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1 ÚVOD 

  

Neoddělitelnou součástí ekonomické činnosti podniku v tržní ekonomice je jeho 

finanční řízení. Jednou z významných činností je finanční analýza, která představuje důležitou 

součást finančního řízení podniku.  

Velmi mnoho společností dnes na trhu analyzuje svou činnost a výsledky. K tomu 

používají metody finanční analýzy. Tyto metody poskytují pracovníkům firmy potřebné 

informace o finančním stavu firmy na základě soustavy vybraných ukazatelů. Zdroje 

informací pro finanční řízení jsou získávány z finančních výkazů: rozvahy, výkazu zisku a 

ztráty a z výkazu cash- flow. Tím je finanční analýza úzce spjata s účetnictvím. Nevýhodou 

účetnictví je, že zobrazují pouze minulost a neobsahují výhledy do budoucnosti. Poskytují 

informace pouze k určitému datu a za určité období. Při používání finanční analýzy se tyto 

nedostatky eliminují, jelikož jsou dávány do poměru vzájemné informace mezi sebou.

 Hlavním cílem finanční analýzy posouzení finančního zdraví podniku v návaznosti na 

minulá rozhodnutí managementu a jejich pozitivní nebo negativní dopad na ekonomickou 

situaci firmy. Finanční analýza by měla plnit dvě základní funkce, a to zhodnotit 

ekonomickou situaci podniku a být podkladem pro přípravu budoucího finančního plánu 

firmy. 

Cílem bakalářské práce je provedení finanční analýzy společnosti Gesomont, s.r.o. 

Finanční analýza bude provedena pro období 2005 – 2007 pomocí poměrové analýzy. 

Bakalářská práce bude členěna do tří částí.  

 V první části práce budou objasněna teoretická východiska finanční analýzy. Zejména 

předmět a účel finanční analýzy, uživatelé finanční analýzy, zdroje informací pro výpočet 

analýzy a základní metody finanční analýzy. Hlavní částí této kapitoly tvoří popis 

jednotlivých poměrových ukazatelů, které jsou rozčleněny na ukazatele rentability, aktivity, 

zadluženosti a likvidity. 

 V praktické části bude představena společnost Gesomont, s.r.o., její historie a předmět 

podnikání. Následně bude provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty za sledované období.   

Poslední praktická a nejdůležitější část bude zaměřena na celkové zhodnocení finanční 

situace společnosti na základě poměrových ukazatelů a pyramidového rozkladu ukazatele 

vlastního kapitálu.    
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2 POPIS METODOLOGIE FINANČNÍ ANALÝZY 

 

2.1 Předmět a účel finanční analýzy  

Finanční analýza je významnou oblastí, která představuje součást finančního řízení 

podniku. Lze ji chápat také jako soubor nástrojů, činností a metod k hodnocení minulého 

finančního hospodaření firmy, který je spojen s účetnictvím a finančním řízením podniku. Při 

finanční analýze se data, které jsme získali z finančního hospodaření, třídí, poměřují mezi 

sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají souvislosti mezi daty a určuje se 

jejich vývoj.  

Finanční analýza je soustředěna na identifikaci problémů, silných a s labých stránek 

podniku, které by mohly ohrozit budoucí vývoj firmy. Informace, které získáme pomocí 

finanční analýzy nám umožňují dojít k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční 

situaci podniku, představují podklad pro rozhodování managementu.  

Cílem finanční analýzy by zpravidla mělo být posouzení finanční situace podniku,  

analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidové rozklady), poskytnutí informací pro rozhodová ní 

do budoucna, analýza budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, interpretace výsledků 

včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku.  

Finanční analýza je každodenní součástí práce manažera (analytika), jelikož závěry a 

poznatky získané z finanční analýzy slouží nejen pro strategické a taktické rozhodování o 

investicích a financování, ale i pro vlastníky, věřitele a ostatní uživatele.  

 

2.2 Uživatele finanční analýzy 

 Zájem o informace, které se týkají finančního stavu podniku, mají nejen manažeři, ale 

také spoustu dalších subjektů, kteří přicházejí určitým způsobem do kontaktu s daným 

podnikem.  

Uživatele finanční analýzy můžeme rozdělit na externí a interní uživatele. K externím 

uživatelům patří investoři, banky a ostatní věřitelé, stát a jeho orgány,  obchodní partneři, 

manažeři a konkurenti. K interním uživatelům patří manažeři, odboráři a zaměstnanci. 

 

Investoři 

        Akcionáři a ostatní investoři (společníci, majitelé firmy, případně členové družstva), 

kteří do podniku vložili kapitál, mají zájem získat dostatečné množství informací pro 
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rozhodování o případných investicích v podniku. Potencionální investoři uvažují o umístění 

svých peněžních prostředků a chtějí si ověřit, zda jejich rozhodnutí bude správné.  

Investoři využívají finanční informace o podniku ze dvou hledisek – investičního a 

kontrolního. Investiční hledisko představuje získání dostatečného množství informací pro 

rozhodování o případných budoucích investicích. Hlavní zájem akcionářů se soustřeďuje na 

míru rizika a výnosnosti spojených s vloženým kapitálem.  

Kontrolnímu hledisku dávají přednost akcionáři vůči manažerům podniku, jehož akcie 

vlastní. Dochází k oddělení vlastnictví od řízení. Vlastníci kontrolují, jak manažeři hospodaří 

a řídí společnost. Akcionáře zajímá stabilita a likvidita podniku, disponibilní zisk (závisí na 

něm výplata dividend) a rozvoj firmy.  Manažeři mají zpravidla značnou volnost jednání při 

dispozici s majetkem podniku. Tato situace vytváří rozpor mezi zájmy akcionářů a manažerů. 

Akcionáři vyžadují průběžné zprávy o tom, jak manažeři nakládají se zdroji, které řídí. 

Většinou ve formě výročních zpráv o finančním stavu podniku.  

 

Banky a ostatní věřitelé 

 Věřitelé využívají co nejvíce informací finanční analýzy o finančním stavu 

potenciálního nebo existujícího dlužníka, aby se věřitelé mohli rozhodnout, zda poskytnou 

nebo neposkytnou úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek.  

 Banky často, když poskytují klientům úvěr, zahrnují do úvěrových smluv klauzule, 

kdy úvěrové podmínky jsou vázány na hodnoty vybraných ukazatelů finanční analýzy. Banky 

si mohou změnit úvěrové podmínky, jestliže dlužník překročí ně jakou hranici zadluženosti 

(např. ukazatel poměru dluhů k vlastnímu nebo celkovému kapitálu).  

Banka se zaměřuje před poskytnutím úvěru na bonitu dlužníka (na základě údajů zjistí, 

zda je a bude schopen splácet). V hodnocení bonity podniku se banka nejčastěji zaměřuje na 

ziskovost podniku, rentabilitu a likviditu. Tyto informace mohou být také doplňovány 

průzkumem trhu nebo zajištěním odbytu zakázkami.  

 

Stát a jeho orgány 

 Stát a jeho orgány soustřeďují svůj zájem na kontrolu plnění daňových povinností, 

kontrolu podniků se státní majetkovou účastí a rozdělování finanční výpomoci podnikům 

(dotace, garance úvěrů apod.) a získání přehledu o finančním stavu podniků se státní 

zakázkou. 
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Obchodní partneři 

 Mezi obchodní partnery patří dodavatelé (obchodní věřitelé) a odběratelé (zákazníci).  

Dodavatelé se zajímají o to, zda podnik bude schopen hradit své splatné závazky sledují 

obzvláště likviditu, solventnost a zadluženost z krátkodobého hlediska. Z dlouhodobého 

hlediska se dodavatelé zaměřují na dlouhodobou stabilitu s cílem zajistit odbyt u významného 

zákazníka. Odběratelé mají zase zájem na finanční situaci dodavatele. To proto, aby v případě 

finančních potíži nebo i bankrotu dodavatele, neměli potíže se zajištěním výroby.  

 

Manažeři 

Manažeři využívají  informace  získané finanční analýzou pro operativní i strategické 

(dlouhodobé) finanční řízení podniku. Manažeři mají nejlepší předpoklady pro zpracování 

finanční analýzy, neboť pracují i s těmi informacemi, které nejsou veřejně dostupné externím 

uživatelům a také znají pravdivou finanční situaci, kterou používají ke své práci.  

 

Konkurenti 

 Konkurenti se zajímají o informace podniků z odvětví, aby srovnali své výsledky 

hospodaření, převážně rentabilitu, zadluženost a ziskovost. Zaměřují se také na cenovou 

politiku, obratovost, slabé a silné stránky podniku, které by konkurenční firma mohla využít 

ve svůj prospěch. 

 

Zaměstnanci  

Zaměstnanci mají zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě podniku, ve 

kterém pracují, neboť jim jde o zachování svých pracovních míst a mzdové podmínky. 

Mohou být také motivováni výsledkem hospodaření, proto jej sledují a svůj vliv na řízení 

podniku mohou uplatnit prostřednictvím odborových organizací.  

 

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Pro provedení finanční analýzy je důležité  pracovat s plnohodnotnými daty. Finanční 

analytik a manažer podniku potřebuje pro hodnocení firmy finanční data. Nezastupitelnou roli 

zde sehrává účetnictví, které zobrazuje hospodaření podniku a poskytuje údaje o majetku, 

dluzích, o vloženém a vytvořeném kapitálu, o výnosech a nákladech, o peněžních tocích a o 

dosaženém výsledku hospodaření.  
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Zdroje informací pro finanční analýzu se čerpají zejména z účetních výkazů 

finančního a vnitropodnikového účetnictví. Celkově můžeme údaje pro finanční analýzu 

rozdělit na: 

 finanční informace (účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové informace),  

 kvantifikovatelné nefinanční informace (firemní statistiky produkce, 

zaměstnanosti odbytu, prospekty, interní směrnice, normy spotřeby) 

 nekvantifikovatelné informace  (zprávy a komentáře vedoucích pracovníků 

jednotlivých útvarů podniku, komentáře odpovědných pracovníků k aktuálním 

situacím, odborného tisku, nezávislá hodnocení a prognózy budoucího vývoje).  

Základním a hlavním zdrojem informací je účetní závěrka. Mezi finanční účetní výkazy patří 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a příloha účetní závěrky.  

 

Výkaz cash flow 

Výkaz peněžních toků (Cash flow, CF) poskytuje informace o příjmech a výdajích 

podniku, které podnik v minulém účetním období realizoval.  Cash flow je toková veličina, 

která vyjadřuje rozdíl přítoku a odtoku hotovosti za určité období a zobrazuje skutečný pohyb 

peněžních toků. Peněžním tokem je chápán pohyb peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů. Pod pojmem peněžní prostředky se rozumí  peníze v pokladně včetně cenin, 

peníze na účtu a peníze na cestě. Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní 

majetek, tzn., že je snadno a pohotově směnitelný za peníze. Za peněžní ekvivalenty jsou 

považovány např. termínované vklady s maximální výpovědní lhůtou do tří měsíců a likvidní 

obchodovatelné cenné papíry.  

Struktura výkazu cash flow se zpravidla člení podle základních aktivit podniku na tři 

části: CF z provozní, investiční a finanční činnosti. Provozní činností se rozumí základní 

výdělečná činnost podniku, která slouží základnímu podnikatelskému účelu. Do investiční 

činnosti patří pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku z titulu prodeje. Spadá zde i činnost 

související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, které nejsou považovány za provozní 

činnost. Finanční činnost zahrnuje všechny finanční transakce s věřiteli finančních prostředků 

(půjčky, přijaté a vyplacené dividendy,  příjem a splátky úvěrů, emise akcií apod.).  

 Výkaz CF může být sestavován přímou a nepřímou metodou. Při přímé metodě 

používáme skutečné příjmy a výdaje peněžních toků. CF se určí jako jejich rozdíl. Podstatou 

nepřímé metody je vynaložení peněžních toků za provozní činnost a výsledku hospodaření, 

který se následně upravuje o nepeněžní operace (tvorba a čerpání rezerv a opravných položek, 

odpisy apod.), změny stavu zásob,  pohledávek a závazků a položky, které náleží do finanční 
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nebo investiční činnosti. V podnicích se převážně používá nepřímá metoda, neboť je 

výhodnější a přehlednější.  

 

Výkaz zisku a ztráty  

 Výkaz zisku a ztráty slouží ke zjištění výsledku hospodaření společnosti. Výkaz zisku 

a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité období. 

Hledáme odpověď na otázku, jak jednotlivé položky ovlivňují výsledek hospodaření. Zjištěné 

informace jsou důležitým podkladem pro hodnocení ziskovosti. V České republice má výkaz 

zisku a ztrát stupňovité uspořádání  je rozlišována část provozní, finanční a mimořádná.

 Výnosy představují peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za 

dané účetní období bez ohledu na tok, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. Za náklady se 

považují peněžní částky, které podnik v daném účetním období účelně vynaložil na získání 

výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném období dojít. Z těchto 

definic vyplývá, že nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné hotovostní toky, to 

jsou příjmy a výdaje, a proto čistý zisk ve výsledku neodráží čistou hotovost získanou 

hospodařením podniku. Zisk může existovat v různých formách.  

 

Schéma 2.1 Nejpoužívanější kategorie zisku 

 

Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA, Earnings efore Interest, Taxes, 

Depreciations and Amortization Charges ) 

- odpisy       

= Zisk před úroky a zdaněním (EBIT, Earnings before Interest and Taxes) 

-  nákladové úroky      

= Zisk před zdaněním (EBT, Earnings before Taxes) 

- daň z příjmů za běžnou činnost 

- daň z příjmů za mimořádnou činnost   

= Výsledek hospodaření za účetní období (EAT, Earnings after Taxes) 

 

Rozvaha  

Rozvaha je základním účetním výkazem. Uvádí jednotlivé položky aktiv a pasiv, 

zachycuje stav majetku podniku (aktiv) na jedné straně a jeho  krytí (pasiv) na straně druhé 

k určitému časovému okamžiku, většinou k poslednímu dni účetního období, v peněžním 

vyjádření. Základní bilanční rovnice znamená, že AKTIVA = PASIVA.  
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Aktiva členíme na dlouhodobý majetek (stálá aktiva) a krátkodobý oběžný majetek (oběžná 

aktiva). Pasiva rozlišujeme: 

 podle původu (externí a interní zdroje), 

 podle vlastnictví (vlastní kapitál a cizí kapitál), 

 podle splatnosti na krátkodobá pasiva (závazky s dobou splatnosti do jednoho 

roku) a dlouhodobá pasiva (závazky s dobou splatnosti nad jeden rok a ta, která 

nemají závazkový charakter v současnosti – např. rezervy).  

Struktura aktiv a pasiv je znázorněna v tabulce 2.1 

 

Tabulka 2.1 Struktura rozvahy 

Označ. Položka Označ. Položka 

  AKTIVA CELKEM   PASIVA CELKEM 

A. 
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 

A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál  

B.I. 
Dlouhodobý nehmotný 

majetek  
A.II.  Kapitálové fondy  

B.II.  
Dlouhodobý hmotný 
majetek  

A.III. Fondy ze zisku 

B.III. 
Dlouhodobý finanční 

majetek  
A.IV. 

Výsledek hospodaření 

minulých let 

C. Oběžná aktiva A.V. 
Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 

C.I.  Zásoby  B. Cizí zdroje 

C.II. Dlouhodobé pohledávky  B.I. Rezervy  

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

C.IV.  
Krátkodobý finanční 
majetek  

B.III. Krátkodobé závazky 

D. Ostatní aktiva B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci  

D.I.  Časové rozlišení C. Ostatní pasiva 

    C.I.  Časové rozlišení 

 

 

Příloha účetní závěrky  

Příloha se stala nedílnou součástí účetní závěrky, která podává doplňující informace 

k rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Požadavkem je spolehlivost, neutralita a srozumitelnost 
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účetních záznamů. Poskytuje obraz o majetku, závazcích a vlastním kapitálu, nákladech, 

výnosech a výsledku hospodaření. Základní blok informací tvoří: 

 obecné údaje,  

 informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a 

způsobech oceňování,  

 doplňující informace k rozvaze, 

 přehled o peněžních tocích. 

