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1 Úvod 
 

Finanční analýza představuje významnou součást komplexu 

finančního řízení podniku. Pomocí finanční analýzy se zkoumá finanční 

situace a výkonnost podniku. Pro hodnocení situace podniku se využívá 

celá řada poměrových ukazatelů. Na základě těchto ukazatelů lze získat 

doporučení podniku pro jeho další vývoj. 

 

Hlavním cílem této práce je provést finanční analýzu na vybrané 

firmě. Pomocí metod finanční analýzy zhodnotíme její současnou finanční 

situaci, tedy finanční zdraví podniku a zároveň se snažíme zajistit lepší 

výsledky analyzovaného podniku do budoucna. Bakalářská práce je 

vizuálně dělena na metodologickou a praktickou část. 

 

Metodologická část se zabývá především teoretickou stránkou 

finanční analýzy a jejím zjednodušeným výkladem. Vysvětluje jednotlivé 

pojmy, nástroje, postupy, metody, principy finanční analýzy a poměrové 

ukazatelé. 

 

Praktická část má za úkol představit analyzovanou firmu SKATYL 

spol. s r. o., její SWOT analýzu, neboli slabé a silné stránky podniku. Dále 

zkoumá horizontální a vertikální analýzu rozvahy, výkazu zisku a ztrát, 

poměrové ukazatele. Na základě výkladu této části bude zhodnocena její 

celková finanční situace. Laicky řečeno převádí danou teorii do praxe. 
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2 Metody finanční analýzy  
Hlavním úkolem finanční analýzy je celkově posoudit úroveň 

současné finanční situace podniku, tedy jeho finančního zdraví a zajistit 

lepší vyhlídky do budoucna, hlavně zlepšit jeho ekonomickou situaci         

a další prosperity. 

Finanční situace podniku představuje všechny podnikové aktivity, 

kterými se podnik na trhu prezentuje. Promítá se zde především objem    

a kvalita výroby, úroveň obchodní činnosti, inovační aktivita a další 

podnikové činnosti. 

Pro získání důvěryhodných výsledkům je potřeba, aby finanční 

analýza pracovala s ověřenými údaji. Finanční analýza by se měla 

provádět pouze u samostatného podniku, protože u podnikového 

komplexu může dojít ke zkreslení údajů, např. zisky získané zkreslenými 

cenami výrobků, poplatky za poskytnuté služby a zadluženosti podniku. 

Finanční analýza se skládá ze dvou oblastí, a to z externí a interní 

analýzy, hlavní rozdíl mezi nimi spočívá zejména v dostupnosti podkladů 

pro analýzu. Externí finanční analýza zobrazuje podnik na základě 

jednoduchých a veřejně dostupných informací. Pro externí subjekty jsou 

údaje z analýzy obzvláště důležité. Mezi tyto subjekty patří obchodní 

partneři, banky, investoři, ale třeba i zaměstnanci nebo veřejnost. Tyto 

subjekty využívají volně dostupné informace, které poskytují rozvaha, 

výsledovka, cash flow, výroční zprávy, výroky auditorů a další získané 

finanční údaje. Naopak vedoucí pracovníci či vrcholové vedení vykonávají 

interní finanční analýzu, která vychází z údajů a ukazatelů externí analýzy 

a interní údajů ke které externí subjekty nemají přístup, jde především    

o finanční a manažerské účetnictví, vnitropodnikovou evidenci a kalkulaci. 

Informace použité v této části vychází z Dluhošové (2006), dále pak 

z Grünwalda a Holečkové (2004). Za další poskytovatele informací pro 

tuto práci lze považovat Kislingerovou a Hnilicu (2005), Valacha a kolektiv 

(1999). 
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2.1 Uživatelé finanční analýzy 

Zájem o informace týkající se finanční situace podniku, jsou 

předmětem mnoha subjektů, především těch, kteří jsou s daným 

podnikem v kontaktu. Můžeme zde řadit nejen obchodní partnery, ale       

i další externí uživatelé jako jsou konkurenti, investoři a banky s věřiteli. 

Za interní uživatele jsou považováni obchodní partneři a zaměstnanci. 

 

Manažeři 

Informace získávané z finanční analýzy využívají manažeři především 

pro dlouhodobé i operativní finanční řízení podniku. Znalost finanční 

situace podniku umožňuje manažerům se správně rozhodovat při 

získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury 

včetně výběru vhodných způsobů jejího financování, při alokaci volných 

peněžních prostředků, při rozdělování disponibilního zisku. Finanční 

analýza, která odhaluje silné a slabé stránky finančního hospodaření 

podniku, umožňuje manažerům přijmout pro příští období správný 

podnikatelský záměr, který se rozpracovává ve finančním plánu. 

