělníků)

      odvod soc. a zdrav.
Odvody     pojištění, vztahující se  

      k přímým mzdám
ocenění 
vlastními 
náklady

Faktury kooperace
za služby         práce cizích děl.  

          opravy přímé

Výpočet    sazba VR stanovená
výrobní režie    z Nh platná v IS
                                       v inf.systému   
                                       po celé účetní období  

       ocenění vlastními náklady 
                                                        v kalkulačním členění
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C. II., C.III.,  Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky

 Pohledávky představují budoucí zdroj finančních prostředků. Míra likvidity závisí  mimo 

jiné i na době splatnosti pohledávek. Společnost TAJMAC - ZPS, a.s. prodává stroje , jejichž 

pořizovací cena je pro odběratele poměrně vysoká a investice je pro odběratele dlouhodobá. 

Proto také  TAJMAC - ZPS,  a.s.  v rámci své obchodní politiky musí vycházet zákazníkům 

vstříc i v délce doby splatnosti. Ta se dle získaných informací pohybuje u strojů  45 dnů a 

výše.  Na  základě  individuálně  uzavíraných  obchodních  smluv  se  jako  nástroj  k zajištění 

finančních prostředků považují také splátkové kalendáře a zálohy.

Přesto existují také pohledávky po splatnosti, ne všechny jsou ale nedobytné. 

Na  nedobytné  pohledávky,  kdy dlužník  zanikl  nebo  na  jeho  majetek  byl  prohlášen 

konkurz,  tvoří  společnost  opravné  položky.  V případech,  kdy  je  možné  použít  institut 

daňových opravných položek,  jsou využívána  ustanovení  §  8  zákona č.  593/1992 Sb.,  o 

rezervách v aktuálním znění.

C. IV. Krátkodobý finanční majetek

V této kategorii oběžných aktiv společnost účtuje o finanční hotovosti na běžných účtech 

u bank a v pokladně v české i cizích měnách. Krátkodobé cenné papíry a podíly společnost 

nevlastní. 

D. Časové rozlišení

Jedná  se o náklady a příjmy příštích období , zejména o náklady na služby, které se vztahují 

k následujícím účetním období.

4.2 Členění  a  účtování položek pasiv

Zatímco aktiva představují určitou sumu majetku podniku, který podnik používá pro svou 

činnost, pasiva jsou zdroji financování těchto aktiv.

Zvolená společnost disponuje na základě mi poskytnutých údajů strukturou pasiv uvedenou 

v tabulce v příloze č.2. Pro označení položek pasiv jsem opět zvolila označení odpovídající 

rozvaze.
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A. Vlastní kapitál

Ze složení vlastního kapitálu je zřejmé, že společnost má poměrně vysoký  základní 

kapitál. Dle údajů, které jsem získala, zvolenou akciovou společnost vlastní jediný akcionář a 

základní kapitál je plněn splacen.

Další významnou složkou vlastního kapitálu jsou:

 oceňovací  rozdíly  z     přecenění  majetkových  účastí   -   které  má  společnost  v ovládaných 

společnostech.  Protože  suma  oceňovacích  rozdílů  ve  všech  ovládaných  společnostech  je 

kladná, znamená to, že vlastní kapitály těchto společností jsou vyšší,  než pořizovací ceny 

majetkových účastí. Prostředky, které vložila  TAJMAC – ZPS, a.s.  do majetkových účastí, 

jsou tedy zhodnoceny. 

Zákonný rezervní fond – historicky vytvořený rezervní fond za ta účetní období, ve kterých 

společnost dosáhla zisku.

Nerozdělený zisk  minulých  let  –   zisk  za  minulá  období  po  splnění  zákonné  povinnosti 

tvorby rezervního fondu dle § 217 Obchodního zákoníku. Společnost netvoří  fakultativní 

fondy ani doposud nevyplatila dividendy, proto celá hodnota nerozděleného zisku je určena 

k budoucímu použití na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady.

Hospodářský výsledek za běžné účetní  období – v případě TAJMAC – ZPS, a.s. se jedná o 

zisk za období od 1.10. 2005 do 30.9. 2006.

B. Cizí zdroje

V oblasti cizích zdrojů hraje významnou úlohu jejich dlouhodobost nebo krátkodobost, 

a proto jsou také tímto způsobem rozděleny v rozvaze.

V  TAJMAC – ZPS, a.s. jsou obsaženy v cizích zdrojích následující kategorie pasiv:

Rezervy  - rezerva vytvořená na výplatu mimořádných mezd vztahujících se k hospodářských 

výsledkům   minulého  účetního  období,  které  budou  vyplaceny  v následujícím  účetním 

období. Její tvorba není uznatelná z hlediska daně z příjmů právnických osob, proto se jedná 

o jeden, i když nevýznamný titul dočasných rozdílů pro výpočet odložené daně.

Závazky - ovládající osoba   - jedná se o zůstatek dlouhodobé půjčky poskytnuté jediným 

akcionářem společnosti při vzniku TAJMAC - ZPS, a.s. Půjčka je dlouhodobá a je pravidelně 

čtvrtletně splácena .

Jiné závazky -  zůstatek závazku z titulu pořízení akcií jedné z dceřiných společností, jehož 

splatnost byla ke dni sestavení účetní závěrky delší než jeden rok.

Odložený daňový závazek – odložená daň z příjmu právnických osob
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Závazky z     obchodních vztahů   -  jsou krátkodobé závazky vůči dodavatelům tuzemským i 

zahraničním. Jedná se o tzv. obchodní úvěr, doba splatnosti těchto závazků se pohybuje od 14 

dnů do 3 měsíců.

Závazky – ovládající a řídící osoba  - jedná se o tu část půjčky od majitele TAJMAC - ZPS, 

a.s., která má ke dni sestavení účetní závěrky splatnost kratší než jeden rok a dále přijaté 

krátkodobé půjčky od dceřiných společností.

Závazky k     zaměstnancům   -   jsou  krátkodobými  závazky z titulu  nevyplacených mezd za 

předcházející měsíc splatné obvykle kolem 15. dne následujícího měsíce.

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění - souvisí se závazky k zaměstnancům. Opět se 

jedná o jednoměsíční závazky, které nejsou po splatnosti.

Stát – daňové závazky a dotace – závazek z titulu přijaté a doposud nevyčerpané dotace na 

řešení  úkolů  technického  rozvoje  a  dále  závazek  z daně  z příjmu  fyzických  osob  za 

předcházející  měsíc.

Krátkodobé přijaté zálohy – zálohy přijaté od zákazníků

Dohadné účty pasivní -  mají charakter budoucích závazků, u kterých ke dni sestavení účetní 

závěrka není známa jejich přesná výše

Jiné  závazky -  ve  zvolené  společnosti  je  v této  hodnotě  pasiv  zahrnut  závazek  z titulu 

pořízení akcií dceřiné společnosti, který má splatnost kratší než 1 rok.