 

2.4 Základní metody finanční analýzy  

Metody používané ve finančních analýzách lze členit různě. Mezi deterministické 

metody patří horizontální, vertikální a poměrová analýza. Využívají se zpravidla pro  analýzu 

vývoje a odchylek pro menší počet období. Matematicko-statistické metody vycházejí 

převážně z údajů pro delší časové období. Ve finanční analýze jsou nejčastěji používány dvě 

rozborové techniky, a to tzv. procentní rozbor a poměrová analýza. Východiskem těchto dvou 

technik jsou absolutní ukazatele.  

 

2.4.1 Procentní rozbor 

Technika procentního rozboru je založena na vstupních datech  zpracování rozboru 

vertikální (tj. procentní rozbor) a horizontální (tj. výpočet rozdílů a indexů) struktury účetních 

výkazů. Můžeme zde zařadit zejména horizontální analýzu a vertikální analýzu. 

 

2.4.1.1 Horizontální analýza  

 Horizontální analýza je výchozím bodem finanční analýzy. Horizontální analýza  

(analýza vývojových trendů) se zabývá porovnáváním absolutních ukazatelů v čase, např. o 

kolik procent se změnil výsledek hospodaření v letošním roce oproti minulému roku. Rozbor 

může být zpracován meziročně, přičemž porovnáváme dvě po sobě jdoucí období nebo za 

několik účetních období, kdy se využívají indexy řetězové nebo bazické.  Zde je také potřeba 

tvorby dostatečně dlouhých časových řad, z důvodu přesnosti z hlediska interpretace 

výsledků. Máme- li dostatečně dlouhou časovou řadu, jsme pak lépe schopni zjistit určité 

tendence směřování sledovaných veličin v budoucnosti. Změnu lze zobrazit jako absolutní 
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hodnotu, která zobrazuje celkovou změnu v peněžních jednotkách nebo relativní hodnotu.

  

Absolutní vyjádření meziroční změny: 

1 ttt UUU ,                                        (2.1) 

kde 
tU  je hodnota ukazatele, t je běžný rok, t-1 je předchozí rok. 

 

Procentní vyjádření pomocí indexu se vypočte  

%100
1

1

1











 t

tt

t

t

U

UU

U

U
,                   (2.2) 

kde 
1



t

t

U

U
 je změna oproti minulému období vyjádřená v procentech. 

Lze tedy obecně říct, že rozbor horizontální struktury účetních výkazů odpovídá na základní 

otázky o kolik jednotek a o kolik procent se změnila příslušná položka v čase. 

 

2.4.1.2 Vertikální analýza  

 Vertikální analýza je také často nazývána jako procentní rozbor komponent.  Využívá 

se zejména při rozboru majetkové a finanční struktury firem. Analyzuje podíl jednotlivých 

položek a jejich složení vybraného souhrnného absolutního ukazatele. To znamená, že při 

použití této metody pro rozbor rozvahy se považuje za základ (100 %) částka aktiv nebo pasiv 

celkem, ostatní položky se vyjádří ve vztahu k této základně. Při rozboru výkazu zisku a ztrát 

se berou za základ tržby za prodej zboží a tržby z prodeje výrobků a služeb.  

Obecný vztah pro výpočet podílu má tvar 




i

i

U

U
celkunaPodíl ,        (2.3) 

kde iU je hodnota dílčího ukazatele,  iU  je velikost absolutního ukazatele, tedy základ.  

 

Výhody procentního rozboru: 

 porovnávání výkazů podniku v delším časovém období,  

 srovnání výsledků podniku v rámci oboru jako celku,  

 porovnání výkazů v rámci vnitropodnikových  útvarů,  

 komparace výsledků podniku se srovnatelnými podniky oboru.  
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Nevýhody procentního rozboru: 

 neukazuje příčiny změn,  

 absolutní základna pro výpočet se mění,  

 vykazované údaje mohou být obsahově nesrovnatelné (metody odepisování, 

metody oceňování zásob aj.). 

 

2.4.2 Poměrové ukazatele 

Soustavy poměrových ukazatelů se nazývají paralelními soustavami ukazatelů. Na 

výpočet poměrových ukazatelů navazuje předchozí postupový krok, kterým je analýza 

absolutních vstupních dat. Jelikož v účetních výkazech jsou uvedeny absolutní hodnoty 

jednotlivých položek, dáváme jednotlivé absolutní hodnoty do vzájemných poměrů, aby bylo 

možno zjišťovat vzájemné vazby a souvislosti mezi ukazateli. Analýza účetních výkazů 

pomocí poměrových ukazatelů je všeobecně využívána, je také nejoblíbenější a nerozšířenější 

metodou finanční analýzy, neboť umožňuje získat rychlý a nenákladný obraz o základní 

finanční situaci podniku. Poměrové ukazatele se vypočítají jako poměr jednoho nebo několika 

údajů k jiné položce nebo skupině z účetních výkazů. Jsou nejčastěji uváděny v podobě 

vztahu hodnoty k jedné (2:1) nebo je lze vyjádřit i výsledným číslem, např. v %. Některé 

ukazatele mohou být zjišťovány více než jedním způsobem s použitím různých údajů, a proto 

je při zjišťování hodnot ukazatelů nutno použít jen jeden způsob. Tím je zabezpečena 

porovnatelnost při hodnocení firmy v časové řadě i firem navzájem.  

 Z ukazatelů jsou vytvářeny soustavy, které mají uspořádání buď paralelní, nebo 

pyramidové. Hlavní rozdíl je v tom, že v případě paralelního uspořádání mají všechny 

ukazatele stejný význam a jsou uspořádány jen podle základní obsahové shody popisovaného 

jevu. U soustav pyramidové jde o určitý rozklad jednoho ukazatele. Pyramida pak slouží 

k objasnění příčin ovlivňujících vybraný vrcholový ukazatel. 

  

Výhody poměrových ukazatelů: 

 umožňují srovnání výkazů podniků za více období, tzv. analýza časového vývoje,  

 umožňují porovnání výsledků podniků s výsledky v oboru, tzv. oborová analýza,  

 umožňují porovnání finanční situace podniku s finanční situací podobných 

podniků, tzv. průřezová analýza, 

 umožňují konstrukci finančních modelů.  
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V paralelní soustavě poměrových ukazatelů se můžeme setkat nejčastěji s těmito základními 

skupinami ukazatelů: 

 ukazatele rentability (výnosnosti),  

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele zadluženosti,  

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele kapitálového trhu. 

 

2.4.2.1 Ukazatele rentability 

 Rentabilita, neboli výnosnost vloženého kapitálu je obecně definována jako poměr 

zisku a vloženého kapitálu. Rentabilita vyjadřuje intenzitu využívání, reprodukce a 

zhodnocení vloženého kapitálu do podniku, neboli jako poměr konečného efektu dosaženého 

podnikatelskou činností (výstupu) k nějaké srovnávací základně (vstupu), a to buď 

k celkovým aktivům (majetku), kapitálu nebo k tržbám. Ukazatele rentability zobrazují jak 

pozitivní, tak i negativní vliv řízení aktiv, financování firmy a likvidity na rentabilitu. 

Všechny ukazatele rentability udávají kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. Tyto 

ukazatele využívají údajů ze dvou účetních výkazů, a to z rozvahy (objem kapitálu) a z 

výkazu zisku a ztrát (velikost zisku).   

 

Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets) 

 Rentabilita aktiv může být někdy také nazývána jako produkční síla – Basic Earning 

Power. Rentabilita aktiv je klíčovým měřítkem rentability, protože poměřuje zisk s celkovými 

aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, zda byla financována z vlastního 

kapitálu nebo kapitálu cizího. Klíčovým je zde také schopnost podniku efektivně využít 

majetkovou bázi. Obecně platí, čím je hodnota ukazatele rentability aktiv vyšší, tím je 

výnosnost větší. Obecně se můžeme setkat s následujícími výpočty: 

ROA 
aktiva

EBIT
   nebo                      (2.4) 

 

ROA ,
)1(

aktiva

túrokyEAT 
                              (2.5) 
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V prvním tvaru ukazatele ROA je použit EBIT (zisk před zdaněním a nákladovými úroky), 

který je vhodný pro mezipodnikové srovnání.  

Druhá možnost zahrnuje do čitatele EAT (čistý zisk) zvýšený o zdaněné úroky z kapitálu 

věřitelů. Je tam respektována skutečnost, že efektem reprodukce je nejen č istý zisk jako 

odměna vlastníků, ale i úrok jako odměna věřitelům za půjčení kapitálu. Odměna věřitelům je 

zdaněna daní z příjmu. Kdybychom neuvažovali efekt zdanění, docházelo by ke změně 

ukazatele pouze změnou finanční struktury, ale tato konstrukce umožňuje srovnávat podniky 

s různým podílem cizích zdrojů ve finanční struktuře.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) 

 Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů, a tedy i 

jejich zhodnocení v zisku. Měří, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného 

kapitálu akcionářem. Výhodnější je růst tohoto ukazatele, jelikož nárůst ROE znamená větší 

vytvořený zisk společnosti, pokles úrokové míry cizího kapitálu, snížení podílu vlastního  

kapitálu na celkovém kapitálu. Je to ukazatel jímž vlastníci (akcionáři, společníci a další 

investoři) zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos a zda je používán s intenzitou, 

která odpovídá velikosti jejich investičního rizika. Pro investory je důležité, aby ukazatel 

ROE byl vyšší než úroky, které by obdrželi při jiné formě investování (např. z obligací, 

cenných papírů apod.). Investor totiž nese vysoké riziko, které je spojeno se špatným 

hospodařením podniku a díky tomu může přijít o svůj kapitál. Z tohoto důvodu je cena 

vlastního kapitálu placená ve formě podílu na zisku vyšší než cena cizího kapitálu, placená ve 

formě úroku.  A proto by měl ukazatel ROE dosahovat větší míry výnosnosti než je výnosnost 

bezrizikových investic (např. pokladniční poukázky, státní obligace).  

ROE = 
VK

EAT
,            (2.6) 

 

kde EAT představuje čistý zisk a VK je vlastní kapitál. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE – Return on Capital Employed) 

 Rentabilita dlouhodobých zdrojů vyjadřuje výnosnost z dlouhodobých investic. Mezi 

dlouhodobý kapitál řadíme dlouhodobé závazky, dlouhodobé bankovní zdroje a vlastní 

kapitál. ROCE měří efektivnost vloženého kapitálu bez ohledu na to, odkud kapitál pochází. 

V čitateli zlomku se nachází zisk před zdaněním a nákladové úroky vyplácené věřitelům a ve 
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jmenovateli jsou dlouhodobé finanční prostředky, které má podnik k dispozici. Tento ukazatel 

je využíván k mezipodnikovému porovnání.  

ROCE = 
.dlCKVK

EBIT


,         (2.7) 

 

kde EBIT je zisk před zdaněním a nákladovými úroky, CKdl představuje dlouhodobý cizí 

kapitál. 

 

Rentabilita tržeb (ROS – return on Sales) 

 Rentabilita tržeb charakterizuje kolik množství zisku v Kč připadá na 1 Kč tržeb. 

Ukazatel se může lišit podle druhu vyjádření zisku. Použijeme-li EBIT, vyjádříme provozní 

rentabilitu tržeb a pokud EAT, tak čistou ziskovost tržeb.Tento ukazatel je vhodný pro časové 

srovnání, kdy tržby ve jmenovateli představují výkony podniku za určité časové období (rok, 

měsíc, týden) a mezipodnikové porovnání. Je jedním z nejsledovanějších ukazatelů finanční 

analýzy. Jeho úroveň by měla být vysoká, jelikož nízká úroveň poukazuje na chybné řízení 

firmy. 

Provozní rentabilita 
tržby

EBIT
 ,          (2.8) 

Čistá ziskovost tržeb
tržby

EAT
 ,        (2.9) 

 

2.4.2.2 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity informují, jak podnik využívá jednotlivé majetkové části a jsou 

využívány především pro řízení aktiv. Jsou také souhrnně nazývány ukazatele relativní 

vázanosti kapitálu v různých formách aktiv jak krátkodobých, tak dlouhodobých. Tyto 

ukazatele dávají do vzájemných vztahů jednotlivé položky z rozvahy – majetek a výkazu 

zisku a ztráty – tržby. Rychlost obratu aktiv neboli obrátka udává počet obratů, tj. kolikrát 

určitá část majetku podniku projde všemi stádii koloběhu v průběhu dané doby; tj., kolikrát se 

za určité období (např.rok) přemění na peněžní prostředky. Doba obratu aktiv je doba, která 

průměrně uplyne od okamžiku vložení určité části majetku podniku do výroby až do jejího 

uvolnění, tj. průměrná doba, za kterou projde určitá část aktiv všemi stádii koloběhu 

prostředků podniku. 
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Obrátka celkových aktiv  

 Obrátka celkových aktiv je ukazatelem, který měří efektivnost využívání celkových 

aktiv. Slouží zejména pro mezipodnikové srovnání. Nejsou přímo dány doporučené hodnoty, 

tento ukazatel souvisí s charakterem podniku, s předmětem činnosti podniku a s výrobním a 

technologickým cyklem a je tedy nutné sledovat jeho vývoj. Udává, kolikrát se za rok majetek 

přemění na peníze. Čím je ale tento ukazatel vyšší, tím podnik efektivněji využívá svůj 

majetek.  

Obrátka celkových aktiv
aktivacelková

tržby
                 (2.10) 

 

Doba obratu aktiv 

 Doba obratu aktiv je obrácená hodnota obrátky celkových aktiv. Měří efektivnost 

využívání celkových aktiv neboli majetku (např. budov, strojů, zařízení a jiných 

dlouhodobých majetkových částí) a vyjadřuje za kolik dní se dlouhodobý majetek přemění na 

peněžní prostředky. Optimální je co nejkratší doba obratu, jelikož hodnota je určena obratem 

fixního a pracovního kapitálu a dynamikou tržeb. Tvoří také významnou součást podkladů 

pro rozhodování o nových investicích.  

Doba obratu aktiv 
tržby

aktivacelková 360.
                  (2.11) 

 

Doba obratu zásob 

 Doba obratu zásob charakterizuje průměrný počet dní, po kterou jsou zásoby vázány 

v podniku do doby jejich spotřeby (např. u materiálu) nebo do doby jejich prodeje (u zásob 

vlastní výroby). Vyjadřuje tedy úroveň běžného provozního řízení. Čím je doba obratu zásob 

delší, tím je menší riziko vyplývající z nedostatku zásob, ale tím více se v zásobách váže 

kapitál, což snižuje výnosnost podniku. Doba obratu zásob by proto měla být co nejnižší.

 Doba obratu zásob = 
tržby

zásoby 360.
                  (2.12) 

 

Doba obratu pohledávek         

 Doba obratu pohledávek měří, za jak dlouho jsou průměrně placeny faktury 

odběratelům, resp. kolik dní je inkaso peněz za tržby zadrženo v pohledávkách. Zájem je o 

nejnižší dobu tohoto ukazatele. Každý podnik chce, aby jeho pohledávky byly včas placeny, a 
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proto je nutné prozkoumat platební kázeň odběratelů. Vyjadřuje se jako podíl průměrného 

stavu pohledávek a průměrných denních tržeb.  

Doba obratu pohledávek 
tržby

pohledávky 360.
                (2.13) 

 

Doba obratu závazků 

 Ukazatel doby obratu závazků poskytuje informace o platební morálce firmy vůči 

jejím dodavatelům.  Vyjadřuje, kolik dní poskytují dodavatelé obchodní úvěr, stanovuje počet 

dní, které uplynou mezi nákupem a úhradou. Trendem tohoto ukazatele není ani růst nebo 

pokles, nýbrž jeho stabilita. Vymezuje se jako poměr průměrného stavu závazků a 

průměrných denních tržeb.  