 

Investoři 

Investorem se rozumí akcionáři, kteří se chtějí ujistit, že jejich 

vložený kapitál je vhodně uložen. Zajímají se především o stabilitu           

a likviditu podniku, o disponibilní zisk, na němž ve většině případů závisí 

výše jejich dividend a o to, zda podnikatelské záměry manažerů zajišťují 

trvání a rozvoj podniku. Patří zde i potencionální investoři, kteří uvažují    

o umístění svých peněžních prostředků do podniku a zároveň si chtějí 

ověřit, zda jejich rozhodnutí bude správné. 

 

Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé žádají potencionálního dlužníka, aby jim poskytnul co nejvíce 

informací o svém finančním stavu, protože na základě toho se rozhodují, 

zda mu bude poskytnut úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. Před 
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poskytnutím úvěru banka posuzuje bonitu dlužníka, která je prováděna 

analýzou jeho finančního hospodaření. Tato analýza poskytuje informaci, 

zda má podnik dostatečné finanční zdroje ke splácení existujících závazků 

a zda bude schopen splácet i nově požadovaný úvěr a úroky. 

 

Obchodní partneři 

Mezi obchodní partnery patří dodavatelé a odběratelé. Dodavatelé 

(obchodní věřitelé) se zaměřují především na to, aby podnik byl schopen 

hradit své závazky, jde jim především o krátkodobou prosperitu.             

U dlouhodobých dodavatelů se soustřeďuje zájem na trvalé obchodní 

kontakty s cílem zajistit svůj odbyt u perspektivního zákazníka a také na 

dlouhodobou stabilitu. Odběratelé (zákazníci) si obdobně jako dodavatelé 

podle výsledků finanční analýzy vybírají své dodavatelé. Při dlouhodobých 

kontraktech se potřebují ujistit, že podnik bude schopen dostát svým 

závazkům. 

 

Konkurenti 

Jejich zájmem jsou finanční informace podobných podniků za účelem 

srovnání s jejich výsledky hospodaření. Mezi ně patří hlavně rentabilita, 

zisková marže, cenová politika, investiční aktivita a obratovost zásob. 

 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci podniku podobně jako vedoucí pracovníci mají zájem na 

prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě podniku, hlavně jim jde          

o zachování pracovních míst a mzdové podmínky. 

 

Stát a jeho orgány 

Potřebují finančně-účetní data např. pro statistiku, pro kontrolu plnění 

daňových povinností, pro kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, při 

rozdělování finanční výpomoci (přímá dotace, vládou zaručené úvěry 

atd.). 
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Další uživatelé 

Informace o finanční situaci podniku mohou pomoci nejen uživatelům 

výše popsaným, ale i dalším. Jsou to např. novináři, daňoví poradci, 

burzovní makléři, univerzity, analytici, odborové svazy a široká veřejnost. 

 

2.2 Zdroje informací finanční analýzy 

Finanční analýza potřebuje pro aplikaci velké množství údajů a mezi 

základní zdroje informací patří: 

• finanční informace, 

• kvantifikované nefinanční informace, 

• nekvantifikované nefinanční informace. 

 

Finanční informace 

Nedílnou součástí finančních informací jsou výkazy finančního 

účetnictví a výkazy vnitropodnikového účetnictví. Výkazy finančního 

účetnictví můžeme označit i jako výkazy externí, neboť poskytují 

informace zejména externím uživatelům. Informují o stavu a struktuře 

majetku a zdrojích jeho krytí, o tvorbě a užití výsledku hospodaření         

a o pohybu peněžních toků. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o rozvahu, 

výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow. Podnik si vytváří podle svých potřeb 

i výkazy vnitropodnikového účetnictví, které nepodléhají žádné úpravě. 

Mezi výkazy vnitropodnikového účetnictví můžeme členit výkazy 

zobrazující vynakládaní podnikových nákladů v nejrůznějším členění, 

například druhové a kalkulační, dále pak výkazy o spotřebě nákladů na 

jednotlivé výkony. Tyto výkazy mají interní charakter, proto nejsou 

veřejně dostupnými informacemi. 