Bankovní úvěry krátkodobé - jsou úvěry přijaté od tuzemských bank i zahraniční banky, které 

jsou splatné do 1 roku. Jedná se o provozní úvěry a také kontokorentní účty, pokud ke dni 

sestavení účetní závěrky vykazují debetní zůstatek.

C. Časové rozlišení

Časové rozlišení – výdaje a výnosy příštích období. Jedná se náklady na služby, které 

byly  společnosti  vyfakturovány  v novém  účetním  období,  ale  věcně  a  časově  souvisí 

s obdobím, ke kterému se sestavuje roční účetní závěrka.
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5. VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VE

    VAZBĚ NA PREZENTOVANÉ ÚČETNÍ VÝKAZY

5.1 Vyhodnocení finanční pozice podniku na základě údajů z rozvahy

Finanční  řízení  podniku  je  těsně  spojeno  s finančním  účetnictvím,  proto  jsem 

v předchozích kapitolách považovala za potřebné popsat účetní problematiku v konkrétních 

podmínkách  zvoleného  podniku  jako  východisko  pro  interpretaci  finančních  údajů 

obsažených v účetních výkazech.

Ve finančním řízení podniku se struktura aktiv označuje obvykle jako majetková struktura 

podniku. Struktura pasiv je označována jako finanční struktura podniku.

5.1.1 Vyhodnocení aktiv

Dlouhodobá aktiva

Výše a struktura ( dlouhodobá a krátkodobá aktiva ) podnikových aktiv je závislá na 

povaze činnosti podniku.  TAJMAC - ZPS,  a.s.  je výrobním podnikem s poměrně složitým 

výrobním cyklem a   náročností  kladenou na  technologická  zařízení.  Z tohoto  důvodu má 

TAJMAC -  ZPS,  a.s.  poměrně  značnou  část  aktiv  vázanou  v dlouhodobém majetku.  Pro 

vyhodnocení  přiměřenosti  výše  dlouhodobého majetku  z  finančního hlediska  jsem zvolila 

ukazatel relativní vázanost stálých aktiv. Jedná se o ukazatel  aktivity, který měří schopnost 

podniku účinně využívat svého majetku . Na základě tohoto ukazatele lze posoudit relativní 

výkonnost, s níž firma využívá stálých aktiv s cílem dosáhnout tržeb.

Konstrukce ukazatele: dlouhodobý majetek v     zůstatkové ceně  

               tržby za účetní období

Konkrétní hodnoty v TAJMAC - ZPS, a.s. v tis. Kč:  1     564     113    = 0,98 dne

                                                                                 1 598 424

Interpretace: Hodnota ukazatele je průměrná, což by svědčilo o poměrně dobré efektivnosti 

využití dlouhodobého majetku. Domnívám se ale, že tím, že v čitateli ukazatele je zůstatková 

cena dlouhodobého majetku,  ovlivňuje  jeho výši  hlavně odpisová politika  podniku.  Díky 

tomu  by  se  v dlouhodobém  horizontu  se  hodnota  ukazatele  zlepšovala,  i  kdyby  tržby 

stagnovaly. Na druhou stranu vypovídací schopnost zvyšuje konkrétně v TAJMAC - ZPS, a.s. 
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fakt,  tato  firma  získala  svůj  majetek  nákupem  části  podniku  v roce  2000  a  aktiva  byla 

přeceněna soudním znalcem. Proto jejich ocenění  je  reálné a  není  podhodnoceno vlivem 

historických  cen.  Z údajů,  které  mi  byly  ve  společnosti  poskytnuty,  vyvozuji,  že  využití 

stálých  aktiv  je  přiměřené  složitosti  výrobního  procesu  v  TAJMAC  -  ZPS,  a.s.  a  je 

determinováno  spíše  technickými  požadavky  kladenými  na  dlouhodobá  aktiva,  jejichž 

strukturu a způsoby účtování jsem podrobně popsala v předcházející části práce.

Krátkodobá aktiva

Ke krátkodobým neboli oběžným aktivům patří  peněžní prostředky a další  aktiva, u 

nichž lze důvodně předpokládat, že se na peněžní prostředky přemění během jednoho roku 

nebo provozního cyklu.  

Provozním cyklem se  rozumí  postupná  přeměna  oběžných  aktiv  z jedné  formy do 

druhé, tj. z peněžní formy do zásob materiálu, které společně s náklady na mzdy a ostatními 

náklady, vcházejí do nedokončené výroby a poté do zásob výrobků. Tyto zásoby včetně zisku 

z prodeje se přemění na pohledávky a inkasem pohledávek se uzavře cyklus. Prostředky tak 

opět získají peněžní podobu.

Z údajů,  které  jsem  získala  ve  firmě,  se  dají  jednotlivým  fázím  provozního  cyklu 

přiřadit  tyto  časové  údaje  (  uvádím  nejdelší  údaje  z časového  rozmezí,  které  mi  bylo 

poskytnuto):

 úhrada závazků za pořízení zásob materiálu                                                60 dní 

 úhrada závazků k zaměstnancům z titulu mezd, sociální a zdravotní pojištění  15 dní

 průběžná doba výroby                                                                                 210 dní

 průběžná doba umístění výrobku na skladě výrobků                                    30 dní

 pohledávky – obchodní úvěr zákazníkům do doby inkasa pohledávek 60 – 90 dní 

Délky údajů nelze chápat jako za sebou navazující, protože individuální provozní cykly 

se  navzájem prolínají  a  nacházejí  se  v různém stupni  přeměny.  Z tohoto  důvodu  existují 

v každém okamžiku všechny druhy oběžných aktiv souběžně. Na základě příkladů, které mi 

byly poskytnuty v TAJMAC - ZPS, a.s., se domnívám, že k zajištění plynulého chodu podniku 

je potřebná nejen určitá minimální výše oběžných aktiv , ale také jejich pro firmu optimální 

struktura. Musí existovat určitý objem peněžních prostředků v hotovosti, nezbytná výše zásob 

materiálu, aby nedošlo k narušení plynulosti výroby. Velmi důležitý je stav rozpracovanosti 

v nedokončené výrobě, který zajišťuje možnost dokončit výrobu strojů dle výrobního plánu a 
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tím jejich prodej a následně inkaso pohledávek. Jakékoliv narušení plynulosti tohoto cyklu se 

neprojeví okamžitě, ale inkasa se sníží se zpožděním cca za 90 dní.

Doba obratu zásob

Počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podnikání, se měří ukazatelem doby obratu 

zásob. Tento ukazatel určuje průměrný časový interval, který zásoby stráví v procesu výroby 

až do doby prodeje.  Společnost tento ukazatel pravidelně měsíčně vyhodnocuje za zásoby 

jako celek a správně sleduje jeho vývoj jako trend. Protože nemám k dispozici údaje v časové 

řadě, rozhodla jsem se vyhodnotit pouze dobu obratu výrobků na skladě ke dni sestavení 

účetní závěrky, tj. k 30.9. 2006.