Doba obratu závazků 
tržby

závazky 360.
                  (2.14) 

 

Pravidlo solventnosti 

Dává do vzájemného vztahu dobu obratu pohledávek a dobu obratu závazků. Aby byl 

podnik v době úhrady svých závazků dostatečně likvidní, tak doba obratu závazků by měla ve 

firmě být větší než doba obratu pohledávek. Pokud je doba obratu pohledávek nižší než doba 

obratu závazků, je firma ve výhodě, protože poskytuje obchodní úvěr kratší než sama čerpá  

úvěr od svých dodavatelů.  

 

2.4.2.3 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele zadluženosti charakterizují jak podnik využívá k financování svých aktiv 

cizí zdroje. Na financování podnikových aktiv se podílí jak cizí kapitál, tak také kapitál 

vlastní.  Hlavní příčinou financování svých činností cizími zdroji je relativně nižší cena ve  

srovnání se zdroji vlastními. Nižší cena cizího kapitálu, náklady na kapitál věřitelů, je dána 

tzv. daňovým štítem, který vzniká v důsledku započítání úrokových nákladů do daňově 

uznatelných nákladů.  

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) 

 Tento ukazatel vyjadřuje, jak vysoká je finanční samostatnost firmy a jak je firma 

schopna krýt svůj majetek vlastními zdroji. Za výhodné se považuje zvyšování tohoto 

ukazatele, ale příliš vysoká hodnota však není úplně optimální, jelikož to znamená, že podnik 
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využívá málo levnějších zdrojů financování a tím se může stát méně flexibilní. Tento ukazatel 

by měl mít rostoucí trend, ale neměl by však růst do nekonečna, protože jinak by firma 

neefektivně využívala své zdroje.  

Podíl vlastního kapitálu na aktivech = 
celkemAktiva

kapitálVlastní
               (2.15) 

 

Stupeň krytí stálých aktiv  

 Stupeň krytí stálých aktiv vyjadřuje poměr dlouhodobého kapitálu, který představuje 

vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál ke stálým aktivům. Všeobecně platí, že dlouhodobý 

majetek by měl být kryt dlouhodobými zdroji. Tento ukazatel by měl mít alespoň hodnotu 

100 % , jelikož čím je vyšší hodnota, tím je lepší finanční stabilita firmy.  

 Stupeň krytí stálých aktiv = 
aktivaStálá

CKVK dl.
                       (2.16) 

 

Majetkový koeficient (Equity Multiplier) 

 Majetkový koeficient bývá také nazýván jako finanční páka. Tento ukazatel udává 

kolik korun aktiv (majetku), připadá na 1 korunu vlastního kapitálu. Krytí potřeb převážně 

vlastními zdroji, které jsou dražším způsobem financování, a to by mohlo mít za důsledek  

finanční zatěžování  podniku a nedostatečné pružné reakce na finanční potřeby podniku. Pro 

vývoj finanční situace v podniku je optimální, aby finanční páka byla stabilní.  

 Majetkový koeficient
kapitálVlastní

celkemAktiva
                 (2.17) 

 

Ukazatel celkové zadluženosti 

 Ukazatel věřitelského rizika charakterizuje poměr celkových závazků k celkových 

aktivům. Tento ukazatel zjišťuje, jakou měrou se podílí věřitelé na celkovém kapitálu, ze 

kterého je financován majetek firmy. Čím je tento ukazatel vyšší, tím se zhoršuje finanční 

stabilita podniku a zvyšuje se riziko věřitelů. Stanovení optimální zadluženosti je velice 

složité, jelikož ukazatele je nutno hodnotit v souvislosti s jinými ukazateli rentability, aktivity 

a zadluženosti. 

Ukazatel celkové zadluženosti 
celkemAktiva

kapitálCizí
                 (2.18) 
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Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

 Přijatelná zadluženost vlastních zdrojů závisí na fázi vývoje firmy a postoji vlastníků 

k riziku. Míra zadluženosti stabilních společností se pohybuje přibližně v rozmezí od 80 % do 

120 %. Jestliže ukazatel vychází nad 100 % svědčí to o jeho vyšší zadluženosti, a proto má 

klesající trend. 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 
kapitálVlastní

kapitálCizí
               (2.19) 

 

Úrokové krytí 

Můžeme se setkat také s názvem ukazatel ziskové úhrady úroků,  který porovnává zisk 

před úroky a zdaněním s celkovými ročními nákladovými úroky. Vyjadřuje, kolikrát celkový 

efekt reprodukce převyšuje úrokové platby, resp. kolikrát jsou úroky kryty výši výdělku.  

Rovná- li se hodnota úrokového krytí 1, znamená to, že podnik vše co vydělá, použije na 

platbu úroků. Je- li menší než 1, podnik vydělává méně, než činí úroky. Tím je samozřejmě 

výhodná vyšší hodnota tohoto ukazatele.  

Úrokové krytí 
úroky

EBIT
                    (2.20) 

 

Úrokové zatížení 

 Ukazatel úrokového zatížení informuje, jakou část celkového efektu reprodukce 

odčerpávají úroky. Trendem tohoto ukazatele je nízká úroveň, protože tím si může podnik 

dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. Úrokové zatížení by měl být hodnocen v souvislosti 

s vývojem rentability a výnosnosti.  

 Úrokové zatížení = 
EBIT

úroky
                   (2.21) 

 

2.4.2.4 Ukazatele likvidity 

 Jednou ze základních podmínek finančního zdraví podniku je trvalá platební 

schopnost. Ukazatele likvidity zjišťují, zda podnik bude nebo nebude mít potíže se splácením 

svých závazků (dluhů), které budou splatné v blízké budoucnosti. Důležitý je vzájemný vztah 

mezi položkami aktiv na jedné straně a položkami pasiv na straně druhé, konkrétně mezi 

oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. V souvislosti s platební schopností je možné se 

setkat s pojmy solventnost, likvidita a likvidnost.  
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Solventnost je obecná schopnost podniku získat včas prostředky na úhradu svých splatných 

závazků. Solventnost  je relativní přebytek hodnoty aktiv nad hodnotou závazků.  

Likvidita znamená momentální schopnost uhradit splatné závazky. Závisí na to, jak rychle je 

podnik schopen získat peněžní prostředky např. z inkasa pohledávek, prodejem zásob apod.  

Likvidnost souvisí s konkrétním druhem majetku. Charakterizuje schopnost majetku jak 

rychle se dokáže přeměnit do hotovostní formy. Nejlikvidnějším majetkem je krátkodobý 

finanční majetek, méně pak pohledávky, zásoby a nejméně likvidní je dlouhodobý majetek.  

Pro hodnocení platební schopnosti lze použít ukazatele celkové likvidity, pohotové likvidity a 

okamžité likvidity. 

 

Celková (běžná) likvidita  

 Celková likvidita se vypočítá jako poměr veškerého oběžného majetku ke 

krátkodobým závazkům. Poukazuje tedy kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, 

kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v hotovost. Ukazatele je nutno posuzovat podle 

odvětví, ve kterém firma působí. Ve vyspělých tržních ekonomikách dosahuje jeho standardní 

hodnota výš 2,0 – 2,5. Hodnota menší než 1,0 vypovídá o tom, že podnik je zcela nelikvidní. 

Na druhé straně příliš vysoká hodnota ukazatele ukazuje na neproduktivní využití prostředků. 

Optimální hodnota je mezi 1,5 – 2,5.  

Celková likvidita 
závazkykrátkodobé

OA
  ,                (2.22) 

 

kde OA jsou oběžná aktiva. 

 

Pohotová likvidita 

 Tento ukazatel odstraňuje z oběžných aktivit zásoby a ponechává v čitateli pokladní 

hotovost, peníze na bankovních účtech, krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky 

očištěné od těžko vymahatelných a pochybných (po lhůtě splatnosti). Optimální hodnota 

tohoto ukazatele je 1,0 – 1,5. Výše ukazatele závisí na typu činnosti podniku, odvětví, do 

něhož je zařazen, na strategii podniku v oblasti finančního hospodaření.  

 Pohotová likvidita 
závazkykrátkodobé

zásobyOA
                             (2.23) 

 

Okamžitá likvidita           

 Tato likvidita měří schopnost uhradit splatné krátkodobé závazky okamžitě. V čitateli 
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jsou pohotové peněžní prostředky (peníze na účtech,v hotovosti,krátkodobé cenné papíry a 

šeky) a ve jmenovateli opět krátkodobé splatné závazky. Za optimum okamžité likvidity se 

považuje hodnota 0,2. Zvyšování hodnoty ukazatele má za následek růst finančního majetku 

podniku, který je zejména způsoben přírůstkem finančních prostředků na bankovních účtech,  

ale cílem okamžité likvidity není hodnotu maximalizovat, ale optimalizovat, protože vysoké 

hodnoty představují vysoký podíl nevyužitého kapitálu.  

 Okamžitá likvidita = 
závazkykrátkodobé

PP
 ,                (2.24) 

 

kde PP znamenají peněžní prostředky. 

 

Podíl pohledávek na OA 

 Růst tohoto ukazatele je pozitivní, jen když odběratelé splácí své pohledávky 

v dohodnutém termínu. V případě většího množství nedobytných pohledávek nebo 

pohledávek po lhůtě splatnosti je lepší, když se ukazatel snižuje.  

 Podíl pohledávek na OA = 
OA

Pohledávky
                 (2.25) 

 

Podíl zásob na OA 

 Zásoby jsou nejméně likvidní z oběžných aktiv a proto by neměl být tento ukazatel 

příliš vysoký. Podíl zásob na OA je ovlivněn individuálními požadavky podniku, jelikož 

každý podnik samozřejmě potřebuje jiné množství zásob pro zajištění plynulé výroby.  

 Podíl zásob na OA = 
OA

Zásoby
                  (2.26) 

 

Čistý pracovní kapitál (Working capital) 

Čistý pracovní kapitál představuje tu část oběžného majetku, která se během roku 

přemění  v pohotové peněžní prostředky a po splacení krátkodobých závazků může být 

použita k uskutečnění podnikových záměrů. Poukazuje na tu část oběžného majetku, která je 

kryta dlouhodobými zdroji. Vytváří jakýsi „finanční polštář“ pro případné výkyvy ve 

financování. Existují dva pohledy čistého pracovního kapitálu: čistý pracovní kapitál 

krátkodobý a dlouhodobý.  

ČPK krátkodobý = )( krátkodobýCKOA                                                     (2.27) 

ČPK dlouhodobý = majetekdlouhodobýCKdlouhodobýVK  )(                (2.28) 
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Tabulka 2.2 Znázornění překapitalizování a podkapitalizování podniku 

Majetková struktura podniku 

překapitalizovaná  vyrovnaná podkapitalizovaná  

SA + trvalá 

část OA 
VK 
+ CK 
dlouhodobý 

SA + trvalá 

část OA 

VK SA + trvalá VK 

+ CK 

dlouhodobý 

část OA + CK 

dlouhodobý 

      

OA bez 
trvalé 

CK 
OA bez 
trvalé 

CK 
OA bez 
trvalé 

CK 

části 0A krátkodobý části 0A krátkodobý části 0A krátkodobý 

 

Výše a význam čistého pracovního kapitálu je určen skladbou bilance podniku. Pokud 

chce podnik zajistit likviditu, musí být krátkodobá aktiva vyšší než krátkodobý cizí kapitál a 

dlouhodobý cizí kapitál vyšší než dlouhodobá aktiva. O překapitalizování podniku se jedná, 

když se dlouhodobým kapitálem financuje krátkodobý oběžný majetek. Část oběžného 

majetku může mít v podniku trvalý charakter, a proto musí být kryt dlouhodobými zdroji. O 

podkapitalizovaném podniku se hovoří, jestliže krátkodobý cizí kapitál financuje i část 

dlouhodobého majetku.  Je to mnohem nebezpečnější jev, protože může být ohrožena likvidita 

podniku. 

 

2.4.3 Pyramidová soustava ukazatelů 

 Pyramidové soustavy ukazatelů jsou zaměřeny na pro postupný rozklad vrcholového 

ukazatele na dílčí ukazatele. Smyslem pyramidy je vysvětlit změny vrcholového ukazatele a 

změřit intenzitu působení jednotlivých činitelů, které mají vliv na vrchol.  U pyramidových 

soustav je velmi důležitá správná konstrukce.  

Pomocí funkce x = f (a1,a2…an), lze zachytit přímou souvislost mezi vrcholovým 

ukazatelem x a dílčími ukazateli ai. Odchylku vrcholového ukazatele lze vyčíslit jako součet 

odchylek vybraných dílčích ukazatelů: 

a
xy

ii
x  ,                    (2.29) 

kde x = analyzovaný ukazatel, ∆yx = přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, ai = dílčí 

vysvětlující ukazatel, ∆xai = vliv dílčího ukazatele ai na analyzovaný ukazatel x. 

Pyramidové soustavy ukazatelů se rozkládají pomocí multiplikativních (násobení nebo 

dělení) nebo aditivních (sčítaní nebo odčítání) vazeb.  

Aditivní vazba, kdy x = ni
i

aaaa ...21  ,                  (2.30) 
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Multiplikativní vazba, kdy x = ni
i

aaaa ... ...21 ,                  (2.31) 

Vyskytují se i exponenciální vazby. 

U aditivní vazby je celková změna rozdělena podle poměru změny ukazatele na 

celkové změně ukazatelů: 

 
x

i
i

i

i
y

a

a

a
x 







. ,                      (2.32) 

Pro multiplikativní vazby se rozlišují čtyři základní metody: metoda postupných změn, 

metoda rozkladu se zbytkem, logaritmická metoda a funkcionální metoda rozkladu.  Při 

výpočtu vlivu se u prvních dvou metod vychází z toho, že při změně jednoho z ukazatelů jsou 

hodnoty ostatních ukazatelů neměnné. Ve třetí a čtvrté metodě se odráží současná změna 

všech ukazatelů při vysvětlení jednotlivých vlivů.  

Příkladem pyramidové soustavy ukazatelů je rozklad ukazatele ROE (ukazatel rentability 

vlastního kapitálu), který byl vyvinut a poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti Du 

Pont de Nomeurs, tzv. Du Pont analýza.        

 

Schéma 2.2 Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu (ROE) 

 

kde 
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EAT
 představuje čistou ziskovost tržeb, 

A

T
 obrat aktiv, 

VK

A
 finanční páku, 

EBT

EAT
 

daňovou redukci zisku, 
EBIT

EBT
 úrokovou redukci zisku a 

T

EBIT
provozní rentabilitu.  

VK

EAT
ROE   

T

EAT
 

A

T
 

VK

A
 

EBT

EAT
 

EBIT

EBT
 

T

EBIT
 

.

. 
.
. 

.

. 
.
. 



 23 

3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI GESOMONT, S.R.O. 

 

3.1 Historie firmy Gesomont, s.r.o. 

 Společnost Gesomont, s.r.o. vznikla 9.1. 1995 a její hlavní činností jsou opravy 

technologických a výrobních zařízení průmyslových podniků, zámečnictví, montáže pro 

strojírenskou výrobu, výroba a montáž lehkých ocelových konstrukcí a prvků. Od roku 2002 

vlastní Gesomont, s.r.o. certifikát systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2000, což 

je zárukou trvalé kvality produktů. Certifikovaný systém managementu jakosti podléhá 

zásadám pravidelné kontroly a vyhodnocování. 6. října 2005 přibylo k hlavní činnosti firmy 

další činnosti jako řeznictví a uzenářství, rostlinná výroba, živočišná výroba, produkce 

chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu.  

V zámečnické výrobě společnost provádí výrobu lehkých ocelových konstrukcí, 

zámečnických prvků, komponentů a zařízení dle dodané dokumentace. Vyrobené prvky je 

možno na základě dohody opatřit nátěrem, žárovým zinkováním apod.  