 

Kvantifikované nefinanční informace 

Mezi kvantifikované nefinanční informace řadíme firemní statistiky 

produkce, odbyt, zaměstnanost, prospekty, normy spotřeby, interní 

směrnice. 
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Nekvantifikované nefinanční informace 

Do nekvantifikovaných nefinančních informací patří především zprávy 

vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů firmy, komentáře manažerů, 

odborného tisku, nezávislá hodnocení, prognózy. 

 

2.3 Základní metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy lze členit různými způsoby. Základní členění 

uvádí Obr. 2.1. 

 

Obr.2.1 Členění metod finanční analýzy 

 

 

Pro analýzu vývoje a odchylek se využívají převážně metody 

deterministické, které jsou optimálními nástroji pro běžné finanční analýzy 

v podniku a jednoduché pro výpočet. Kdežto metody matematicko-

statické vychází většinou z údajů delších časových řad, sloužící především 

k posouzení vývoje, k určení závislostí a vazeb i spolehlivosti výsledků. 

Metody finanční analýzy můžeme rozšířit o doplňující modely. Jejich 

úkolem je rozpoznat dobré finanční zdraví nebo brzký úpadek hrozící 

podniku. Tyto modely dělíme na ratingové, kde patří hlavně Tamariho 

model, Kralickuv Quick-test, Rychlý test a na bankrotní, za které 

považujeme Altmanův model, Taflerův model a Beaverův model. 
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2.3.1  Analýza absolutních ukazatelů  

Analýza absolutních ukazatelů pracuje s účetními výkazy, kterými 

jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Součástí této 

analýzy je horizontální a vertikální analýza, která tvoří nedílnou část 

finanční analýzy. 

Horizontální a vertikální analýza identifikuje klíčové okamžiky ve 

vývoji finanční situace na pozadí událostí v hospodářském prostředí         

a v životě podniku. Cílem horizontální a vertikální analýzy je hlavně rozbor 

minulého vývoje finanční situace a jeho příčin, včetně závěru o finančních 

vyhlídkách podniku. 

 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza zvaná i jako analýza trendů se zpracovává pro 

dvě nebo více po sobě jdoucích účetních období. Měří změny hodnot 

jednotlivých položek v absolutním a relativním (procentuálním) vyjádření. 

Procentuální vyjádření poskytuje přehlednější informace, z toho důvodu 

jsou pro podnik z hlediska využití výhodnější. Jednotlivé položky jsou 

porovnávány v čase. Pro výpočet hodnot se vychází z 

 

absolutní změna = Ut – Ut-1                            (2.1) 

nebo 

relativní změna = (Ut – Ut-1)/Ut-1 · 100,          [%]    (2.2)  

 

kde Ut je hodnota vybraného ukazatele, t je běžný rok, t–1 je předchozí 

rok. 

 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza neboli analýza struktury představuje procentní 

rozbor struktury podniku. Hlavním úkolem je analýza aktiv a pasiv při    
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rozboru majetkové struktury. Vertikální analýza vychází oproti horizontální  

analýze jen z jednoho účetního období. Ukazatel lze vyjádřit vztahem 

 

podíl na celku = Ui / ΣUi · 100,                 [%]    (2.3) 

 

kde Ui je hodnota dílčího ukazatele, ΣUi je velikost absolutního ukazatele. 

 

2.3.2  Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji využívanou a také nejpočetnější 

skupinou ukazatelů finanční analýzy, jedná se o jádro metodiky finanční 

analýzy. Vznikají na základě podílu dvou absolutních ukazatelů. Ukazatelé 

tvoří soustavy, které mají uspořádáni buď pyramidové, nebo paralelní. 

Pomocí této analýzy poměrových ukazatelů nejvíce hodnotíme současnou 

finanční situaci podniku a slouží k hledání řešení pro lepší prosperitu do 

budoucna. 

Mezi poměrové ukazatele řadíme: 

• ukazatele finanční stability a zadluženosti, 

• ukazatele rentability, 

• ukazatele likvidity, 

• ukazatele aktivity, 

• ukazatele kapitálového trhu. 

 

Ukazatele kapitálového trhu v praktické části Bakalářské práci 

nebudou zpracovány, protože se nejedná o podnik, který má formu 

akciové společnosti a tudíž nemůže obchodovat s akciemi na kapitálovém 

trhu. 