Konstrukce ukazatele: průměrný stav zásob výrobků (PS + KS) /2    x     počet dní     

                                                            tržby za prodej výrobků                      

Konkrétní hodnoty v TAJMAC - ZPS, a.s.  v tis. Kč ( 229     521 + 178     081)/2 x 365    = 50 dnů

                                                                                                     1 500 553                                

Interpretace:  Hodnota obrátky zásob výrobků říká, že výrobky zůstávají na skladě průměrně 

47 dní než se prodejem přemění na tržby a pohledávky. Vzhledem k tomu, že firma poskytuje 

svým  zákazníků  obchodní  úvěry  s delší  splatností,  nepředstavuje  hodnota  obrátky  zásob 

výrobků počet dní než se zásoby přemění v hotovost.

Doba obratu pohledávek

V této souvislosti považuji proto za potřebné uvést ještě další ukazatel, a to dobu obratu 

pohledávek. Opět nemám k dispozici údaje za více účetních období, které by bylo správné 

porovnat a vyhodnotit trend. Hodnota ukazatele je proto vypočítána z údajů k 30.9.2006.

Konstrukce ukazatele:

 průměrný stav krátkodobých obchodních pohledávek brutto ( PS + KS)/2 x počet dní

                                           tržby z prodeje výrobků

Konkrétní hodnoty v TAJMAC - ZPS, a.s. v tis. Kč : (287     566 + 364     519)/2  x   365    = 79 dnů

                                                                                                      1 500 553

Interpretace: Vypočtená hodnota se nachází v intervalu, kterou jsem uvedla ve vymezení fází 

provozního cyklu a potvrzuje tak informaci, kterou jsem získala ve firmě o průměrné době 

inkasa pohledávek. Poměrně dlouhá doba inkasa vyplývá z charakteru prodávaných výrobků. 

Při  jejich prodeji je obchodní úvěr běžný a nevyhnutelný a je proto také součástí obchodní 

politiky TAJMAC - ZPS, a.s.
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Se  strukturou  krátkodobých  aktiv  úzce  souvisí  likvidita  podniku,  která  se  dá 

zjednodušeně označit  jako schopnost podniku splácet své dluhy. Podnik je likvidní tehdy, 

má –li dostatečnou výši peněžních prostředků nebo zdrojů pro jejich rychlou přeměnu  na 

peníze  na  včasnou  úhradu  svých  dluhů.  Také  pro  zvolenou  firmu  je  likvidita  jedním 

z hlavních  kritérií  úspěšnosti  podnikání,  a  proto  je  pravidelně  vyhodnocována,  a  to 

prostřednictví ukazatelů běžná likvidita a pohotová ( rychlá likvidita)

Běžná likvidita 

Konstrukce ukazatele: oběžná aktiva – dlouhodobé pohledávky

                                     krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry

Konkrétní hodnoty ukazatele v TAJMAC - ZPS, a.s. v tis. Kč:  1     101     410 – 5     267    = 1,84

                                                                                                    507 541 + 88 958

Interpretace:  Tento ukazatel je ve zvolené firmě používán víceméně jako orientační spíše 

k vyhodnocení  trendu  vývoje.  Také  mi  se  jeví  na  základě  získaných  poznatků,  že  tento 

výpočet  má  svá  úskalí  pro  konkrétní  vyhodnocení  dostatku  peněžních  prostředků.V 

konkrétních podmínkách v  TAJMAC - ZPS,  a.s.  je to především struktura oběžných aktiv, 

kterou  jsem  popisovala  v předchozích  částech  práce.  Z této  struktury  vyvozuji,  že  míra 

likvidity je u jednotlivých druhů oběžných aktiv velmi rozdílná, a to i přesto, že ve firmě 

neexistují významné objemy neprodejných zásob nebo nedobytných pohledávek (vyjádřeno 

opravnými  položkami  ve  sloupci  korekce  v přehledu  aktiv  v příloze  č.1  této  práce). 

V závislosti na charakteru a délce výrobním cyklu podniku a délce inkasa pohledávek je doba 

přeměny zásob na peníze poměrně dlouhá. Domnívám se také, že zahrnování zásob materiálu 

a  nedokončené výroby do potencionálních okamžitých  zdrojů  peněz je  pouze teoretická 

možnost. Pokud by podnik takto vyřešil nedostatek finančních prostředků a úroveň těchto 

zásob by klesla pod únosnou hranici, byla by to jednorázová záležitost. Podnik by bez nutné 

míry  rozpracovanosti  produkce  nemohl  dokončit  své  výrobky  a   pokračovat  tak  ve  své 

činnosti .

Pohotová (rychlá) likvidita

Konstrukce ukazatele:      oběžná aktiva – dlouhodobé pohledávky – zásoby

                                           krátkodobé závazky  + krátkodobé úvěry

Konkrétní hodnoty ukazatele v tis. Kč: 1     101     410 – 5     267 – 696     486    = 0,67

                                                                    507 541 + 88 958
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Interpretace:  Tento  ukazatel  se  mi  jeví  konkrétně  pro  zvolenou  firmu  jako  mnohem 

výstižnější, protože odstraňuje vlivy vyplývající ze struktury a povahy zásob v  TAJMAC - 

ZPS, a.s. Dá se také interpretovat tak, že kdyby podnik použil veškeré finanční prostředky a 

inkasoval veškeré pohledávky a ty opět použil k úhradě svých krátkodobých závazků, uhradil 

by cca 66 % svých krátkodobých dluhů. Z rozmezí doporučovaných hodnot toho ukazatele se 

jedná  o  průměrnou  hodnotu.  Pokud  porovnáme  výchozí  hodnoty  v čitateli  ukazatele,  tj. 

krátkodobé pohledávky a peněžní prostředky, zjistíme, že váhově velmi významně převládají 

pohledávky. Proto i likvidnost v případě použití tohoto způsobu úhrady krátkodobých dluhů, 

je nutno vidět spíše kolem doby inkasa pohledávek, tj. cca 60 – 80 dnů než okamžitě.          

5.1.2 Vyhodnocení pasiv

Pasiva představují  finanční strukturu podniku a jejich optimalizace proto velmi výrazně 

ovlivňuje  finanční  stabilitu  podniku  z krátkodobého  i  dlouhodobého  hlediska.  Základním 

kritériem jejich optimální struktury je zejména správné rozložení zdrojů financování aktiv 

mezi  vlastní  a  cizí  zdroje,  a  to  při  respektování  povahy  činnosti  podniku  a  vnitřních 

ekonomických podmínek. Tím mám na mysli rovnoměrnost dosahovaných příjmů a složení 

podnikových aktiv z hlediska stupně jejich likvidnosti.