Společnost Gesomont s.r.o nabízí také jako výrobky překážkový materiál a boxy pro 

koně. Tyto výrobky byly vyvinuty ve spolupráci s jezdci, trenéry, majiteli koní a byly 

odzkoušeny v praktických podmínkách běžného provozu na jízdárně, ale i na parkúru 

(jezdecká dráha s rozestavěnými překážkami) a opracovišti.  

V roce 1999 vznikl jezdecký klub Gesomont, který slouží k testování a výcviku 

sportovních koní v majetku firmy Gesomont, s.r.o. Tento jezdecký klub testuje v praxi 

překážkový materiál vyrobený touto firmou. Koně v majetku firmy se také úspěšně účastní 

parkurových soutěží, kde se několikrát probojovali do republikového finále a to zejména 

v KMK (kritérium mladých koní). Nejúspěšnějším koněm je klisna Sulika, která se umístila 

hned na druhém místě ve finále KMK 5- letých koní v Chotýšanech v roce 1999. V současné 

době je zařazena do chovu.  

 

3.2 Základní informace o firmě Gesomont, s.r.o. 

Obchodní firma:      Gesomont, s.r.o. 

Sídlo a adresa:      9 května 85, Bohumín, 735 81  

Právní forma:      společnost s ručením omezeným 

IČO:        61946664 
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Datum vzniku:      9.1. 1995 

Výše základního kapitálu:     100 000 Kč 

Jednatel a ředitel:      Rudolf Benda 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:  131 

Předmět podnikání:   

- nákup a prodej zboží, 

- zámečnictví, 

-  montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení, 

- silniční motorová doprava nákladní, 

- vnitrostátní doprava provozována vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti, 

- řeznictví a uzenářství, 

- rostlinná výroba, živočišná výroba, produkce chovných plemenných zvířat a 

využití jejich genetického materiálu. 

 

3.3 Organizační schéma firmy Gesomont, s.r.o. 

 

Pozn. toto organizační schéma platí od 2.6. 2003  

ředitel 
 

 

manažer pro jakost 
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3.4 Horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty  

Horizontální analýza zjišťuje změny jednotlivých položek účetních výkazů oproti 

předcházejícímu období. Procentní vyjádření změn umožňuje rychlejší orientaci v číslech a 

absolutní vyjádření zase konkrétní výši změn na jednotlivé položky. Cílem horizontální 

analýzy je změřit intenzitu změn jednotlivých položek.  

Horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty je součástí přílohy č. 3 a 4. Tato 

analýza byla provedena v letech 2005 – 2007. Absolutní meziroční změny jsou vyjádřeny 

pomocí vzorce (2.1) a procentní vyjádření pomocí vzorce (2.2). 

 

Vývoj aktiv 

 Z provedené analýzy vyplývá, že se majetek firmy v roce 2006 zvýšil, ale již v dalším 

roce došlo ke snížení. V roce 2006 vzrostla aktiva o více než 51  %, tedy o 6 mil. Kč, přičemž 

v roce 2007 klesla o 14 %, přibližně o 2,5 mil Kč. Stálá aktiva se v každém roce zvyšují jen 

nepatrně. Oběžná aktiva tvoří převážnou část aktiv. Největší změnou v oběžných aktivech 

jsou krátkodobé pohledávky, což je způsobeno růstem tržeb. Pohledávky v roce 2006 výrazně 

vzrostly o 55 % a to činí více než 5 mil. Kč a již v následujícím roce klesly o 42 % o 6 mil. 

Kč, jelikož tržby vzrostly jen nepatrně. Zásoby mají v roce 2006 rostoucí tendenci. Největší 

vliv na zásoby mají zvířata, konkrétně přírůstek hříbat. Již v dalším roce 2007 se zásoby 

nepatrně snížily, i když došlo k přírůstku materiálu, nedokončené výroby a hříbat, u zboží 

došlo k úbytku o 54 %. Krátkodobý finanční majetek je jediná položka v aktivech, která má 

v každém roce rostoucí tendenci, v roce 2006 se finanční majetek navýšil o 77 %, tedy o 262 

tisíc Kč a již v dalším roce se zvedl o 4 mil. Kč o více než 689 %. Tento výrazný nárůst peněz 

na účtech zapříčinily pohledávky, které byly uhrazeny a v posledním roce klesly.  

 

Graf 3.1 Vývoj aktiv ve sledovaném období 
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Vývoj pasiv 

 Pasiva mají v roce 2006 rostoucí tendenci a  v dalším roce klesající. Cizí kapitál se 

v roce 2006 zvýšil o 104 %, kdy největší podíl na zvýšení mají krátkodobé bankovní úvěry. 

V prvním roce 2005 neměla firma žádný krátkodobý bankovní úvěr, jen dlouhodobý a v roce 

2006 krátkodobé bankovní úvěry vzrostly o 100 % na 2,9 mil. Kč. Již v následujícím roce 

2007 byly všechny úvěry splaceny a nebyly přijaté žádné další. Krátkodobé závazky mají 

v roce 2006 rostoucí charakter, zvýšily se o 43 %, o více než 1,3 mil. Kč.  S růstem 

krátkodobých závazků souvisí také růst zásob v prvním roce, ale v následujícím roce 2007 se 

krátkodobé závazky snížily o 20 %, o celých 915 tis. Kč. Na vlastním kapitálu tvoří největší 

změnu výsledek hospodaření minulých let, který má rostoucí tendenci. Výsledek hospodaření 

běžného účetního období v roce 2006 vzrostl o 20 % oproti loňskému roku 2005, o 492 tis. 

Kč. V roce 2007 bohužel klesl o více než 53 %, o 1,5 mil. Kč z důvodu zvyšujících se 

nákladů. Základní kapitál je po celé tři roky ve stejné výši 100 tisíc Kč, stejně tak i rezervní 

fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku se nemění a zůstávají ve výši 14 tis. Kč.  

 

Graf 3.2 Vývoj pasiv ve sledovaném období 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj výnosů 

 Vývoj celkových výnosů ve sledovaném období vykazuje pozitivní trend. V roce 2006 

vzrostly celkové výnosy o cca 12,1 mil. Kč a v roce 2007 o dalších 4,3 mil. Kč. Největší podíl 

na výnosech tvoří výkony, do kterých jsou zahrnuty tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb. Tyto tržby ve sledovaném období stále rostou. V roce 2005 činí růst výkonů 8,9 mil. 

Kč a v dalším o více než 2,5 mil. Kč. Druhou nejvýznamnější položkou, která se podílí na 

výnosech jsou tržby za prodej zboží, které se v roce 2005 zvýšily o 3,4 mil. Kč a v roce 2006 

o cca 1,2 mil. Kč. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu mají rostoucí charakter, 
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v prvním roce vzrostly o 72 tis. Kč a v druhém o 393 tisíc, kdy podnik prodal více materiálu. 

Výnosové úroky má podnik pouze v roce 2005 a to jeden tisíc Kč. Ostatní finanční výnosy 

vzrostly pouze v roce 2006 o 21 tis. Kč a v roce 2007 už nebyly finanční výnosy žádné. 

Ostatní provozní výnosy v roce 2006 se výrazně snížily o 315 tis. Kč, ale už  roce 2007 se 

zvýšily přesně o 100 tis. Kč.  

 

Graf 3.3 Vývoj výnosů ve sledovaném období  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj nákladů 

 Celkové náklady mají rostoucí tendenci. V roce 2006 se zvýšily náklady cca 11,6 mil. 

Kč a v roce 2007 o necelých 6 mil. Kč. Největší podíl na nákladech tvoří položka osobní 

náklady, kdy v roce 2006 osobní náklady vzrostly přibližně o 5 mil. Kč a v roce 2007 o více 

než 2,8 mil. Kč. Tento nárůst je zapříčiněn zvyšujícím se počtem zaměstnanců. Další 

významnou nákladovou položku je výkonová spotřeba, která stoupla v prvním roce o 3,2 mil. 

Kč a v následujícím roce 2007 o 2,2 mil. Kč. Příčinou jsou náklady na spotřebu materiálu a 

energie a také náklady na provoz služeb, které každým rokem rostou. Náklady vynaložené na 

prodané zboží mají rostoucí trend, kdy v roce 2006 vzrostly o 2,7 mil. Kč a v roce 2007 o 

dalších 1,4 mil. Kč. Daně a poplatky vzrostly v roce 2006 o necelých 56 % , z důvodů růstu 

výsledku hospodaření a v roce 2007 se daně snížily skoro o 19 %, kdy výsledek hospodaření 

se snížil. Odpisy dlouhodobého majetku mají rostoucí trend, jelikož se zvýšil dlouhodobý 

hmotný majetek. U nákladových úroků nedošlo v roce 2006 k žádné změně, pouze v roce 

2007 se snížily z 99 tis. Kč na 75 tis. Kč, tedy o 24 %.  Ostatní položky v nákladech se snížily 

nebo zvýšily jen nepatrně oproti předchozímu období.  
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Graf 3.4 Vývoj nákladů ve sledovaném období 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty  

Vertikální analýza představuje procentní rozbor. Cílem je zjistit, jak se jednotlivé 

položky podílely na celkové sumě. U rozvahy jsou to celková aktiva a pasiva u výkazu zisku 

a ztráty se jako základ používají celkové výnosy.  

Vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti  Gesomont, s.r.o.  byla také 

provedena v letech 2005 – 2007 a je součástí přílohy č.5 a 6. Uvedené výsledky v procentech 

jsou vyjádřeny pomocí vzorce (2.3). 

 

Struktura aktiv a pasiv 

 Zlaté pravidlo financování, které říká, že dlouhodobý majetek má být kryt 

dlouhodobými zdroji a krátkodobý (oběžný) majetek krátkodobými zdroji, společnost 

nedodržuje v žádném roce. V roce 2005 je dlouhodobý majetek (9%) plně kryt vlastním 

kapitálem (68%), avšak část vlastního kapitálu (59%) je použita na financování krátkodobého 

majetku, jelikož oběžná aktiva (85%) převyšují krátkodobé zdro je (27%).  Tento jev značí 

vysoký stupeň překapitalizování podniku, kdy část oběžných aktiv je kryta dlouhodobými 

zdroji, v tomto případě vlastním kapitálem. V dalších letech pokračuje vysoký stupeň 

překapitalizování. V roce 2006 oběžný majetek dosahoval 89% z celkového majetku a byl 

financován do výše 26% krátkodobým cizím kapitálem. V roce 2007 oběžná aktiva 

dosahovala skoro 90 % celkových aktiv a byla financována pouhými 24 % krátkodobým 

cizím kapitálem. 

Z analýzy pasiv vyplývá, že podnik je z převážné míry financován vlastním kapitálem, 

a tím je podíl cizího kapitálu nižší. Podíl vlastního kapitálu tvoří v roce 2005 skoro 69 % 
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z celkových pasiv, v následujícím roce 2006 klesl na 57 %, ale v roce 2007 vzrostl na 76 %. 

Cizí zdroje vzrostly v roce 2006 z 32 % na 42 % a v roce 2007 klesly na necelých 24 % 

z důvodů splacení všech úvěrů.  

 Z vertikální analýzy aktiv v roce 2005 vyplývá, že největší podíl na aktivech tvořily 

krátkodobé pohledávky a to celých 79 %,  kdy odběratelé neplatily pohledávky v dohodnutém 

termínu. Další významný podíl na aktivech tvoří krátkodobý finanční majetek, a to 31 %.

  

Graf 3.5 Vertikální analýza aktiv v roce 2005 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Z vertikální analýzy v roce 2005 je patrné, že největší podíl na pasivech tvořil vlastní 

kapitál, a to 68 %. Konkrétně výsledek hospodaření minulých let a běžného účetního období. 

Další významnou položkou v pasivech jsou krátkodobé závazky, které tvoří podíl 27 % a 

nejméně se na pasivech podílí bankovní úvěry a výpomoci a to 5 %.  

 

Graf 3.6 Vertikální analýza pasiv  v roce 2005 
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Struktura výnosů 

 Ve všech třech letech mají největší podíl na výnosech výkony, resp. tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb.  V roce 2005 tvoří výkony 88 % výnosů, v roce 2006 necelých 85 

% a v roce 2007 82 %.  Další podstatnou část výnosů tvoří tržby za prodej zboží, kdy se na 

výnosech podílely v prvním roce více jak 10 % , v dalším roce necelých 15 % a v posledním 

roce 2007 16 %. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu netvoří v prvním dvou 

letech ani jedno procento, pouze v roce 2007 představují tržby z prodeje materiálu 1 %.  

Ostatní finanční výnosy, ostatní provozní výnosy a výnosové úroky tvoří v každém roce jen 

velmi nepatrnou část výnosů, necelé jedno procento.  

 

Graf 3.7 Struktura výnosů ve sledovaném období 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura nákladů 

 Největší podíl na nákladech mají v každém roce osobní náklady, které mají rostoucí 

trend. V roce 2005 činil podíl osobních nákladů přes 60 %, v roce 2006 56 % a v roce 2007 

55 %. Druhá položka s největším podílem na celkových nákladech je výkonová spotřeba, 

která má mírně rostoucí trend. V prvním roce tvoří podíl výkonové spotřeby na nákladech cca 

25 %, ve druhém 26 % a v posledním necelých 28 %. Podíl odpisů se nijak výrazně během let 

2005 - 2007 nemění, pohybuje se vždy kolem 1 %. Ostatní položky nákladů se na celkových 

nákladech podílí jen velmi nepatrně, do necelého jednoho procenta.  
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Graf 3.8 Struktura nákladů ve sledovaném období 
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4 ZHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE ANALYZOVANÉ FIRMY 

 

Cílem této kapitoly je zhodnotit finanční situaci podniku. Finanční situace společnosti 

bude analyzována v letech 2005 – 2007 na základě výpočtů jednotlivých finančních ukazatelů 

rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Při analýze těchto ukazatelů budou použity 

hodnoty, které jsou obsaženy v jednotlivých finančních výkazech společnosti Gesomont, s.r.o. 

Tyto výkazy jsou součástí přílohy č. 1 a č. 2. Postupy výpočtů ukazatelů jsou zobrazeny 

v příloze č.7. Následně bude provedeno zhodnocení výsledků finanční analýzy.   

  

4.1 Analýza rentability 

Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Všechny ukazatele 

rentability mají podobnou interpretaci. Udávají kolik Kč zisku připadá na 1 Kč  jmenovatele.

 Následující tabulka zobrazuje výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů rentability 

společnosti Gesomont, s.r.o. v letech 2005 – 2007. 

 

Tab. 4.1 Výsledky ukazatelů rentability 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2005 2006 2007 

Rentabilita aktiv (ROA) 2.4 0,2829 0,2196 0,1230 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 2.6 0,3026 0,2873 0,1179 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE)  2.7 0,3876 0,3784 0,1620 

Provozní rentabilita tržeb  2.8 0,0960 0,0832 0,0368 

Čistá ziskovost tržeb  2.9 0,0703 0,0624 0,0268 

 

Rentabilita aktiv (ROA) je považována za nejdůležitější měřítko rentability, protože 

poměřuje zisk s celkovými aktivy, bez ohledu z jakých zdrojů jsou aktiva financována.  

V čitateli zahrnut zisk před úroky a zdaněním. Čím vyšší je hodnota ukazatele ROA, tím je 

výsledek příznivější.  

 Ukazatel rentability aktiv dosahuje podle výpočtu v tabulce 4.1 v letech 2005 a 2006 

poměrně vysokých hodnot, v roce 2007 ROA klesl skoro o polovinu. Tyto hodnoty označují 

efektivitu při využívání majetkových částí. V časovém horizontu tří let má klesající průběh, 

který je způsoben velkým zvýšením aktiv o 6 mil. Kč, konkrétně přírůstkem zvířat, zboží, 

pohledávek z obchodních vztahů a nepatrným zvýšením EBITu o 579 tis. Kč a v roce 2007 
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velkým snížením EBITu o více jak polovinu, tedy přes 2 mil. Kč a poklesem aktiv o 2,5 mil. 