  

Výpočty jednotlivých poměrových ukazatelů se můžou lišit, a to 

podle toho, zda je použit zisk před úroky a zdaněním (EBIT – Earnings 

before interest and taxes), zisk před zdaněním (EBT – Earnings before 

taxes) nebo čistý zisk (EAT – Earnings after taxes). Je-li použit EBIT při 
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výpočtu, nebude výsledek zkreslený daní ze zisku a způsob financování 

jako u EAT. 

 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Finanční stabilita a zadluženost analyzuje finanční stránku firmy 

z dlouhodobého pohledu. Zadluženost říká, že firma používá k financování 

svých aktiv cizí zdroje a prostřednictvím ukazatelů měří rozsah využití 

cizích zdrojů, hodnotí finanční strukturu podniku. Tyto ukazatele bývají 

označovány též jako ukazatele řízení dluhu.  

Cílem analýzy tohoto ukazatele je nalézt optimální poměr mezi 

vlastním a cizím kapitálem. Výhoda financování činností podniku cizími 

zdroji je jeho nižší cena oproti vlastnímu kapitálu a to z toho důvodu, že 

některé placené úroky jsou daňově odčitatelnou položkou. Kdyby podnik 

svou činnost financoval pouze vlastními zdroji, docházelo by k velkému 

finančnímu zatěžování podniku. Dobré také není využívat jen cizí zdroje 

k financování, protože to může vést do budoucna k problémům se 

splacením závazků.  

Mezi ukazatele finanční stability patří: 

• finanční samostatnost (Equity Ratio), 

• stupeň krytí stálých aktiv, 

• finanční páka (Financial Leverage), 

• celková zadluženost, 

• dlouhodobá zadluženost, 

• běžná zadluženost, 

• zadluženost vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio), 

• úrokové krytí, 

• úrokové zatížení. 

 

Finanční samostatnost (Equity Ratio) 

Finanční samostatnost charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu 

podniku a říká, jaká část majetku je financována z vlastních zdrojů. 
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Finanční stabilita je upevňována zvyšováním tohoto ukazatele, ale 

neúměrně vysoký ukazatel může vést k poklesu výnosnosti vložených 

prostředků. Hodnotu finanční samostatnosti lze vypočítat podle vztahu 

 

100. ⋅=

aktivacelková

kapitálvlastní
stsamostatnofin .                 [%]    (2.4) 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Stálá aktiva firmy tvoří dlouhodobý hmotný, dlouhodobý nehmotný   

a dlouhodobý finanční majetek, která by měla být kryta dlouhodobými 

zdroji, tedy vlastním kapitálem a dlouhodobým cizím kapitálem. Vyšší 

hodnota ukazatele představuje lepší finanční stabilitu firmy. Stupeň krytí 

stálých aktiv by měl dosahovat alespoň hodnoty 100%, protože pak budou 

stálá aktiva kryta dlouhodobým kapitálem. Ukazatel je vyjádřen vztahem 

  

100⋅=

aktivastálá

kapitáldlouhodobý
aktivstálýchkrytístupeň .        [%]    (2.5) 

 

Finanční páka (Financial Leverage) 

Finanční páka se vyskytuje i pod názvem majetkový koeficient 

(Equity Multiplier). Důležitým cílem finančního řízení je dosažení 

optimálního poměru vlastních a cizích zdrojů financování, jinými slovy 

optimální zadluženosti. Krytí potřeb převážně vlastními zdroji, které jsou 

obvykle dražším způsobem financování, může vést k finančnímu 

zatěžování firmy. Ukazatel lze vypočítat podle vzorce 

 

100. ⋅=

kapitálvlastní

aktivacelková
pákafin .                  [%]    (2.6) 

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost představuje podíl cizího kapitálu k celkovým 

aktivům, jinak řečeno, jak moc je majetek podniku kryt cizími zdroji. Čím 
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vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. Tento ukazatel se 

doplňuje o dlouhodobou zadluženost a běžnou zadluženost. Pro výpočet 

hodnoty ukazatele je vhodné použít vzorec 

 

100⋅=

aktivacelková

kapitálcizí
tzadluženoscelková .              [%]    (2.7) 

 

Dlouhodobá zadluženost 

Dlouhodobá zadluženost vyjadřuje, jak moc je majetek podniku kryt 

dlouhodobými cizími zdroji. Jeho hodnotu lze vypočítat pomocí vzorce 

 

100⋅=

aktivacelková

kaptálcizídlouhodobý
tzadluženosdlouhodobá .       [%]    (2.8)  

 