Finanční strukturu lze vyjádřit dvěma základními ukazateli, které spolu vzájemně souvisí:

Ukazatel věřitelského rizika ( ukazatel celkové zadluženosti)

Konstrukce ukazatele:        cizí zdroje celkem

                                               aktiva celkem    

Konkrétní hodnoty ukazatele v TAJMAC - ZPS, a.s. v tis. Kč      1     121 741    = 0,42

                                                                                                    2 664 296

Ukazatel financování aktiv z     vlastních zdrojů:  

Konstrukce ukazatele:                      vlastní kapitál

                                                          aktiva celkem

Konkrétní hodnoty ukazatele v TAJMAC - ZPS, a.s. v tis. Kč                 1     540     539   = 0,58

                                                                                                             2 664 296
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Interpretace: Oba ukazatele spolu vzájemně souvisí, součet jejich hodnot je roven 1 ( 100%). 

Ukazatel celkové zadluženosti vyjadřuje míru rizika věřitelů, zda podnik bude moci splácet 

své dluhy a věřitelé o své pohledávky nepřijdou. Protože jeho hodnota je nižší než hodnota 

ukazatele financování z vlastních zdrojů, vyvozuji z toho, že struktura financování ve zvolené 

firmě je příznivá,  jak pro samotnou firmu, tak i pro věřitele. Zadluženost sama o sobě není 

pouze  negativní  charakteristikou  podniku,  určitá  výše  zadlužení  je  dokonce  prospěšná  a 

nemusí nutně znamenat potíže s likviditou. Z hodnot obou ukazatelů lze dle mého názoru 

vyvodit,  že  zadlužení firmy  je  přiměřené.

Tyto ukazatele nejsou jediné,  kterými lze hodnotit  úroveň zadluženosti.  Kromě ukazatele 

celkové zadluženosti lze použít ještě např. ukazatele:

Ukazatel zadluženosti

Konstrukce ukazatele:                                  dlouhodobé závazky

                                                                        aktiva celkem

Konkrétní hodnoty ukazatele v TAJMAC - ZPS, a.s. v tis. Kč:             520     368    = 0,20

                                                                                                          2 664 296

Interpretace:  Také  takto  vypočtená  hodnota  opět  vypovídá  ve  zjednodušeném pohledu  o 

situaci  ve struktuře  dluhů  společnosti. Upřesňuje vypovídací schopnost ukazatele celkové 

zadluženosti – aktiva jsou financována ze 42% z cizích zdrojů, z toho 19% jsou dlouhodobé 

závazky, které tvoří dlouhodobá půjčka od majitele firmy a závazek z titulu pořízení akcií 

dceřiné společnost. Dlouhodobé bankovní úvěry firma nečerpá. Polovinu cizích zdrojů tvoří 

krátkodobé  závazky  včetně  krátkodobých  bankovních  úvěrů.  Ty  slouží  k financování 

krátkodobých provozních potřeb a souvisejí s úrovní oběžných aktiv ( poměrně vysoký stav 

zásob, delší doba splatnosti pohledávek)

Pákový ukazatel

Konstrukce ukazatele:                                                  celková pasiva

                                                                                      vlastní kapitál   

Konkrétní hodnoty ukazatele v TAJMAC - ZPS, a.s. v tis. Kč:              2     664     296    = 1,73

                                                                                                            1 540 539    

Interpretace: Pákový ukazatel vyjadřuje, kolikrát převyšují celkové zdroje hodnotu vlastního 

kapitálu.Vypočtená hodnota 1,72  blížící se k číslu 2 říká, že podnik má poměrně vyváženou 

strukturu vlastních a cizích zdrojů, respektive vlastní kapitál cca o 25% převyšuje 
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cizí zdroje. Nebo jinak řečeno, podnik musel ke splnění svých cílů v podnikání rozšířit své 

vlastní zdroje o cizí kapitál ve výši cca 75% jejich hodnoty.

Z provedeného  rozboru  pasiv  z hlediska  jejich  skladby  a  zadluženosti  podniku  při 

respektování specifických podmínek strojírenské výroby, se domnívám, že struktura kapitálu 

je vyhovující . Dle mého názoru není firma podkapitalizována ani překapitalizována , tj. má 

ke svým aktivitám  dostatečnou výši vlastního kapitálu a zároveň ve zdravé míře využívá 

cizích zdrojů.

         Nejdůležitějším hodnocením podniku,  který  opět  vychází  z rozboru  a  vzájemných 

relací hodnot pasiv, je vyhodnocení rentability. Jde o poměr dosaženého zisku s výší zdrojů, 

kterých bylo k jeho dosažení použito. Údaje se čerpají z rozvahy, proto se jedná o stavové 

veličiny konkrétně ve zvolené firmě k 30. 9. 2006. Na druhé straně ale hodnotu ukazatele 

ovlivňuje výše dosaženého zisku za účetní období. To, jaké vlivy se zapříčinily jeho úroveň 

v hodnoceném  podniku,  ukazuje  výkaz  zisku  a  ztráty  za  dané  účetní  období.  Proto  se 

vyhodnocením ukazatelů  rentability budu zabývat až v části 5.2 .

 

5.2  Vyhodnocení finanční pozice zvoleného podniku na základě údajů z výkazu zisku a 

ztráty

V TAJMAC - ZPS, a.s. je sestavován výkaz zisku a ztráty v druhovém členění, který je 

rozborem zisku za  účetní  období,  který je  vykázán v rozvaze.  Výkaz zisku a  ztráty tedy 

analyzuje,  které  náklady a  výnosy  v druhovém členění  ovlivnily  hodnotu  hospodářského 

výsledku. Navíc je výkaz zisku a ztráty rozdělen do oblasti provozní, finanční a mimořádné, 

což je pro analýzu tvorby zisku také velmi důležitá informace, a to z toho pohledu, aby zisk 

vznikal v oblasti, pro kterou byl podnik zřízen, tedy v provozní oblasti.

Hospodářský výsledek je vypočítáván jako rozdíl mezi výnosy a náklady, a to bez ohledu na 

to,  zda  jsou výnosy současně  také peněžními příjmy a  náklady současně  také peněžními 

výdaji.  Proto se  domnívám, že pro hodnocení  finanční  situace podniku na základě údajů 

z výkazu  zisku  a  ztráty  je  spíše  podpůrné,  aby  bylo  patrno,  v které  oblasti  činnosti 

hospodářský výsledek vzniká a jaká je jeho struktura.
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5.2.1 Provozní oblast výkazu zisku a ztráty 

         Pro výrobní podnik, kterým TAJMAC - ZPS, a.s. samozřejmě je, je tato oblast stěžejní. 

Je  rozhodující,  aby zisk  vznikal  právě  v této  oblasti  a  byl  generován  z činnosti,  která  je 

pravidelná, nikoliv nahodilá.