Kč. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)  vyjadřuje v jaké míře podnik zhodnocuje své 

vlastní zdroje vložené do podnikání. Měří, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu 

investovaného kapitálu akcionářem.  

 Z tabulky 4.1 je patrné, že hodnota ukazatele v roce 2006 klesla o necelé dvě procenta. 

Příčinou je nízký růst čistého zisku a vlastního kapitálu. V posledním roce se ukazatel ROE 

radikálně snížil v důsledku velkého poklesu čistého zisku o 1,5 mil. Kč, který byl způsoben 

nárůstem výkonové spotřeby, převážně osobních a mzdových nákladů nepřiměřeným 

zvýšením výnosů.  

 Výnosnost vlastního kapitálu by měla být vyšší než výnosnost celkových aktiv. Pokud 

je tato podmínka splněna, znamená to, že podnik dokáže dostatečně zhodnotit vlastní kapitál 

vložený vlastníky do podniku. Tato podmínka, jak je vidět z grafu 4.1 není ve společnosti 

GESOMONT s.r.o splněna v roce 2007, kdy kapitál vložený vlastníky do společnosti je 

zhodnocený do výšky 11,79 %.   

 

Graf 4.1 Vývoj ukazatelů ROA a ROE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) měří efektivnost vloženého kapitálu, bez 

ohledu na to, odkud kapitál pochází, zda z vlastních nebo cizích zdrojů.  

 Podle výpočtů v tabulce 4.1 má rentabilita dlouhodobých zdrojů klesající tendenci. 

Příčinou mírného poklesu v roce 2006 byl nárůst vlastního kapitálu, konkrétně výsledek 

hospodaření minulých let. Obrovský pokles ukazatele poukazuje rok 2007, kdy se snížil EBIT 

a všechny dlouhodobé bankovní úvěry byly splaceny. 
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 I přes klesající charakter vykazuje ukazatel ROCE vysoké hodnoty a tedy výnosnost 

dlouhodobých zdrojů je na velmi dobré úrovni.  

 

Rentabilita tržeb (ROS) charakterizuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané 

úrovni tržeb. Měří kolik zisku připadá na 1 Kč tržeb. U provozní rentability se počítá se 

ziskem před úroky a zdaněním a u čisté ziskovosti tržeb s čistým ziskem. Rentabilita tržeb 

vykazuje nízké hodnoty. Obě rentability tržeb zaznamenávají v prvním roce mírný pokles, 

kdy pomalý nárůst EBITu a EATu způsobuje  navyšování nákladů. Rok 2007 vyjadřuje 

vysoký pokles ukazatelů. Je to způsobeno velkým poklesem čistého zisku a zisku před 

zdaněním a úroky  v posledním roce. 

 

4.2 Analýza aktivity  

Ukazatele aktivity jsou využívány především pro řízení aktiv. Dávají do vzájemných 

vztahů jednotlivé položky z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty. Ukazatele aktivity analyzované 

společnosti jsou znázorněny v tabulce 4.2. 

 

Tab. 4.2 Výsledky ukazatelů aktivity 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2005 2006 2007 

Obrátka celkových aktiv (počet obratů) 2.10 2,95 2,64 3,34 

Doba obratu aktiv (dny) 2.11 122 136 108 

Doba obratu zásob (dny) 2.12 4 5 5 

Doba obratu pohledávek (dny) 2.13 97 111 59 

Doba obratu závazků (dny) 2.14 33 35 26 

 

Obrátka aktiv udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok v tržbách. Čím jsou 

výsledné hodnoty vyšší, tím je majetek podniku lépe využíván. Z tabulky 4.2 je vidět, že obrat 

aktiv má kolísavý charakter. V roce 2006 obrat aktiv klesá, je to způsobeno nepřiměřeným 

růstem aktiv k vysokému růstu tržeb, konkrétně potom přírůstkem dlouhodobého hmotného 

majetku, zbožím a pohledávek. V roce 2007 se tento ukazatel zvýšil, celková aktiva se 

obrátily 3,34krát v důsledku růstu tržeb a poklesu aktiv o 14 %, kdy se snížily pohledávky 

z obchodních vztahů.  

 

Doba obratu aktiv vyjadřuje, za kolik dní se aktiva přemění na peníze. Čím je doba 

obratu aktiv menší, tím je na tom podnik lépe. Z tabulky 4.2 je možné sledovat, že doba 
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obratu má kolísavý charakter a dosahuje poměrně nízkých hodnot, což je dáno strukturou 

majetku. Převážná část majetku (aktiv) firmy je tvořena oběžnými aktivy.  

 

Doba obratu zásob poukazuje na průměrný počet dní, po kterou jsou zásoby vázány 

v podniku až do doby jejich spotřeby. Převážnou část zásob ve společnosti Gesomont s.r.o. 

tvoří materiál, nedokončenou výrobu a polotovary, zboží a zvířata, konkrétně hříbata do 36 

měsíců stáří. Doba obratu zásob by měla být co nejnižší, což společně splňuje. Vykazuje 

velice nízké hodnoty, jelikož společnost Gesomont, s.r.o. není přímo výrobní firma. V roce 

2005 neměla společnost žádnou nedokončenou výroby a polotovary a v následujících dvou 

letech zase žádné výrobky. V roce 2006 se doba obratu zvýšila v důsledku přírůstku zvířat a 

zboží.  

 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje kolik dní uplyne, během nichž je inkaso peněz za 

tržby vázáno v pohledávkách. Po tuto dobu společnost čeká na platby za provedené a 

poskytnuté tržby za vyrobené výrobky, služby či zboží.  

 Z tabulky 4.2 je patrné, že společnost má vysokou dobu obratu krátkodobých 

pohledávek. Nejvíc dní je v roce 2006, kdy došlo k výraznému nárůstů pohledávek o 55 %, 

ale tržby se zvýšily jen o 35 %.  Nejnižší doba obratu pohledávek je v posledním roce, a to 59 

dní, kdy se pohledávky snížily o necelých 43 % a tržby se zvýšily o pouhých 8 %.  

 

Doba obratu závazků udává, kolik dní podniku trvá, než zaplatí své krátkodobé 

závazky dodavatelům. Z tabulky 4.2 vyplývá, že podnik platí své závazky v průměru za jeden 

měsíc. V posledním roce hodnota ukazatele poklesla o 9 dní oproti předcházejícímu období. 

Tato změna je způsobena poklesem závazků o 20 %.  

 Ukazatel doby obratu závazků je často porovnávám s dobou obratu pohledávek. 

Vzájemný vztah těchto dvou ukazatelů dává do poměru pravidlo solventnosti. Toto pravidlo 

říká, že doba obratu závazků by měla být větší než doba obratu pohledávek.  Ve společnosti 

Gesomont, s.r.o. doba obratu pohledávek značně převyšuje dobu obratu závazků. Je to velmi 

nepříznivá situace, jelikož společnost platí své závazky dříve, než odběratelé hradí své 

pohledávky. V roce 2007 se situace mírně zlepšila, doba obratu pohledávek se snížila a 

společnost má v tomto roce dostatečné pohotové prostředky.  
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Graf 4.2 Pravidlo solventnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Analýza zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti hodnotí, jak podnik k financování svých aktiv používá  cizí 

zdroje. U podniků není možné, aby financovali všechna svá aktiva jen z vlastních zdrojů, a 

proto se na financování aktiv podílí určitou mírou jak vlastní, tak i cizí kapitál.  

 

Tab. 4.3 Výsledky ukazatelů zadluženost 

Ukazatele Vzorec 
Rok 

2005 2006 2007 

Podíl VK na aktivech 2.15 68% 57% 76% 

Stupeň krytí stálých aktiv 2.16 8,1725 7,6635 8,5383 

Majetkový koeficient 2.17 1,4606 1,7454 1,3173 

Ukazatel celkové zadluženosti 2.18 32 % 43 % 24 % 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 2.19 46 % 74 % 31 % 

Úrokové krytí 2.20 33,7475 39,6061 25,04 

Úrokové zatížení 2.21 0,0296 0,0252 0,0399 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech vyjadřuje, jaká část podnikových aktiv je 

financována vlastními zdroji. Ukazatel finanční samostatnosti má kolísavou tendenci.   

V každém roce v této společnosti převládá financování z vlastních zdrojů. V roce 2005 

tento ukazatel vypovídá, že 0,68 Kč vlastního kapitálu připadá na 1 Kč majetku podniku. 

K jeho poklesu v roce 2006 došlo v důsledku zvýšení celkových aktiv, hlavně přírůstek zboží, 

výrobků a také samostatných movitých věcí. Jeho zvýšení v roce 2007 způsobil nárůst 

vlastního kapitálu, a to výsledek hospodaření minulých let období a snížení aktiv, převážně 

zboží.  
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Stupeň krytí stálých aktiv udává podíl dlouhodobého kapitálu ke stálým aktivům. 

Z tabulky 4.3 vyplývá, že všechen dlouhodobý majetek je kryt z dlouhodobých zdrojů. 

Dlouhodobé zdroje tvoří vlastní kapitál a cizí kapitál dlouhodobý. V roce 2006 došlo 

k poklesu ukazatele, kdy příčinou je přírůstek dlouhodobého majetku, speciálně samostatných 

movitých věcí a splacení části dlouhodobého bankovního úvěru. V posledním analyzovaném 

roce došlo ke snížení ukazatele, v důsledku poklesu aktiv a splacením celého bankovního 

úvěru, kdy všechen dlouhodobý majetek byl kryt z vlastních zdrojů.  

 

Majetkový koeficient (finanční páka) vypovídá o tom, kolik korun majetku podniku 

připadá na 1 Kč vlastního kapitálu.   

Finanční páka by měla být stabilní, což společnost Gesomont, s.r.o. nesplňuje. 

V prvním roce se hodnota ukazatele zvýšila v důsledku zvýšení vlastního kapitálu. V roce 

2007 dochází k mírnému snížení koeficientu. Příčinou je pokles aktiv a nízký růst vlastního 

kapitálu.  

 

Ukazatel celkové zadluženosti informuje, do jaké míry se podílí věřitelé na celkovém 

majetku firmy. Cizí zdroje společnosti GESOMONT tvoří z velké části krátkodobé závazky a 

bankovní úvěry a výpomoci. Z tabulky 4.3 je patrné, že ukazatel v čase kolísá. Celková 

zadluženost vykazuje nízké hodnoty, které jsou zapříčiněny nízkým podílem cizích zdrojů. 

V roce 2007 už společnost nemá žádný krátkodobý ani dlouhodobý úvěr  a cizí zdroje jsou 

tvořeny jen krátkodobými závazky, a to necelých 24 %. Pro věřitele to znamená větší jistotu, 

že v případě likvidace podniku budou jejich pohledávky uspokojeny a pro vlastníky lepší 

dostupnost cizích zdrojů.  

 

Graf 4.3 Vývoj ukazatele celkové zadluženosti 
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Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu – podle tabulky 4.3 má tento ukazatel 

kolísavý charakter. V roce 2006 se zadluženost vlastního kapitálu zvýšila na 74 %, kdy si 

společnost vzala krátkodobé bankovní úvěry, a tím došlo k navýšení cizích zdrojů. V dalším 

roce se zadluženost VK snížila na pouhých 31 %, společnost splatila všechny bankovní úvěry.  

 

Úrokové krytí označuje, kolikrát převyšuje EBIT placené úroky. Čím je krytí úroků 

vyšší, tím je situace v podniku příznivější.  

 V roce 2005 byla společnost schopna ze svého zisku zaplatit úroky 33,75krát. V roce 

2006 jsou úroky pořád ve stejné výši 99 tis. Kč a došlo k nárůstu zisku, a proto se úrokové 

krytí zvýšilo a společnost ze zisku uhradila úroky celkem 39,61krát. V posledním roce 2007 

klesly nákladové úroky na 75 tis. a výraznému poklesu zisku, tím se ukazatel snížil a úrok y 

byly uhrazeny pouze 25krát. Tyto hodnoty udávají, že firma Gesomont, s.r.o. nemá problémy 

se splacením úroků.  

 

Úrokové zatížení vypovídá o tom, jak nám zatěžují placené úroky jednu korunu 

výsledného efektu. Ukazatel by měl mít klesající tendenci, jelikož čím jsou menší úroky, tím 

je větší zisk.  Společnost Gesomont, s.r.o. tuto klesající tendenci nesplňuje v posledním roce, 

kdy se sice úroky snížily, ale nedošlo k nárůstu zisku, nýbrž k jeho velkému snížení o více jak 

polovinu. 

 

4.4 Analýza likvidity  

Likvidita znamená schopnost podniku hradit své závazky, získat dostatek prostředků 

na provedení potřebných plateb. Likvidita závisí na tom, jak rychle je podnik schopen 

inkasovat své pohledávky, zda má prodejné výrobky, zda je v případě potřeby schopen prodat 

své zásoby. 

 

Tab. 4.4 Výsledky ukazatelů likvidity 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2005 2006 2007 

Celková likvidita 2.22 3,1567 3,4711 3,7594 

Pohotová likvidita 2.23 3,0376 3,3181 3,5771 

Okamžitá likvidita 2.24 0,1056 0,1312 1,2962 

Podíl pohledávek na OA 2.25 0,93 0,92 0,61 

Podíl zásob na OA 2.26 0,04 0,04 0,05 
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Celková likvidita udává, jak podnik pokrývá své závazky oběžnými aktivy. Optimální 

hodnoty se pohybují v rozmezí od 1,5 – 2,5.  

 Společnost Gesomont, s.r.o. tyto doporučené hodnoty výrazně převyšují, což znamená, 

že podnik je velice likvidní. Z tabulky 4.4 lze vyčíst, že kdyby podnik proměnil veškerá svá 

oběžná aktiva, byl by schopen uspokojit více jak 3krát každý rok své věřitele. Hodnoty jsou 

ovlivněny stavem pohledávek z obchodních vztahů a poskytnutých záloh od odběratelů.  

 

Pohotová likvidita má větší vypovídací schopnost než celková likvidita, jelikož 

vylučuje z oběžného majetku nejméně likvidní aktiva, a to zásoby. Za optimum pohotové 

likvidity se považují hodnoty  v rozmezí 1 – 1,5.  

 Tyto optimální hodnoty opět společnost Gesomont převyšuje. Pohotová likvidita má 

rostoucí tendenci, jelikož společnost má nízký podíl závazků a v roce 2007 výrazný přírůstek 

peněžních prostředků, který byl způsoben úhradou pohledávek.  

 

Okamžitá likvidita informuje, jak je společnost schopna uhradit své spla tné 

krátkodobé závazky okamžitě. Proto jsou v čitateli pouze pohotové peněžní prostředky. 

Doporučená hodnota je 0,2.  

 V roce 2005 a 2006 je okamžitá likvidita ve společnosti pod touto optimální hodnotou, 

kdy vyjadřuje nižší schopnost krýt závazky. Je to způsobeno nízkým stavem peněz 

v hotovosti a na účtech společnosti. Jak je patrné z tabulky 4. 4, v roce 2007 došlo 

k výraznému zvýšení tohoto ukazatele. Příčinou je snížení pohledávek, které způsobily 

vysoký nárůst peněž na účtech v bankách i v hotovosti a došlo také ke splacení krátkodobého 

bankovního úvěru.  

 

Graf 4.4 Vývoj ukazatelů likvidity 
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Podíl pohledávek na OA vypovídá o tom, jakou část tvoří pohledávky na celkovém 

oběžném majetku.   

 V roce 2005 a 2006 má společnost Gesomont, s.r.o. vysoký podíl pohledávek na 

oběžných aktivech a to 93 % a poté 92 %. V roce 2007 se podíl snížil na 61 %, kdy bylo část 

pohledávek uhrazeno. 

 

Graf 4.5 Podíl pohledávek a zásob na OA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zásob na OA nám udává, jaký podíl tvoří zásoby na oběžných aktivech. Jelikož 

jsou zásoby nejméně likvidním oběžným aktivem, neměl by být tento podíl příliš velký.