Běžná zadluženost 

Běžná zadluženost vyjadřuje, jak moc je majetek podniku kryt 

krátkodobými cizími zdroji. Pro výpočet hodnoty ukazatele se využívá 

vztah 

 

100. ⋅=

aktivacelková

kapitálcizíkrátkodobý
tzadluženosb .             [%]    (2.9) 

 

Zadluženost vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio) 

Zadluženost vlastního kapitálu představuje, jaké množství cizího 

kapitálu připadá na jednotku vlastního kapitálu. Velikost ukazatele           

u stabilních společností by se měla pohybovat přibližně v pásmu od 80% 

do 120%. Výpočet lze provést pomocí vztahu 

 

100. ⋅=

kapitálvlastní

kapitálcizí
tzadluženosfin .              [%]    (2.10) 
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Úrokové krytí 

Ukazatel zkoumá, kolikrát jsou nákladové úroky kryty ziskem 

vytvořeným firmou, tj. kolikrát je zajištěno placení úroku. Čím vyšší je 

úrokové krytí, tím lepší je finanční situace podniku. Je-li hodnota 

ukazatele nižší než 100%, znamená to, že podnik nepokryje svou činností 

ani úroky. Je-li hodnota ukazatele rovna 100%, znamená to, že podnik 

pokryje pouze úroky a nevytváří žádný zisk. Úrokové krytí lze vyjádřit 

vztahem 

 

100⋅=

úroky

EBIT
krytíúrokové .                     [%]    (2.11) 

 

Úrokové zatížení 

Úrokové zatížení je převrácený ukazatel úrokového krytí. Vyjadřuje, 

jakou část z celkového výsledného efektu vytvořené firmou je odčerpána 

z firmy ve formě placených nákladových úroků. Při dlouhodobě nízké 

úrovně úrokového zatížení, si může firma dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. 

Hodnota ukazatele se vypočítá podle vzorce 

 

100⋅=

EBIT

úroky
zatíženíúrokové .                    [%]    (2.12) 

 

Ukazatele rentability 

Rentabilita představuje výnosnost vloženého kapitálu, obecně ji lze 

definovat jako poměr zisku a vloženého kapitálu. Vyjadřuje, kolik Kč zisku 

připadá na 1 Kč jmenovatele.  

Ukazatele rentability ve finanční analýze slouží k celkovému 

posouzení úspěšnosti a hospodářské schopnosti podniku.  

Podle používaného typu kapitálu, rozlišujeme tyto ukazatele: 

• rentabilita aktiv (Return on Assets – ROA), 

• rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE), 

• rentabilita tržeb (Return on Sales – ROS), 
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• rentabilita investovaného kapitálu (Return on Capital Employed – 

ROCE), 

• rentabilita nákladů (Return on Costs). 

 

Rentabilita aktiv - ROA (Return on Assets)  

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovány do 

podnikání bez ohledu na to, zda pochází ze zdrojů vlastníků nebo z cizích 

zdrojů. Bývá považován za klíčové měřítko rentability. Při výpočtu se 

využívá vztah 

 

100⋅=

aktiva

EBIT
ROA .                            [%]    (2.13) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity) 

Ukazatel ROE hodnotí efektivnost vložených vlastních zdrojů. Ukazuje 

velikost zisku připadající na 1 Kč investovaného kapitálu. Úroveň tohoto 

ukazatele je závislá na rentabilitě celkového kapitálu a také na úrokové 

míře cizího kapitálu. ROE se vypočítá dle vztahu 

 

100⋅=

kapitálvlastní

EAT
ROE .                        [%]    (2.14) 

 

Rentabilita tržeb – ROS (Return on Sales) 

Představuje množství zisku v Kč připadající na 1 Kč tržeb, tj. velikost 

ziskovosti. Jeho nízká úroveň poukazuje na chybné řízení firmy, střední 

úroveň je znakem dobré práce vrcholového vedení firmy a dobrého jména 

firmy na trhu, vysoká úroveň ukazatele ukazuje na nadprůměrnou úroveň 

firmy. Ukazatel je používám zejména pro mezipodnikové porovnání          

a srovnání v čase. ROS se počítá podle vzorce 

 

100⋅=

tržby

EAT
ROS .                             [%]    (2.15) 
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Rentabilita investovaného kapitálu – ROCE (Return on Capital 

Employed) 

Ukazatelem ROCE se hodnotí dlouhodobé investice, které se skládají 

z vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů. Rentabilita 

investovaného kapitálu je často využívána k mezipodnikovému srovnání. 