Výkony

Hodnotu tohoto řádku výkazu zisku a ztráty tvoří účty výnosů :

- tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

- změna stavu zásob nedokončené výroby a výrobků

- aktivace

Ze skladby výkonů je zřejmé, že přímý vliv na finanční situaci podniku mají především 

tržby z prodeje,  které jsou ve lhůtách doby splatnosti  pohledávek přeměněny na finanční 

prostředky. Jak jsem uvedla v předcházející části , doba splatnosti pohledávek se pohybuje 

v rozmezí 60 – 90 dnů, což představuje zároveň i  dobu realizace tržeb. Protože ve firmě 

neexistují  výrazně nedobytné pohledávky,  dá  se  říci,  že téměř veškeré tržby jsou s tímto 

časovým posunem přeměněny na finanční prostředky.

Naproti tomu položka výkonů změna stavu zásob nedokončené výroby a výrobků jsou 

v delším časovém období jen výnosy. Jejich přeměna na peníze je vzhledem k průběžné době 

výroby  strojů  a  doby  splatnosti  pohledávek  velmi  dlouhá.  Vysoká  hodnota  změn  stavu 

znamená velkou vázanost finančních prostředků v zásobách a podnik překlenuje tuto situaci 

krátkodobými provozními úvěry.

Výnosy  z aktivace  jsou  dle  mého  názoru  kompenzací  hospodářského  výsledku  a 

nepředstavují  příjem. Z finančního hlediska  jsou však  přínosem v tom, že podnik  nemusí 

uskutečnit výdaj za pořízení dlouhodobého majetku jako při jeho nákupu od dodavatelů.

Z toho, co jsem uvedla, vyplývá, že pro finanční situaci je podstatné, o jaké výnosy se 

jedná. Zatímco zisk by byl vykázán  i tehdy, pokud by podnik vyráběl na sklad a nerealizoval 

žádné výrobky, z hlediska finanční situace by tento stav nebyl dlouho udržitelný.

Výkonová spotřeba

Do tohoto řádku výkazu zisku a ztráty vstupují tyto náklady:

- spotřeba materiálu a energie

- služby

Stejně jako výkony z hlediska výnosů je tato hodnota pro podnik stěžejní z hlediska nákladů, 

protože ve zvolené firmě se vyrábí výrobky s vysokou materiálovou náročností. 
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Doby splatností závazků dodavatelům jsou ale cca o 30 dnů kratší než lhůty splatnosti 

pohledávek.

To  je  další  z důvodů,  proč  TAJMAC  -  ZPS,  a.s.  vyžívá  k financování  krátkodobé 

provozní úvěry.

Osobní náklady

Mzdové  náklady  a  náklady  na  sociální  a  zdravotní  pojištění  jsou  zároveň 

jednoznačnými výdaji  s jednoměsíčním zpožděním. Jak mi bylo řečeno, jedná se o velmi 

citlivou oblast sociálního smíru a také trestní odpovědnosti statutárních orgánů společnosti. 

Za dobu existence TAJMAC - ZPS, a.s. nikdy nedošlo k prodlení v úhradě těchto nákladů.

Odpisy dlouhodobého majetku

Tento  nákladový  druh  není  zároveň  výdajem.  Odpisy  působí  příznivě  zejména 

z hlediska  daně z příjmu právnických osob  u  firem,  které  dosahují  zisku,  protože  snižují 

základ  daně,  respektive  zaplacenou  daň.  Jsou  tedy  nástrojem  ke  snížení  výdajů.  Tyto 

prostředky by měla společnost vkládat následně do pořízení dlouhodobého majetku.

Tržby z     prodeje a zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu  

Tyto řádky výkazu zisku a ztráty jsou párové a   rozdíl nákladů a výnosů představuje 

zisk  nebo  ztrátu  z prodeje  stálých  aktiv.  Tento  rozdíl  může  velmi  výrazně  ovlivnit 

hospodářský výsledek za účetní období a v případě zisku z prodeje DM i příjmy. Je však 

nutné  si  uvědomit,  že  se  vesměs  jedná  o  jednorázový  případ  v jednom účetním období, 

protože  firma může prodat DM pouze jednou. Odprodej dlouhodobého majetku může být 

realizován  také  z důvodu  překonání  finančních  potíží.  Proto  zisk  z prodeje  DM  nelze 

z hlediska  trendu  vývoje  v budoucích  obdobích  hodnotit  pozitivně  jak  z hlediska 

hospodářského výsledku, tak z hlediska příjmů.

V případě  TAJMAC - ZPS, a.s. se nejedná o zisk z prodeje DM, ale o zisk z prodeje 

materiálových zásob. Firma prodává tyto zásoby v nezměněném stavu jako příslušenství ke 

svým výrobkům. Tato činnost je na rozdíl od prodeje DM činností pravidelnou a opakující se. 

Proto  také  se  ziskem a  příjmy z prodeje  se  ve  firmě  uvažuje  i  při  sestavování  výhledů 

hospodaření na příští léta.

Všechny doposud popsané položky výkazu zisku a ztráty představují provozní náklady 

nebo výnosy a jejich rozdíl pak tvoří provozní hospodářský výsledek. 
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V případě  TAJMAC -  ZPS,  a.s.  je  provozním výsledkem zisk,  znamená  to  tedy,  že 

podnik dosahuje kladného výsledku hospodaření z činnosti, pro kterou byl zřízen.

5.2.2  Finanční oblast výkazu zisku a ztráty 

Tato oblast  je ve výrobním podniku oblastí,  která doplňuje hlavní provozní činnost. 

Ovlivňuje celkový hospodářský výsledek podniku.

Výnosové a nákladové úroky

Úroky účtované do nákladů jsou úroky z krátkodobých provozních úvěrů, bez kterých 

se  zvolená  společnost  neobejde  a  dále  z dlouhodobé  přijaté  půjčky.  Z toho  je  zřejmé,  že 

zatížení nákladů z titulu úroků je dlouhodobé a musí se s ním počítat jako s vlivem, který 

není možno eliminovat. Naproti tomu úroky účtované do výnosů jsou přijaté úroky z běžných 

účtů a úroky z poskytnutých půjček. Protože TAJMAC - ZPS, a.s. není finanční institucí, jde o 

zanedbatelné hodnoty, které výrazně neovlivňují hospodářský výsledek ani finanční situaci 

firmy.

Ostatní finanční výnosy a náklady

V těchto položkách výkazu zisku a ztráty se odráží především skutečnost, že podnik je 

významným exportérem a dovozcem výrobků.  Hodnoty jsou poměrně  vysoké  a jedná se o 

kurzové zisky a kurzové ztráty. Tato oblast se poměrně dost obtížně plánuje a pohyby kurzů 

měn  firma  nemůže  ovlivnit.  Klesající  kurzy  měn  působí  při  delších  lhůtách  splatnosti 

pohledávek  na  hospodářský  výsledek  negativně,  protože  jsou  při  úhradách  pohledávek 

realizovány kurzové ztráty.