 Z grafu 4.5 je patrné, že podíl zásob na oběžném majetku je velmi nízký. V roce 2005 

a 2006 tvoří 4 % a roce 2007 tento podíl mírně narostl na 5 %. Převážnou část zásob tvoří 

materiál, zvířata a zboží.  

 

Čistý pracovní kapitál patří mezi nejčastější používané rozdílové ukazatele. Velmi 

úzce souvisí s likviditou. Čistý pracovní kapitál představuje vztah mezi oběžnými aktivy a 

krátkodobými závazky. Vytváří „finanční polštář“ pro případné výkyvy ve financování, kdy 

financováním oběžného majetku dlouhodobými zdroji si podnik zabezpečuje dostatečnou 

likviditu.  

 

Tab. 4.5 Čistý pracovní kapitál (údaje jsou v tis. Kč) 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2005 2006 2007 

Čistý pracovní kapitál 2.27 7 568 9 027 10 267 
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Jak vyplývá z tabulky 4.5, ve sledovaném období je „finanční polštář“ dostatečně 

velký na úhradu závazků společnosti. Tyto hodnoty nasvědčují tomu, že společnost 

Gesomont, s.r.o. je překapitalizovaná. To znamená, že část oběžného majetku je kryta 

dlouhodobými zdroji, a to konkrétně vlastním kapitálem, jelikož převyšuje krátkodobé cizí 

zdroje. V roce 2005 je oběžný majetek financován VK z 59 %, v roce 2006 jsou oběžná 

aktiva financována vlastním kapitálem z 63 % a v roce 2007 z 66 %. Podnik je ale dostatečně 

likvidní. 

   

4.5 Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu 

Tento rozklad se používá z důvodů, aby bylo možné zjistit jaký vliv mají jednotlivé 

ukazatele na rentabilitu vlastního kapitálu.  

 

Tab. 4.6 Du Pontův rozklad ROE 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2005 2006 2007 

ROE 2.6 0,3026 0,2873 0,1179 

Daňová redukce Obr. 2.4.3.1 0,7549 0,7690 0,7582 

Úroková redukce Obr. 2.4.3.1 0,9704 0,9748 0,9601 

Provozní rentabilita 2.8 0,0960 0,0832 0,0368 

Obrat aktiv 2.10 2,9467 2,6388 3,3372 

Finanční páka 2.17 1,4604 1,7454 1,3173 

 

Z uvedených výpočtů v tabulce 4.6 vyplývá, že daňová redukce má v prvním roce 

rostoucí tendenci. Provozní rentabilita vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané 

úrovni tržeb. Má klesající tendenci, nejvíce klesla v roce 2007 z důvodů snížení EBITu. Obrat 

aktiv měří efektivnost využívání majetku, má kolísavou tendenci, nejdříve klesá, ale poté 

roste. Působí na ni postupný nárůst tržeb a pokles aktiv. Úroková redukce a finanční páka 

působí na ukazatel ROE protichůdně. Jejich kombinací se dá vyjádřit ziskový účinek finanční 

páky.  

 

Tab. 4.7 Ziskový účinek finanční páky  

Ukazatel 
Rok 

2005 2006 2007 

Ziskový účinek finanční páky 1,42 1,70 1,26 
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 Z tabulky 4.7 je patrné, že ziskový účinek finanční páky je v každém roce větší než 

jedna. To znamená, že ve společnosti Gesomont s.r.o roste zadluženost, která má pozitivní 

vliv na ukazatele ROE. Pokud by se tento ukazatel rovnal jedné, neměl by na ukazatele ROE 

žádný vliv. V případě, kdy by byl menší než jedna, zvyšovala by se také zadluženost, ale 

klesal by ukazatel ROE, což by nemělo na něho pozitivní vliv.  

 

4.6 Rozklad ukazatele ROE metodu postupných změn.  

U této metody je celková odchylka rozdělena mezi dílčí vlivy. Vychází se z toho, že 

při změně jednoho z ukazatelů se hodnoty ostatních ukazatelů nemění.     

 

 

kde 
a

x
i

 absolutní vliv ,  ia  absolutní změna  

 

Tab. 4.8 Rozklad ukazatele ROE v letech 2005 a 2006 na 1. úrovni 

1.úroveň 
Rok Absolutní 

změna 

Absolutní 

vliv 

Pořadí 

vlivů 2005 2006 

EAT / T 0,0703 0,0624 - 0,0079 - 3,4 % 2. 

T / A 2,9467 2,6388 - 0,3079 - 2,81 % 3. 

A / VK 1,4604 1,7454 + 0,2848 + 4,69 % 1. 

ROE 0,3026 0,2873 - 0,0308 -1,53 %  

 

V tabulce 4.8 lze sledovat vliv jednotlivých složek ROE v letech 2005 a 2006. 

Největší pozitivní vliv na vývoj ROE v roce 2006 měla finanční páka (A/VK), největší 

negativní vliv měla rentabilita tržeb (EAT/T) a nejmenší negativní vliv tvořil obrat aktiv.

  

Tab. 4.7 Rozklad ukazatele ROE v letech 2006 a 2007 na 1. úrovni 

1.úroveň 
Rok Absolutní 

změna 

Absolutní 

vliv 

Pořadí 

vlivů 2005 2006 

EAT / T 0,0624 0,0268 - 0,0352 - 16,21 % 1. 

T / A 2,6388 3,3372 + 0,6984 + 3,27 % 3. 

A / VK 1,7454 1,3173 - 0,4281 - 3,83 % 2. 

ROE 0,2873 0,1179 0,2347 -16,95 %  
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 Rentabilita vlastního kapitálu se snížila v roce 2007 o 16,95 %. Podle údajů v tabulce 

4.7 je patrné, že největší záporný vliv na ukazatele ROE měla rentabilita tržeb (EAT/T). 

Pozitivní a zároveň nejmenší vliv má obrat aktiv (T/A). Finanční páka (A/VK) má druhý 

největší negativní vliv na ukazatel ROE. Čím je podíl cizích zdrojů vyšší, tím roste i ukazatel 

finanční páka. Z uvedeného rozkladu je patrné, že nízká zadluženost má negativní vliv na 

rentabilitu vlastního kapitálu.  

 

Tab. 4.8 Rozklad rentability tržeb v letech 2005 a 2006 na 2. úrovni 

2.úroveň 
Rok Absolutní 

změna 

Absolutní 

vliv 

Pořadí 

vlivů 2005 2006 

EAT / EBT 0,7549 0,7690 0,0141 + 0,13 % 2. 

EBT / EBIT 0,9704 0,9748 0,0044 + 0,03 % 3. 

EBIT / T 0,0960 0,0832    - 0,0128 - 0,96 % 1. 

ROS 0,0703 0,0624 0,0057 - 0,79 %  

 

 Největší negativní vliv na rentabilitu tržeb měla provozní rentabilita (EBIT/T), jelikož 

došlo v roce 2007 ke snížení EBITu. Největší pozitivní vliv na rentabilitu tržeb má daňová 

redukce (EAT/EBT), kdy došlo k navýšení daně z příjmů za běžnou činnost z 795 tis. Kč na 

883 tis. Kč. Posledním ukazatelem v pořadí, který má nejmenší pozitivní vliv je úroková 

redukce (EBT/EBIT). 

 

Tab. 4.9 Rozklad rentability tržeb v letech 2006 a 2007 na 2. úrovni 

2.úroveň 
Rok Absolutní 

změna 

Absolutní 

vliv 

Pořadí 

vlivů 2006 2007 

EAT / EBT 0,7690 0,7582 - 0,0108 - 0,088 % 3. 

EBT / EBIT 0,9748 0,9601 - 0,0147 - 0,093 % 2. 

EBIT / T 0,0832 0,0368 - 0,0464 - 3,378 % 1. 

ROS 0,0624 0,0268 - 0,0719 - 3,557 %  

 

 Rentabilita tržeb klesla v roce 2007 o 3,557 %, a stejně jako v předchozím srovnání 

má na tento pokles největší negativní vliv provozní rentabilita. Druhý negativní vliv na 

rentabilitu tržeb má úroková redukce. Nejmenší negativní vliv na rentabilitu tržeb má daňová 

redukce, kdy došlo ke snížení daně z příjmů za běžnou činnost téměř o polovinu, kdy poklesl 

zisk před úroky a zdaněním.  
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4.7 Zhodnocení výsledků finanční analýzy  

Účelem a smyslem finanční analýzy je provést s pomocí speciálních metod diagnózu 

finančního hospodaření. Uspokojivá finanční situace firmy se označuje pod pojmem „finanční 

zdraví“ podniku. Za finančně zdravý podnik lze považovat takový podnik, který je v určitou 

chvíli i dlouhodobě schopen naplňovat smysl své existence.  

Na společnosti Gesomont, s.r.o., která se zabývá širokým rozporuplným spektrem 

podnikání (přes zámečnictví po produkci chovných plemenných zvířat) byla provedena 

finanční analýza za období roku 2005 – 2007. Finanční analýza byla provedena pomocí 

absolutních a poměrových ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity.  

 Z hlediska analýzy rentability lze posoudit, že rentabilita má v čase klesající průběh. 

Společnost na tom byla nejlépe v roce 2005, kdy rentabilita dosahovala nejvyšších hodnot.  

V roce 2006 mírně klesá a v posledním roce 2007 se rentabilita snížila o více jak polovinu, 

což bylo způsobeno vysokým poklesem zisku v roce 2007. Ukazatele rentability dosahují 

vysokých hodnot s výjimkou rentability tržeb, která je nízká.  

U ukazatelů aktivity můžeme říci, že nejvýhodnějších a zároveň nejnižších hodnot 

dosahovala pouze doba obratu zásob. Obrátka celkových aktiv vykazuje poměrně vysokých 

hodnot, z čehož se dá usoudit, že podnik efektivně využívá svůj majetek. Doba obratu aktiv je 

poměrně nízká, jelikož aktiva tvoří z převážné části oběžný majetek, který je likvidnější než 

majetek dlouhodobý. Z doby obratu pohledávek a doby obratu závazků vyplývá, že podnik 

splácí své závazky dodavatelům dříve, než obdrží od odběratelů inkaso tržeb za své 

pohledávky. Tato situace se mírně zlepšila v roce 2007, kdy odběratelé uhradili část 

pohledávek a zvýšily se pohotové peněžní prostředky.  

Z ukazatelů zadluženosti vyplývá, že společnost dosahuje nízké míry zadlužení.  Nízká 

zadluženost souvisí s tím, že společnost Gesomont, s.r.o. používá k úhradě svých aktivit 

zejména vlastní kapitál. Důsledkem je, že vlastní kapitál není efektivně zhodnocen.  

 Z hlediska analýzy likvidity lze vyvodit, že společnost je velice likvidní. Celková a 

pohotová likvidita značně převyšuje doporučené hodnoty. Při porovnání celkové a pohotové 

likvidity je zřejmé, že výsledky ukazatelů se moc neliší, jelikož výše zásob je nízká. Okamžitá 

likvidita je v letech 2005 a 2006 nízká, pohybuje se pod optimálními hodnotami. V roce 2007 

už doporučené hodnoty výrazně převyšuje. Zvyšování hodnoty ukazatele má za následek 

zvýšení krátkodobého finančního majetku, konkrétně peníze na účtech. Důsledkem jsou 

přijaté inkasa plateb od odběratelů. Tato vysoká hodnota v posledním analyzovaném roce  

představuje vysoký podíl nevyužitého kapitálu. Čistý pracovní kapitál je vysoký, podnik málo 
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financuje oběžný majetek z krátkodobých zdrojů, je překapitalizovaný a neefektivně využívá 

dlouhodobé zdroje.  

Na základě provedené finanční analýzy lze hodnotit  Gesomont s.r.o jako finančně 

zdravou, ziskovou a konkurenčně schopnou společnost. 

 Mezi silné stránky společnosti Gesomont, s.r.o. patří ukazatele zadluženosti a 

ukazatele likvidity.  Tyto ukazatele hodnotí firmu jako finančně stabilní, samostatnou a velice 

likvidní. Dále potom ukazatele rentability, kdy rentabilita vykazuje poměrně vysokých 

hodnot, až na poslední rok 2007, kdy došlo k poklesu zisku. Také je třeba připomenout, že 

v roce 2007 nepřevyšuje rentabilita vlastního kapitálu rentabilitu celkových aktiv, i když jen 

0,51 %. Znamená to, že podnik nedokázal efektivně zhodnotit kapitál vložený vlastníky. Mezi 

silnou stránku může patřit z ukazatelů aktivity doba obratu zásob, která je poměrně nízká. Za 

slabou stránku podniku lze považovat ukazatele doby obratu pohledávek a překapitalizování 

podniku. Doba obratu pohledávek vykazuje značně vysoké hodnoty.    

 Z provedené analýzy lze firmě doporučit, aby se více zaměřila na řízení pohledávek, 

zejména na pohledávky z obchodního styku a překapitalizování podniku. Pro řízení 

pohledávek je rozhodující doba zbývající do jejich splatnosti. Motivovat odběratele lze 

například skontem, které představuje slevu z prodejní ceny. V případě, že odběratel zaplatí 

okamžitě, bude mu snížena cena o úrok, za dobu mezi promptním placením a termínem 

splatnosti obchodního úvěru. Řízení pohledávek představuje rozhodování o prodeji na 

obchodní (dodavatelský) úvěr. Při poskytnutí obchodního úvěru by společnost měla využít 

informace o odběratelích. Soustředit svou pozornost na bonitu odběratele a zda je schopný 

dostát svých závazků. Při překapitalizování podniku dochází k tomu, že část oběžného 

majetku je kryta dlouhodobými zdroji, a to konkrétně vlastním kapitálem. Oběžný majetek by 

měl být více financován z krátkodobých zdrojů.  
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5 ZÁVĚR  

 

Finanční analýza je neoddělitelnou součástí finančního řízení firmy. Představuje 

kompletní rozbor finanční situace podniku, který zkoumá jednotlivé stránky finančního 

hospodaření a jejich vzájemné vztahy a vazby. Ukazatele finanční analýzy se využívají ve 

velké míře, jelikož vypovídají o finančním zdraví podniku.  

 Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace společnosti Gesomont, s.r.o. 

Finanční situace byla hodnocena za období 2005 – 2007 pomocí poměrových ukazatelů 

rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity.  

 V úvodní kapitole byla charakterizována metodologie finanční analýzy, hlavně se 

zaměřením na jednotlivé poměrové ukazatele a popis horizontální a vertikální analýzy.

 V druhé kapitole byla představena společnost Gesomont s.r.o a následně provedena 

horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Z horizontální analýzy 

vyplynulo, že v roce 2006 došlo k růstu majetku i tržeb oproti roku 2005, ale v dalším roce 

2007 se majetek snížil a tržby se zvýšily jen nepatrně. Firma nedokázala vyprodukovat 

žádoucí zisk, který by se vázal k objemu tržeb. Z vertikální analýzy plyne, že se podíl 

jednotlivých položek v letech výrazně neměnil. Největší podíl na aktivech tvořily pohledávky 

a ve výkazu zisku a ztráty tržby za prodej vlastních výrobků a služeb.  

V poslední kapitole byla provedena finanční analýza společnosti pomocí vybraných 

poměrových ukazatelů, rozkladu ukazatele vlastního kapitálu metodou postupných změn a 

následné zhodnocení finanční situace. Z této analýzy vyplynulo, že společnost Gesomont, 

s.r.o. je finančně zdravá firma. Společnost má vysoký podíl pohledávek, kdy by se měla více 

zaměřit na jejich řízení. Společnost je také silně překapitalizovaná a měla by efektivně 

využívat dlouhodobý kapitál.  

 



 47 

Seznam použité literatury 

 

Literatura: 

 

1. DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: 

EKOPRESS, 2006. 191 s. ISBN 80-86119-58-0. 

2. GRÜNWALD, Rolf, HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza a plánování podniku. 1. 

vyd. Praha: EKOPRESS, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 

3. GRÜNWALD, Rolf. Finanční analýza pro oceňování podniku. Praha: Vysoká škola 

ekonomická v Praze - institut oceňování majetku, 2000. 66 s. ISBN 80-245-0032-9. 

4. KINSLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: 

C.H.Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. 

5. KINSLINGEROVÁ, Eva, HNILICA, Jiří. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. 

Praha: C.H.Beck, 2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3. 

6. KINSLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2. přeprac.a dopl. vyd. Praha: C.H.Beck, 

2001. 367 s. ISBN 80-7179-529-1. 

7. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: 

GRADA Publishing, 2007. 118 s. ISBN 978-80-247-1386-1. 

8. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2007. 

154 s. ISBN 978-80-251-1830-6 

9. VALACH, Josef a kol. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 247 s. 

ISBN 80-901991-6-X.  

 

  



Seznam zkratek 

 

 

A  Aktiva celkem 
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ČPK  Čistý pracovní kapitál 
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ROA  Return on Assets – rentabilita aktiv 

ROCE  Return on Capital Employed – rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE  Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  Return on Sales – rentabilita tržeb  

t  Běžné období 

t-1  Předchozí období 

Ui  Hodnota dílčího ukazatele  
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Příloha č. 1/1 

Rozvaha v plném rozsahu společnosti Gesomont, s.r.o. (v tis. Kč)  

 

  Položka 2005 2006 2007 

  AKTIVA CELKEM  11813 17852 15274 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 1055 1352 1358 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 0 

B.I. 1. Zřizovací výdaje       

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje        

3. Software       

4. Ocenitelná práva       

5. Goodwil        

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek        

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek        

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek        

B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek  1055 1352 1358 

B.II. 1 Pozemky       

2. Stavby  571 533 496 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  332 761 798 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů       

5. Základní stádo a tažná zvířata  107 13 19 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 45 45 45 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek        

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek        

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku       

B.III. Dlouhodobý finanční majetek  0 0 0 

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

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem        

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry  podíly        

4. Půjčky a úvěry-ovlád. a řídící osoba, podstat.vliv       

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek       

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek        

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek        

C. Oběžná aktiva 10070 15842 13718 

C.I.  Zásoby 380 698 665 

C.I.  1. Materiál  125 117 149 

2. Nedokončená výroba a polotovary 0 91 158 

3. Výrobky 45 0 0 

4. Zvířata 53 132 195 

5. Zboží 157 358 163 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby        

C.II. Dlouhodobé pohledávky  0 0 0 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů        

2. Pohledávky - ovládající a řídíc í osoba        

3. Pohledávky - podstatný vliv       

4. Pohledávky za společníky,členy družstva a úč.sdruž.        

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy       

6. Dohadné účty aktivní       

7. Jiné pohledávky        

8. Odložená daňová pohledávka       



Příloha č. 1/2 
Rozvaha v plném rozsahu společnosti Gesomont, s.r.o. (v tis. Kč)  
 

C.III.  Krátkodobé pohledávky 9353 14545 8323 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů  9228 14347 8069 

2. Pohledávky - ovládající a řídíc í osoba        

3. Pohledávky - podstatný vliv       

4. Pohledávky za společníky,členy družstva a úč.sdruž.        

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění        

6. Stát - daňové pohledávky        

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy  124 176 254 

8. Dohadné účty aktivní       

9. Jiné pohledávky  1 22 0 

C.IV.  Krátkodobý finanční majetek  337 599 4730 

C.IV.1.  Peníze 309 359 1449 

2. Účty v bankách 28 240 3281 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly       

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek        

D.I. Časové rozlišení 688 658 198 

D.I.  1. Náklady příštích období 688 658 169 

2. Komplexní náklady příštích období       

3. Příjmy příštích období 0 0 29 

 



Příloha č. 1/3 
Rozvaha v plném rozsahu společnosti Gesomont, s.r.o. (v tis. Kč)  
 

  Položka 2005 2006 2007 

  PASIVA CELKEM 11813 17852 15274 

A. Vlastní kapitál 8089 10228 11595 

A.I Základní kapitál 100 100 100 

A.I.     1. Základní kapitál  100 100 100 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly        

3. Změny základního kapitálu        

A.II Kapitálové fondy       

A.II.    1. Emisní ážio       

2. Ostatní kapitálové fondy        

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků       

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách        

A.III. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 14 14 14 

A.III.1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond  14 14 14 

2. Statutární a ostatní fondy        

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let  5527 7175 10114 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 5527 7175 10114 

2. Neuhrazená ztráta minulých let        

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období  2448 2939 1367 

B. Cizí zdroje 3723 7606 3649 

B.I. Rezervy       

B.I.     1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů        

2. Rezerva na důchody a podobné závazky        

3. Rezerva na daň z příjmů        

4. Ostatní rezervy       

B.II Dlouhodobé závazky  0 0 0 

B.II.    1. Závazky z obchodních vztahů        

2. Závazky - ovládající a řídící osoba        

3. Závazky - podstatný vliv       

4. Závazky ke společníkům,členům družstva a účast. sdruž.        

5. Dlouhodobé přijaté zálohy       

6. Vydané dluhopisy       

7. Dlouhodobé směnky k úhradě        

8. Dohadné účty pasivní       

9. Jiné závazky       

10.  Odložený daňový závazek        

B.III. Krátkodobé závazky 3190 4564 3649 

B.III.   1. Závazky z obchodních vztahů  922 1668 1766 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba        

3. Závazky - podstatný vliv       

4. Závazky ke společníkům,členům družstva a účast. sdruž.  20 26 26 

5. Závazky k zaměstnancům  1037 1343 1136 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 490 714 544 

7. Stát-daňové závazky a dotace  585 645 4 

8. Krátkodobé přijaté zálohy        



Příloha č. 1/4 
Rozvaha v plném rozsahu společnosti Gesomont, s.r.o. (v tis. Kč)  
 

9. Vydané dluhopisy       

10.  Dohadné účty pasivní 86 88 137 

11.  Jiné závazky 50 80 36 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 533 3042 0 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé  533 133 0 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 2909 0 

3. Krátkodobé finanční výpomoci        

C.I. Časové rozlišení 1 18 30 

C.I.  1. Výdaje příštích období 1 18 30 

2. Výnosy příštích období       

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti  

 



Příloha č. 2/1 
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu společnosti Gesomont, s.r.o. (v tis. Kč)  
 

Položka 2005 2006 2007 

I. Tržby za prodej zboží 3691 7099 8385 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží  3036 5744 7164 

 + Obchodní marže 655 1355 1221 

II. Výkony 31211 40133 42716 

II.    1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  31118 40008 42587 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti  -7 124 130 

3. Aktivace 101 1 -1 

B. Výkonová spotřeba 8457 11669 13895 

B.    1. Spotřeba materiálu a energie  3050 4612 5510 

2. Služby 5407 7057 8385 

 + Přidaná hodnota 23409 29819 30042 

C. Osobní náklady  19851 24989 27821 

C.  1 Mzdové náklady 14854 18619 20724 

C.  2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva        

C.  3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  4995 6359 7020 

C.  4. Sociální náklady  2 11 77 

D. Daně a poplatky 34 53 43 

E. 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 328 469 568 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 79 151 544 

III.   1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  79 136 0 

2. Tržby z prodeje materiálu  0 15 544 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu  2 65 0 

F.    1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  2 65 0 

2. Prodaný materiál        

G. 

Změna stavu rezerv a oprav. položek v prov.obl. a 

komplex.n.PO 2 -10 -12 

IV. Ostatní provozní výnosy  318 3 103 

H. Ostatní provozní náklady  59 280 140 

V. Převod provozních výnosů        

I. Převod provozních nákladů        

* Provozní výsledek hospodaření 3531 4127 2129 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů       

J. Prodané cenné papíry a podíly        

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku       

VII. 1.  
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
úč.jedn.        

2. 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 

podílů       

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku        

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku       

K. Náklady z finančního majetku        

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů       

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů        

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti        

X. Výnosové úroky 2 0 0 

N. Nákladové úroky 99 99 75 



Příloha č. 2/2 
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu společnosti Gesomont, s.r.o. (v tis. Kč)  
 

XI. Ostatní finanční výnosy  1 23 0 

O. Ostatní finanční náklady 192 229 251 

XII. Převod finančních výnosů        

P. Převod finančních nákladů        

* Finanční výsledek hospodaření -288 -305 -326 

Q Daň z příjmů za běžnou činnost  795 883 436 

Q.  1. - splatná 795 883 436 

2. - odložená       

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  2448 2939 1367 

XIII. Mimořádné výnosy        

R. Mimořádné náklady       

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti       

S.  1. - splatná       

2. - odložená       

* Mimořádný výsledek hospodaření       

T.  Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům        

*** Výsledek hospodaření za účetní období  2448 2939 1367 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 3243 3822 1803 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
 
 

 



Příloha č.3/1 

Horizontální analýza rozvahových položek společnosti Gesomont, s.r.o.  

 

    2006/2005 2007/2006 

Rozvaha 2005 2006 2007 v tis.Kč v % v tis.Kč v % 

AKTIVA CELKEM  11 813 17 852 15 274 6 039 51,12 -2 578 -14,44 

Dlouhodobý majetek 1 055 1 352 1 358 297 28,15 6 0,44 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek  0 0 0 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobý hmotný 

majetek  1 055 1 352 1 358 297 28,15 6 0,44 

Stavby  571 533 496 -38 -6,65 -37 -6,94 

Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 332 761 798 429 129,22 37 4,86 

Základní stádo a tažná 
zvířata 107 13 19 -94 -87,85 6 46,15 

Jiný dlouhodobý hmotný 

majetek  45 45 45 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobý finanční 
majetek  0 0 0 0 0,00 0 0,00 

Oběžná aktiva 10 070 15 842 13 718 5 772 57,32 -2 124 -13,41 

Zásoby 380 698 665 318 83,68 -33 -4,73 

Materiál  125 117 149 -8 -6,40 32 27,35 

Nedokončená výroba a 
polotovary  0 91 158 91 100,00 67 73,63 

Výrobky 45 0 0 -45 -100,00 0 0,00 

Zvířata 53 132 195 79 149,06 63 47,73 

Zboží 157 358 163 201 128,03 -195 -54,47 

Dlouhodobé pohledávky  0 0 0 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé pohledávky  9 353 14 545 8 323 5 192 55,51 -6 222 -42,78 

Pohledávky z obchodních 
vztahů 9 228 14 347 8 069 5 119 55,47 -6 278 -43,76 

Krátkodobé poskytnuté 
zálohy  124 176 254 52 41,94 78 44,32 

Jiné pohledávky  1 22 0 21 2 100,00 -22 -100,00 

Krátkodobý finanční 
majetek  337 599 4 730 262 77,74 4 131 689,65 

Peníze 309 359 1 449 50 16,18 1 090 303,62 

Účty v bankách 28 240 3 281 212 757,14 3 041 1 267,08 

Časové rozlišení 688 658 198 -30 -4,36 -460 -69,91 

Náklady příšt ích období 688 658 169 -30 -4,36 -489 -74,32 

Příjmy příštích období 0 0 29 0 0,00 29 100,00 

PASIVA CELKEM 11 813 17 852 15 274 6 039 51,12 -2 578 -14,44 

Vlastní kapitál 8 089 10 228 11 595 2 139 26,44 1 367 13,37 

Základní kapitál 100 100 100 0 0,00 0 0,00 

Základní kapitál  100 100 100 0 0,00 0 0,00 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku  14 14 14 0 0,00 0 0,00 

Zákonný rezervní 

fond/Nedělitelný fond  14 14 14 0 0,00 0 0,00 

 



Příloha č.3/2 

Horizontální analýza rozvahových položek společnosti Gesomont, s.r.o.  

 
Výsledek hospodaření 

minulých let 5 527 7 175 10 114 1 648 29,82 2 939 40,96 

Nerozdělený zisk minulých 
let 5 527 7 175 10 114 1 648 29,82 2 939 40,96 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního obd. 2 448 2 939 1 367 491 20,06 -1 572 -53,49 

Cizí zdroje 3 723 7 606 3 649 3 883 104,30 -3 957 -52,02 

Dlouhodobé závazky  0 0 0 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé závazky 3 190 4 564 3 649 1 374 43,07 -915 -20,05 

Závazky z obchodních 
vztahů 922 1 668 1 766 746 80,91 98 5,88 

Závazky ke společníkům, 
členům družstva a 

účastn.sdruž. 20 26 26 6 30,00 0 0,00 

Závazky k zaměstnancům  1 037 1 343 1 136 306 29,51 -207 -15,41 

Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdrav.poj. 490 714 544 224 45,71 -170 -23,81 

Stát-daňové závazky a 
dotace 585 645 4 60 10,26 -641 -99,38 

Dohadné účty pasivní 86 88 137 2 2,33 49 55,68 

Jiné závazky 50 80 36 30 60,00 -44 -55,00 

Bankovní úvěry a 
výpomoci 533 3 042 0 2 509 470,73 -3 042 -100,00 

Bankovní úvěry 
dlouhodobé 533 133 0 -400 -75,05 -133 -100,00 

Krátkodobé bankovní 

úvěry  0 2 909 0 2 909 100,00 -2 909 -100,00 

Časové rozlišení 1 18 30 17 1 700,00 12 66,67 

Výdaje příštích období 1 18 30 17 1 700,00 12 66,67 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

 



        

    2006/2005 2007/2006 

Rozvaha 2005 2006 2007 v tis.Kč v % v tis.Kč v % 

AKTIVA CELKEM  11 813 17 852 15 274 6 039 51,12 -2 578 -14,44 

Dlouhodobý majetek 1 055 1 352 1 358 297 28,15 6 0,44 

Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 0 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek  1 055 1 352 1 358 297 28,15 6 0,44 

Stavby  571 533 496 -38 -6,65 -37 -6,94 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 332 761 798 429 129,22 37 4,86 

Základní stádo a tažná zvířata  107 13 19 -94 -87,85 6 46,15 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 45 45 45 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobý finanční majetek  0 0 0 0 0,00 0 0,00 

Oběžná aktiva 10 070 15 842 13 718 5 772 57,32 -2 124 -13,41 

Zásoby 380 698 665 318 83,68 -33 -4,73 

Materiál  125 117 149 -8 -6,40 32 27,35 

Nedokončená výroba a polotovary 0 91 158 91 100,00 67 73,63 

Výrobky 45 0 0 -45 -100,00 0 0,00 

Zvířata 53 132 195 79 149,06 63 47,73 

Zboží 157 358 163 201 128,03 -195 -54,47 

Dlouhodobé pohledávky  0 0 0 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé pohledávky  9 353 14 545 8 323 5 192 55,51 -6 222 -42,78 

Pohledávky z obchodních vztahů  9 228 14 347 8 069 5 119 55,47 -6 278 -43,76 

Krátkodobé poskytnuté zálohy  124 176 254 52 41,94 78 44,32 

Jiné pohledávky  1 22 0 21 2 100,00 -22 -100,00 

Krátkodobý finanční majetek  337 599 4 730 262 77,74 4 131 689,65 

Peníze 309 359 1 449 50 16,18 1 090 303,62 

Účty v bankách 28 240 3 281 212 757,14 3 041 1 267,08 

Časové rozlišení 688 658 198 -30 -4,36 -460 -69,91 

Náklady příšt ích období 688 658 169 -30 -4,36 -489 -74,32 

Příjmy příštích období 0 0 29 0 0,00 29 100,00 
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PASIVA CELKEM 11 813 17 852 15 274 6 039 51,12 -2 578 -14,44 

Vlastní kapitál 8 089 10 228 11 595 2 139 26,44 1 367 13,37 

Základní kapitál 100 100 100 0 0,00 0 0,00 

Základní kapitál  100 100 100 0 0,00 0 0,00 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku  14 14 14 0 0,00 0 0,00 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný 
fond 14 14 14 0 0,00 0 0,00 

Výsledek hospodaření minulých let  5 527 7 175 10 114 1 648 29,82 2 939 40,96 

Nerozdělený zisk minulých let 5 527 7 175 10 114 1 648 29,82 2 939 40,96 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období  2 448 2 939 1 367 491 20,06 -1 572 -53,49 

Cizí zdroje 3 723 7 606 3 649 3 883 104,30 -3 957 -52,02 

Dlouhodobé závazky  0 0 0 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé závazky 3 190 4 564 3 649 1 374 43,07 -915 -20,05 

Závazky z obchodních vztahů  922 1 668 1 766 746 80,91 98 5,88 

Závazky ke společníkům,členům 
družstva a účastníkům sdruž. 20 26 26 6 30,00 0 0,00 

Závazky k zaměstnancům  1 037 1 343 1 136 306 29,51 -207 -15,41 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 490 714 544 224 45,71 -170 -23,81 

Stát-daňové závazky a dotace  585 645 4 60 10,26 -641 -99,38 

Dohadné účty pasivní 86 88 137 2 2,33 49 55,68 

Jiné závazky 50 80 36 30 60,00 -44 -55,00 

Bankovní úvěry a výpomoci 533 3 042 0 2 509 470,73 -3 042 -100,00 

Bankovní úvěry dlouhodobé  533 133 0 -400 -75,05 -133 -100,00 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 2 909 0 2 909 100,00 -2 909 -100,00 

Časové rozlišení 1 18 30 17 1 700,00 12 66,67 

Výdaje příštích období 1 18 30 17 1 700,00 12 66,67 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
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Příloha č. 5/1 

Vertikální analýza rozvahových položek společnost Gesomont, s.r.o.  