Ve finanční oblasti je tak realizována celková ztráta, která snižuje hospodářský výsledek 

společnosti.

5.2.3 Mimořádná oblast a daně z příjmů

Ve zvolené společnosti nebylo účtováno o nákladech ani o výnosech, které by se daly 

označit jako mimořádné.

TAJMAC - ZPS, a.s. vykázal za hodnocené období daňovou ztrátu daně z příjmů právnických 

osob, proto nebylo účtováno o splatné dani. Naproti tomu, jak již bylo vysvětleno v části 2.7. 

této práce, bylo účtováno o odložené dani. Odložená daň je z pohledu výkazu zisku a ztráty 

v hodnoceném období pouze nákladem a nikoliv výdajem.

32



Hospodářský výsledek před zdaněním

Hodnota  vykázaného  zisku  je  vzhledem  k vynaložených  vstupům  nízká.  Lze  to 

dokumentovat  absolutní  hodnotou zisku  dle  výkazu zisku  a  ztráty,  tak  také  vypočtenými 

hodnotami ukazatelů rentability.

 

Ukazatele rentability

Konstrukce ukazatelů rentability může být v různých podmínkách a pramenech různá, 

volba složení čitatele a jmenovatele zlomku závisí na konkrétních podmínkách, ve kterých 

podnikatelskou činnost ekonomického subjektu hodnotíme. V TAJMAC - ZPS, a.s. používají 

ve svých rozborech následující ukazatele rentability:

Rentabilita aktiv

Konstrukce ukazatele:                                             zisk před zdaněním

                                                                                     aktiva celkem

Konkrétní hodnoty ukazatele v TAJMAC - ZPS, a.s. v tis. Kč:           3     722          = 0,14

                                                                                                      2 664 296  

Interpretace: Vypočtená hodnota je velmi nízká především z titulu nízkého zisku v posledním 

účetním období. Jeho rozbor byl proveden na základě údajů z výkazu zisku a ztráty. Naopak 

výše  aktiv  byla  shledána jako  opodstatněná  vzhledem k charakteru  činnosti  a  specifikám 

strojírenské  výroby,  takže  velké  rezervy,  které  by  zlepšily  hodnotu  tohoto  ukazatele,  ve 

snižování aktiv nejsou.    

Rentabilita vlastního kapitálu

Konstrukce ukazatele:                                               zisk před zdaněním

                                                                                  vlastní kapitál celkem

Konkrétní hodnoty ukazatele v TAJMAC - ZPS, a.s. v tis. Kč:              3     722         = 0,24 %

                                                                                                        1 540 539

Interpretace:  I  hodnota  tohoto  ukazatele  se  pohybuje  za  hodnocené  účetní  období 

v minimálních  hodnotách.  Na  základě  tohoto  výpočtu  musím konstatovat,  že  míra  zisku 

nízká.  Je  možné  také  interpretovat  tak,  že  vlastní  kapitál  v poměrně  vysoké  hodnotě 

„ postačil“ pouze vyprodukovaní takto nízkého zisku. I kdybychom složení vlastního kapitálu 

pro tento ukazatel modifikovali a ze jmenovatele např. vyloučili kapitálové fondy, 
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které představují hodnotu přecenění majetkových účastí, hodnotu ukazatele by to výrazným 

způsobem neovlivnilo.

Rentabilita tržeb

Konstrukce ukazatele:                                      zisk před zdaněním

                                                                          tržby za vlastní výrobky a služby

Konkrétní hodnoty ukazatele v TAJMAC - ZPS, a.s. v tis. Kč:             3     722        = 0,23 %

                                                                                                       1 598 424

Interpretace:  Tento  ukazatel  nazývaný  též  jako  zisková  marže  opět  dosahuje  minimální 

hodnoty a říká, že míra zisku z tržeb byla v hodnoceném účetním období nízká. 

5.3 Vyhodnocení  finanční  pozice  zvoleného  podniku  na  základě  údajů  z výkazu 

cash flow

Výkaz cash flow je přehledem o peněžních tocích ( dále jen CF).

Výkaz  o  peněžních  tocích  má  s výkazem  zisku  a  ztráty  shodnou  tu  vlastnost,  že 

podrobně  analyzuje  jeden  údaj  z rozvahy.  V případě  výkazu  CF  je   to  stav  finančních 

prostředků na počátku a konci účetního období a vlivy, které v průběhu účetního období na 

finanční toky působily. 

Peněžní tokem se rozumí pohyb, tj. příjem nebo výdej peněžních prostředků.

Za peněžní prostředky jsou považovány peníze, ceniny,  peněžní prostředky na bankovním 

účtu a peníze na cestě.

Přehled o peněžních tocích se dělí do tří částí , a to na provozní, investiční a finanční 

činnost.

Výkaz CF může společnost sestavovat dvěma způsoby, a to buď přímou nebo nepřímou 

metodou. Přímá metoda se zakládá na přiřazovaní finančních toků jednotlivým činnostech 

ihned při jejich účtování. Nepřímá metoda je naopak založena na úpravách hospodářského 

výsledku o jednotlivé nepeněžní operace v případech, kdy náklady nejsou zároveň i výdaji a 

výnosy  nejsou  zároveň  i  příjmy  v běžném  účetním  období  (odpisy,  tvorba  a  zúčtování 

opravných položek a rezerv, náklady a výnosy hrazené s časovým posunem a změna stavu 

pracovního  kapitálu).  Obecně  platí,  že  se  k účetnímu  hospodářskému  výsledku  náklady 

připočítávají a výnosy odčítají.
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V TAJMAC - ZPS, a.s. je výkaz CF sestaven nepřímou metodou a je přílohou č. 3 této 

bakalářské práce. Údaje jsou uvedeny v tis. Kč.

5.3.1 Čistý peněžní tok z provozní činnosti – část A

Účetní hospodářský výsledek před zdaněním vykázaný v účetnictví jako rozdíl  mezi 

výnosy a náklady je transformován na peněžní tok , tj. na rozdíl mezi příjmy a výdaji. Děje se 

tak  úpravami o  nepeněžní  operace  a  připočítáním popř.  odpočtem vlivů  ze  změny stavu 

pracovního kapitálu.

Odpisy

Za  typický  příklad  případu,  kdy náklady  nejsou  výdaji,  jsou  odpisy  dlouhodobého 

majetku. Celá hodnota odpisů se proto připočítává k účetnímu hospodářskému výsledku, aby 

se eliminoval vliv na peněžní toky. 

Změna stavu opravných položek a rezerv

Změna stavu vypočtená z hodnot v účetnictví je záporná, což znamená, že zúčtování 

opravných položek a rezerv bylo vyšší než jejich tvorba,  že výnosy ( neboli snížení nákladů 

v rámci postupu účtování) jsou vyšší než náklady. Proto se v rámci transformace účetního 

výsledku na peněžní tok projeví také záporně.

Zisk ( ztráta) z     prodeje stálých aktiv  

Údaje se čerpají z hodnot účtů 541 –  Zůstatková cena při prodeji DM a 641 –  Tržby 

z prodeje DM. V účetnictví byl vykázán zisk z prodeje a zároveň se jednalo i peněžní tok. Dle 

členění výkazu CF ale nepatří do provozní oblasti, proto je třeba zisk z prodeje DM odečíst 

z této části výkazu CF.

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

Údaje se čerpají z účtů 562 – Úroky a 662 – Přijaté úroky a obě hodnoty se eliminují 

v provozní  oblasti  z účetního  zisku,  protože  jsou  ve  výkaze  CF  uvedeny v samostatných 

řádcích a pouze ty zaplacené.
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Změna stavu pohledávek z     provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných   

účtů aktivních

Tato  položka  výkazu  CF  říká,  jaký  vliv  má  meziroční  zvýšení  nebo  snížení  stavu 

pohledávek na provozní činnost. V případě hodnoceného období v  TAJMAC - ZPS, a.s. se 

pohledávky dle účetnictví zvýšily, což v případě vlivu na peněžní tok působí opačně – nárůst 

pohledávek znamená snížení peněžních prostředků, které jsou vázané v pohledávkách.

Změna stavu krátkodobých závazků z     provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a   

dohadných účtů pasivních

Přírůstek  krátkodobých  závazků  v  účetnictví  proti  minulému  účetnímu  období  po 

korekcích  o  nezaplacené  závazky  za  nákup  DHM  působí  na  peněžní  tok  jako  zvýšení. 

Domnívám se však, že zvyšování peněžních prostředků nezaplacením závazků není správnou 

cestou,  protože  se  zvyšuje  zadlužení.  V  TAJMAC -  ZPS,  a.s.  došlo  meziročně  k nárůstu 

krátkodobých provozních úvěrů, které zvýšení stavu závazků způsobily.

Změna stavu zásob

Změna  stavu  zásob  se  vypočítá  z účetních  hodnot  brutto.  V konkrétním  případě  v 

TAJMAC - ZPS, a.s. se stav zásob zvýšil, to znamená, že se v hodnoceném účetním období 

nakoupil  a  rozpracoval  vyšší  objem  zásob,  ve  kterých  jsou  vázány  také  vyšší  finanční 

prostředky.  Ve svém důsledku  to  znamená odliv  peněz,  proto  kladná  změna  stavu zásob 

působí záporně na finanční tok. 

Vyplacené úroky

V tomto  řádku  výkazu  CF  jsou  uvedeny  skutečně  zaplacené  úroky  v hodnoceném 

období.  Jejich  hodnota je  rozdílná  od úroků zúčtovaných v nákladech o poslední  splátku 

úroků z dlouhodobé půjčky, které byly splatné až v následujícím účetním období.

Přijaté úroky

Situace  je  obdobná  jako  u  vyplacených  úroků.  Rozdíl  mezi  hodnotou  úroků 

zúčtovaných ve výnosech a hodnotou skutečně přijatých finančních prostředků z úroků tvoří 

nezaplacené  úroky  z půjčky,  kterou  poskytla  společnost  TAJMAC  -  ZPS,  a.s.  jedné 

z dceřiných společností.
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Čistý peněžní tok z     provozní činnosti  

Tato položka výkazu CF představuje důležitý údaj, ke kterému směřovaly předcházející 

výpočty  a úpravy účetního hospodářského výsledku. Jeho hodnota je kladná a znamená to, 

že v podniku v hodnoceném účetním období příjmy z provozní činnosti  převýšily výdaje. 

Tato skutečnost je významná, protože u výrobního podniku je v provozní oblasti základ 

i pro ostatní aktivity společnosti, které jsou doplňkové a nepravidelné.

5.3.2. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti – část B

Tato  část  výkazu  zachycuje   příjmy  a  výdaje  z pořízení  a  prodeje  dlouhodobého 

majetku a dále úbytek nebo přírůstek dlouhodobých půjček, pokud jsou poskytovány nebo 

spláceny finančně, ne například formou zápočtu nebo kapitalizace půjčky.

Hodnota je záporná a hovoří o tom, že podnik investuje do obnovy zejména DHM. Je 

logické, že investice nelze pokrýt pouze z odprodeje majetku a je nutno tuto oblast zabezpečit 

z přebytkového peněžního toku v provozní oblasti.

5.3.3  Čistý peněžní tok vztahující se finanční činnosti – část C

Jedinou položkou ve finanční  oblasti  je  splátka dlouhodobé půjčky.  Ostatní  aktivity 

spadající  do této  oblasti  společnost  nemá – nebyl  zvýšen  vlastní  kapitál  dalším vkladem 

finančních prostředků a naopak společnost nevyplácí dividendy.

5.3.4  Výkaz o peněžních tocích - zhodnocení

Tato oblast hodnocení společnosti se mi jevila jako nejsložitější, protože jsem byla ve 

velké  míře  závislá  na  informacích,  které  předpokládají  detailní  znalost  ekonomických 

procesů a účetních případů ve firmě. Výkaz se sestavuje jako povinná součást roční účetní 

závěrky s poměrně delším časovým odstupem od hodnoceného období. 
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6. Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo potvrdit, že údaje z účetní závěrky jsou základem pro 

hodnocení ekonomické , respektive finanční situace účetní jednotky.

V konkrétním  podniku,  který  jsem  si  zvolila  a  který  mi  umožnil  získat  údaje  ze  svého 

účetnictví, jsem si ověřila v praxi význam správného vedení účetnictví pro finanční řízení 

podniku. Některé z údajů, které mi  firma poskytla, jsou modifikované a upravené pro moji 

práci. Akceptovala jsem tuto skutečnost, protože na druhé straně činnosti ve zvolené firmě 

jsou  velmi  rozmanité  a  firma  je  typickým  příkladem  podniku  s vlastním  technickým 

rozvojem, výrobou a obchodními složkami. To mi umožnilo poznat v praxi jednotlivé typy 

účetních operací a jejich zobrazení ve finančních výkazech podniku.

 Účetní výkazy zaujímají mezi informacemi přední místo. Proto je také finanční analýza 

spojována  s finančním účetnictvím.  Završuje  jej  tím,  že  informace,  které  z něho  získává, 

zpracuje pro potřeby finančního řízení. Pomocí interpretace údajů z   účetních výkazů se dá 

analyzovat  dosavadní  vývoj  finanční  pozice  podniku  a  hledat  jeho  příčiny.  Zároveň  toto 

hodnocení  je   základnou,  ze  které  se  by se  měl  odvíjet  směr  vývoje   pro  příští  období 

rozpracovaný do finančního plánu.