 

 2005 2006 2007 

Položka tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

AKTIVA CELKEM  11 813 100,00 17 852 100,00 15 274 100,00 

Dlouhodobý majetek 1 055 8,93 1 352 7,57 1 358 8,89 

Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek  1 055 8,93 1 352 7,57 1 358 8,89 

Stavby  571 4,83 533 2,99 496 3,25 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 332 2,81 761 4,26 798 5,22 

Základní stádo a tažná zvířata  107 0,91 13 0,07 19 0,12 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 45 0,38 45 0,25 45 0,29 

Dlouhodobý finanční majetek  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Oběžná aktiva 10 070 85,25 15 842 88,74 13 718 89,81 

Zásoby 380 3,22 698 3,91 665 4,35 

Materiál  125 1,06 117 0,66 149 0,98 

Nedokončená výroba a polotovary 0 0,00 91 0,51 158 1,03 

Výrobky 45 0,38 0 0,00 0 0,00 

Zvířata 53 0,45 132 0,74 195 1,28 

Zboží 157 1,33 358 2,01 163 1,07 

Dlouhodobé pohledávky  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé pohledávky  9 353 79,18 14 545 81,48 8 323 54,49 

Pohledávky z obchodních vztahů  9 228 78,12 14 347 80,37 8 069 52,83 

Krátkodobé poskytnuté zálohy  124 1,05 176 0,99 254 1,66 

Jiné pohledávky  1 0,01 22 0,12 0 0,00 

Krátkodobý finanční majetek  337 2,85 599 3,36 4 730 30,97 

Peníze 309 2,62 359 2,01 1 449 9,49 

Účty v bankách 28 0,24 240 1,34 3 281 21,48 

Časové rozlišení 688 5,82 658 3,69 198 1,30 

Náklady příšt ích období 688 5,82 658 3,69 169 1,11 

Příjmy příštích období 0 0,00 0 0,00 29 0,19 

PASIVA CELKEM 11 813 100,00 17 852 100,00 15 274 100,00 

Vlastní kapitál 8 089 68,48 10 228 57,29 11 595 75,91 

Základní kapitál 100 0,85 100 0,56 100 0,65 

Základní kapitál  100 0,85 100 0,56 100 0,65 

Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku 14 0,12 14 0,08 14 0,09 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný 
fond 14 0,12 14 0,08 14 0,09 

Výsledek hospodaření minulých 

let 5 527 46,79 7 175 40,19 10 114 66,22 

Nerozdělený zisk minulých let 5 527 46,79 7 175 40,19 10 114 66,22 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období  2 448 20,72 2 939 16,46 1 367 8,95 

Cizí zdroje 3 723 31,52 7 606 42,61 3 649 23,89 

Dlouhodobé závazky  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé závazky 3 190 27,00 4 564 25,57 3 649 23,89 

Závazky z obchodních vztahů  922 7,80 1 668 9,34 1 766 11,56 

Závazky ke společníkům,členům 
družstva a účastníkům sdruž. 20 0,17 26 0,15 26 0,17 

Závazky k zaměstnancům  1 037 8,78 1 343 7,52 1 136 7,44 



Příloha č. 5/2 

Vertikální analýza rozvahových položek společnost Gesomont, s.r.o.  

 

Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdrav. poj.  490 4,15 714 4,00 544 3,56 

Stát - daňové závazky a dotace  585 4,95 645 3,61 4 0,03 

Dohadné účty pasivní 86 0,73 88 0,49 137 0,90 

Jiné závazky 50 0,42 80 0,45 36 0,24 

Bankovní úvěry a výpomoci 533 4,51 3 042 17,04 0 0,00 

Bankovní úvěry dlouhodobé  533 4,51 133 0,75 0 0,00 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0,00 2 909 16,30 0 0,00 

Časové rozlišení 1 0,01 18 0,10 30 0,20 

Výdaje příštích období 1 0,01 18 0,10 30 0,20 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti  



 2005 2006 2007 

Položka tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

VÝNOSY CELKEM  35 302 100,00 47 409 100,00 51 748 100,00 

Tržby za prodej zboží 3 691 10,46 7 099 14,97 8 385 16,20 

Výkony 31 211 88,41 40 133 84,65 42 716 82,55 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 31 118 88,15 40 008 84,39 42 587 82,30 

Změna stavu zásob vlastní činnosti  -7 -0,02 124 0,26 130 0,25 

Aktivace 101 0,29 1 0,00 -1 0,00 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 79 0,22 151 0,32 544 1,05 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  79 0,22 136 0,29 0 0,00 

Tržby z prodeje materiálu  0 0,00 15 0,03 544 1,05 

Ostatní provozní výnosy  318 0,90 3 0,01 103 0,20 

Výnosové úroky 2 0,01 0 0,00 0 0,00 

Ostatní finanční výnosy  1 0,00 23 0,05 0 0,00 

       

NÁKLADY CELKEM  32 855 100,00 44 470 100,00 50 381 100,00 

Náklady vynaložené na prodané zboží 3 036 9,24 5 744 12,92 7 164 14,22 

Výkonová spotřeba 8 457 25,74 11 669 26,24 13 895 27,58 

Spotřeba materiálu a energie  3 050 9,28 4 612 10,37 5 510 10,94 

Služby 5 407 16,46 7 057 15,87 8 385 16,64 

Osobní náklady 19 851 60,42 24 989 56,19 27 821 55,22 

Mzdové náklady 14 854 45,21 18 619 41,87 20 724 41,13 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  4 995 15,20 6 359 14,30 7 020 13,93 

Sociální náklady  2 0,01 11 0,02 77 0,15 

Daně a poplatky 34 0,10 53 0,12 43 0,09 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  328 1,00 469 1,05 568 1,13 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu  2 0,01 65 0,15 0 0,00 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  2 0,01 65 0,15 0 0,00 

Změna stavu rezerv a oprav. položek v prov.obl. a komplex.n.PO  2 0,01 -10 -0,02 -12 -0,02 

Ostatní provozní náklady  59 0,18 280 0,63 140 0,28 

Nákladové úroky 99 0,30 99 0,22 75 0,15 

Ostatní finanční náklady  192 0,58 229 0,51 251 0,50 

Daň z příjmů za běžnou činnost 795 2,42 883 1,99 436 0,87 

- splatná 795 2,42 883 1,99 436 0,87 
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Příloha č. 7/1 

Výpočty ukazatelů finanční analýzy společnosti Gesomont, s.r.o. 

 

 
Ukazatele rentability 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2005 2006 2007 

Rentabilita aktiv 
(ROA) 

2.4 2829,0
11815

3342
  2196,0

17852

3921
  1230,0

15274

1878
  

Rentabilita vlastního 
kapitálu (ROE) 

2.6 3026,0
8089

2448
  2873,0

10228

2939
  1179,0

11595

1367
  

Rentabilita 
dlouhodobých zdrojů 
(ROCE) 

2.7 3875,0
8622

3342
  2955,0

13270

3921
  1620

11595

1878
  

Provozní rentabilita 
tržeb 

2.8 0960,0
34809

3342
  0832,0

47107

3921
  0368,0

50972

1878
  

Čistá ziskovost tržeb  2.9 0703,0
34809

2448
  0624,0

47107

2939
  0268,0

50972

1367
  

 

 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2005 2006 2007 

Obrátka 
celkových aktiv  

2.10 9467,2
11813

34809
  6388,2

17852

47107
  3372,3

15274

50972
  

Doba obratu 
aktiv (dny) 

2.11 122360
34809

11813
  136360

47107

17852
  108360

50972

15274
  

Doba obratu 
zásob (dny) 

2.12 4360
34809

380
  5360

47107

698
  5360

50972

665
  

Doba obratu 
pohledávek (dny) 

2.13 97360
34809

9353
  111360

47107

14545
  59360

50972

8323
  

Doba obratu 
závazků (dny) 

2.14 33360
34809

3190
  35360

47107

4564
  26360

50972

3649
  

 

 



Příloha č. 7/2 

Výpočty ukazatelů finanční analýzy společnosti Gesomont, s.r.o. 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele Vzorec 
Rok 

2005 2006 2007 

Podíl VK na aktivech 
(v %) 

2.15 68100
11813

8089
  57100

11813

10228
  76100

15274

11595
  

Stupeň krytí stálých 
aktiv 

2.16 1725,8
1055

8622
  8151,9

1352

13270
  5383,8

1358

11595
  

Majetkový koeficient 2.17 4604,1
8089

11813
  7454,1

10228

17852
  3173,1

11595

15274
  

Ukazatel celkové 
zadluženosti (v %) 

2.18 32100
11815

3723
  43100

17852

7606
  24100

15274

3649
  

Ukazatel zadluženosti 
VK (v %) 

2.19 46100
8089

3723
  74100

10228

7606
  31100

11595

3649
  

Úrokové krytí 2.20 7475,33
99

3342
  6061,39

99

3921
  04,25

75

1878
  

Úrokové zatížení 2.21 0296,0
3342

99
  0252,0

3921

99
  399,0

1878

75
  

 

 

 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele Vzorec 
Rok 

2005 2006 2007 

Celková 
likvidita 

2.22 1567,3
3190

10070
  4711,3

4564

15842
  7594,3

3649

13718
  

Pohotová 
likvidita 

2.23 0376,3
3190

38010070



 3181,3

4564

69815842



 5771,3

3649

66513718



 

Okamžitá 
likvidita 

2.24 1056,0
3190

337
  1312,0

4564

599
  2962,1

3649

4730
  

Podíl 

pohledávek 
na OA 

2.25 93,0
10070

9353
  92,0

15842

14545
  61,0

13718

8323
  

Podíl 

zásob na 
OA 

2.26 04,0
10070

380
  04,0

15842

698
  05,0

13718

665
  

ČPK 2.27 
(10070-3190) 
+ 688 = 7568 

15842 - (4564+2099) 
+ 658 = 9027 

(13718-3649) 
+ 198 = 10267 

 

 



Příloha č. 8/1 

Výpočty rozkladu ukazatele ROE  

 

Du Pontův rozklad ROE 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2005 2006 2007 

ROE 2.6 3026,0
8089

2448
  2873,0

10228

2939
  1179,0

11595

1367
  

Daňová redukce Obr. 2.4.3.1 7549,0
3243

2448
  7690,0

3822

2939
  7582,0

1803

1367
  

Úroková redukce Obr. 2.4.3.1 9704,0
3342

3243
  9748,0

3921

3822
  9601,0

1878

1803
  

Provozní rentabilita 2.8 0960,0
34809

3342
  0832,0

47107

3921
  0368,0

50972

1878
  

Obrat aktiv 2.10 9467,2
11813

34809
  6388,2

17852

47107
  3372,3

15274

50972
  

Finanční páka 2.17 4604,1
8089

11813
  7454,1

10228

17852
  3173,1

11595

15274
  

 

 
Ziskový účinek finanční páky  

Ukazatel 
Rok 

2005 2006 2007 

Ziskový účinek 

finanční páky 
42,14604,19704,0   70,17454,19748,0   26,13173,19601,0   

 
 

Rozklad ukazatele ROE v letech 2005 a 2006 na 1. úrovni 

1.úroveň 
Rok Absolutní 

změna 2005 2006 

Rentabilita  

tržeb 
0,0703 0,0624 0,0624 - 0,0703 = -0,0079 

Obrat 
aktiv 

2,9467 2,6388 2,6388 - 2,9467 = -0,03079 

Finanční 

páka 
1,4604 1,7454 1,7454 - 1,4604 = 0,2848 

Σ 4604,19467,20703,0   7454,16388,20624,0   
2848,0

)3097,0()0079,0(




 

 

Absolutní vliv 

%4,31004606,19467,20079,0   

%81,21004606,1)3079,0(0624,0   

%69,410069,46388,20624,0   

(-3,4) + (-2,81) + 4,69 = 1,53 % 



Příloha č. 8/2 
Výpočty rozkladu ukazatele ROE  

 

Rozklad ukazatele ROE v letech 2006 a 2007 na 1. úrovni 

1.úroveň 
Rok Absolutní 

změna 2006 2007 

Rentabilita  

tržeb 
0,0624 0,0268 0,0268 – 0,0624 = -0,0356 

Obrat 
aktiv 

2,6388 3,3372 3,3372 – 2,6388 = 0,6984 

Finanční 

páka 
1,7454 1,3173 1,3173 – 1,7457 = -0,4281 

Σ 7454,16388,20624,0   3173,13372,30268,0   (-0,0356)+0,6984+(-0004281) 

 

Absolutní vliv 

 7454,16382,20356,0 -16,38 % 

%27,37454,16984,00268,0   

 )4281,0(3372,30268,0 -3,83% 

(-16,38)+3,27+(-3,83)= -16,95% 

 

 

Rozklad ukazatele rentability tržeb v letech 2005 a 2006 na 2. úrovni 

2.úroveň 2005 2006 
Absolutní 

změna 

Daňová 
redukce 

0,7549 0,7690 0,7690 - 0,7549 = 0,0141 

Úroková 

redukce 
0,9704 0,9748 0,9748 - 0,9704 = 0,0044 

Provozní 
rentabilita 

0,0960 0,0832 0,0832 - 0,0960 = -0,0128 

Σ 0960,09704,07549,0   0832,09748,07690,0   0,0141 +0,0044 + (-0,0128) 

 

Absolutní vliv 

%13,00960,09704,00141,0   

%03,00960,00044,07690,0   

 )0128,0(9748,07690,0 -0,96% 

0,13+0,03+ (-0,96) = -0,79% 

 



Příloha č. 8/3 

Výpočty rozkladu ukazatele ROE  

 

Rozklad ukazatele rentability tržeb v letech 2006 a 2007 na 2. úrovni 

2.úroveň 
Rok Absolutní 

změna 2005 2006 

Daňová 
redukce 

0,7690 0,7582 0,7582-0,7690 = -0,0108 

Úroková 

redukce 
0,9748 0,9601 0,9601-0,9748 = -0,0147 

Provozní 
rentabilita 

0,0832 0,0368 0,0368-0,0832 = -0,0464 

Σ 0832,09748,07690,0   0368,09601,07582,0   -0,0108+(-0,0147)+(-0,0464) 

 

Absolutní vliv 

 0832,09748,00108,0 -0,088% 

 0832,0)0147,0(7582,0 -0,093% 

 )0464,0(9601,07582,0 -3,378% 

(-0,088)+(-0,093)+(-3,378)= -3,557 % 

 
 

 
 