Kromě managementu firmy, který potřebuje údaje finanční analýzy pro správné řízení a 

rozhodování,  jsou  aktivními  uživateli  těchto  informací  v případě  zvoleného  podniku  také 

banky,  někteří  obchodní  partneři,  auditoři  a  daňoví  poradci,  kteří  jsou  současně  poradci 

majitele společnosti.

Pro hodnocení  finanční  pozice jsem zvolila  vybrané  ukazatele  z finanční  analýzy,  o 

kterých  se  domnívám,  že  jsou  pro  danou  oblast  charakteristické  a  zároveň  poměrně 

jednoduché, aby se daly interpretovat ve zvolené firmě.

Pro finanční řízení každé firmy je  nezbytné průběžné monitorování  finanční situace 

podniku, její porovnávání s prognózovaným stavem a přijímání opatření regulujících vývoj 

žádoucím směrem. Věrohodné informace jsou pro rozhodování managementu firmy potřebné 

pro  získávání  finančních  zdrojů  potřebných  k dalšímu  rozvoji  podniku,  při  zajišťování 

optimálního  poměru  mezi  vlastním  a  cizím  kapitálem,  při  výběru  vhodných  forem 

krátkodobého financování i hodnocení investičních záměrů. Z tohoto pohledu splňuje prvotní 

zdroj těchto informací ve zvolené firmě, a to finanční účetnictví, veškeré požadavky kladené 

legislativou i vedením společnosti.
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 Účetnictví  vychází  ze  zjišťování  skutečností  o  určitých  jevech  a  jejich  záznamu, 

přičemž se zdůrazňuje nutnost ověření správnosti těchto dat, které se hodnotí a sumarizují 

podle určitých pohledů. Tím vznikají informace, které jsou základem hodnocení a rozboru, 

aby je mohli řídicí pracovníci využít pro rozhodování a stanovení úkolů pro budoucí období. 

Účetnictví plní správně svou funkci pouze tehdy, je-li toto účetnictví nástrojem řízení.

Teoretická  konstrukce  ukazatelů  byla  v bakalářské  práci  popsána  a  ověřena  na 

praktických příkladech, čímž byl cíl bakalářské práce splněn.
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RESUMÉ

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma hodnocení finančního postavení podniku na 

základě údajů  z   účetnictví.  Cílem této  práce  je  interpretovat  data  z účetních  výkazů při 

vyhodnocení dosavadního i budoucího vývoje firmy. Prezentovaná účetní data slouží jako 

podklad pro výpočet a sestavení vybraných ukazatelů z finanční analýzy, které jsem zvolila 

pro hodnocení jednotlivých oblastí finanční pozice podniku. Kvalita zpracování účetnictví 

ovlivňuje  vypovídací  schopnost  ukazatelů.  V současné době je  finanční analýza důležitou 

součástí řízení mnoha středních a velkých firem, a to jak  z hlediska hodnocení minulého 

vývoje, tak i usměrňování budoucího vývoje. Finanční analýza je proto důležitým podkladem 

pro sestavení finančního plánu  jako důležitého nástroje finančního řízení.

SUMMARY 

I have chosen evaluation of the company’s financial situation on the basis of accounting data 

as the subject-matter of my baccalaureate dissertation. This dissertation thesis is aimed at 

reading of data from financial statements for evaluation of the company development up to 

now and in the future as well. The presented accounting data serve as basis of computation 

and compilation of selected indicator information from a financial analysis, which I chose for 

evaluation of every sphere of the company’s financial situation.  Quality of bookkeeping 

influences  predicative  potentialities  of  the  indicators.  Many  medium-size  and  large-size 

companies take the financial analysis for substantial constituent part of their management for 

evaluation of actual trends and rectification of future development at present.   Therefore the 

financial analysis represents the essential basis for assembly of a financial plan taken as an 

important instrument for financial management.

Renata Baďurová
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Autor bakalářské práce:                           Renata Baďurová

Oponent bakalářské práce :                      ing.Alena Loučková

Cílem této  práce  je  popsat  možnosti  využití  účetních výkazů sestavovaných k datu  roční 
účetní závěrky pro řízení společnosti.
V první  části  práce  je  obecný  popis  vedení  účetnictví  se  společnosti  TAJMAC-ZPS,a.s.. 
Autorka  práce  správně  pochopila,  že  společnost  se  musí  řídit  nejen  zákony,  které  tuto 
problematiku vymezují, ale povinností společnosti je také vypracovat pro systém účetnictví 
vnitropodnikové směrnice. Tyto vnitropodnikové směrnice dále upřesňují systém účetnictví 
ve společnosti.

V druhé části práce je proveden rozbor ročních účetních výkazů, tj. Rozvahy a Výkazu zisku 
a ztrát.  Rozbor účetního výkazu – rozvaha je proveden dle jednotlivých druhů majetku a 
závazků.  Autorka  popisuje  jednotlivé  druhy  majetku  vedeného  v obchodním  majetku 
společnosti,  včetně jeho využití  s ohledem na výrobní činnost společnosti. Rozbor účetního 
výkazu – výkaz zisku a ztrát je proveden dle druhu vykázaného hospodářského výsledku. 
Rozbor je dále proveden částečně i z hlediska daně z příjmů.

Třetí  část  vyhodnocuje  finanční  pozici  společnosti  ve  vazbě  na  účetní  výkazy  dané 
společnosti. Vyhodnocení je provedeno na základě výpočtů určitých ukazatelů. Numerické 
výpočty byly ověřeny. Při hodnocení jednotlivých ukazatelů jsou brány v úvahu nejen prosté 
hodnoty vypočtených ukazatelů, ale hodnocení je provedeno i s ohledem na hlavní činnost 
společnosti a časové období, za které je prováděno.

Získané  hodnoty  ukazatelů,  rozbory  těchto  hodnot  a  účetní  výkazy  podávají  dostatečné 
informace o společnosti pro řídicí pracovníky a také upozorňují  tyto pracovníky na určité 
charakteristiky  jednotlivých  jevů  ve  společnosti.  Může  být  vypovídající  schopnost  údajů 
roční  účetní  závěrky a  ukazatelů  za  jedno  účetní  období  nebo  za  více  po  sobě  jdoucích 
účetních období rozdílná?

Závěr:  Účetnictví  vychází  ze  zjišťování  skutečností  o  určitých  jevech  a  jejich  záznamu, 
přičemž se zdůrazňuje nutnost ověření správnosti těchto dat, které se hodnotí a sumarizují 
podle určitých pohledů. Tím vznikají informace, které jsou základem hodnocení a rozboru, 
aby je mohli řídicí pracovníci využít pro rozhodování a stanovení úkolů pro budoucí období. 
Účetnictví plní správně svou funkci pouze tehdy, je-li toto účetnictví nástrojem řízení. Tuto 
skutečnost autorka bakalářské práce vystihla.

Vyjádření: doporučuji bakalářskou práci k obhajobě
Klasifikace: výborně

Ve Zlíně dne 23.4.2007                                                                ing.Alena Loučková
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