Hodnotu ukazatele lze získat ze vztahu 

 

100⋅

+

=

dluhydlouhodobékapitálvlastní

EBIT
ROCE .           [%]    (2.16) 

 

Rentabilita nákladu – ROC (Return on Costs) 

Rentabilita nákladů je poměrně často užívaný ukazatel, přestože jde  

o doplňující ukazatel. Udává poměr čistého zisku k celkovým nákladům 

podniku, tedy jak se nám zhodnotí vynaložené náklady. Tento ukazatel je 

vhodné posuzovat v jednotlivých letech a sledovat jeho vývoj. Výpočet lze 

provést pomocí vztahu 

 

100⋅=

nákladycelkové

EAT
ROC .                    [%]    (2.17) 

 

Ukazatele likvidity 

Pod pojmem likvidita chápeme schopnost podniku dostát svým 

závazkům. Aby byl podnik schopen splatit své závazky, musí mít 

prostředky ve formě oběžných aktiv, nejčastěji v podobě finančního 

majetku, který je nejlikvidnější, dále pak krátkodobé pohledávky             

a zásoby. Pokud podnik není schopen splácet své závazky, dochází k jeho 

zániku. 

S likviditou úzce souvisí pojem solventnost, která vyjadřuje schopnost 

hradit své závazky (okamžitá finanční schopnost), tzn., že má dostatečný 

objem likvidních zdrojů. 
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Mezi hlavní ukazatele likvidity řadíme: 

• celkovou likviditu (Current Ratio), 

• pohotovou likviditu (Quick Ratio), 

• okamžitou likviditu (Cash Ratio), 

• čistý pracovní kapitál. 

 

Celková likvidity (Current Ratio) 

Ukazatel celkové likvidity sleduje, kolikrát je podnik schopen 

uspokojit své krátkodobé závazky. Pro tento ukazatel existují doporučené 

hodnoty v rozmezí od 1,5 do 2,5. Užívá se ke srovnání s podniky 

s obdobným charakterem, či s průměrem za odvětví. 

Pro úspěšnou činnost podniku je důležité, aby krátkodobé dluhy 

podnik kryl takovými prostředky, které jsou k tomu určeny a aby 

nevyužíval těch, které jsou určeny pro jiné účely, protože by mohly 

ohrozit budoucí vývoj. 

Existují zde i nevýhody ukazatele, a to především v tom, že veškerá 

oběžná aktiva nebude možné přeměnit v krátkém čase na hotovost. Jedná 

se o zásoby a způsob jejich oceňování, např. pomocí historických cen, 

metodou FIFO nebo LIFO. Pro výpočet celkové likvidity se využívá vzorec 

 

závazkykrátkodobé

OA
likviditaCelková = .                        (2.18) 

 

Pohotová likvidita (Quick Ratio)  

Pohotová likvidita nám říká, zda je podnik schopen splatit své 

krátkodobé finanční závazky z vlastních zdrojů ve velmi krátké době. 

Tento ukazatel má výhodu oproti celkové likviditě a ta spočívá v tom, že  

u pohotové likvidity odečteme od oběžných aktiv zásoby, které jsou 

nejméně likvidní. Do zásob řadíme hlavně materiál, polotovary, 

nedokončenou výrobu a hotové výrobky. Oběžná aktiva po odečtení zásob 

tvoří především peníze v hotovosti, peníze na účtech v bankách, 
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obchodovatelné cenné papíry a pohledávky. Při sestavování je vhodné 

upravit čitatel o nedobytné pohledávky a pohledávky po lhůtě splatnosti. 

I pro tento ukazatel existuje doporučená hodnota, která se pohybuje 

v rozmezí od 1,0 do 1,5. Výše ukazatele závisí na typu činnosti podniku, 

odvětví, do něhož je zařazen a na strategii podniku. Hodnotu pohotové 

likvidity lze vypočítat pomocí vzorce 

 

závazkykrátkodobé

zásobyOA
likviditaPohotová

−
= .                        (2.19) 

 

Okamžitá likvidita (Cash Ratio) 

Ukazatel okamžité likvidity vyjadřuje, zda je firma schopna splatit 

hned své závazky. Skládá se z nejlikvidnějších prostředků oběžných aktiv, 

a to z peněz na účtech, z peněz v hotovosti a šeků. Okamžitá likvidita je 

považována za nestabilní ukazatel, a proto může sloužit k dokreslení 

úrovně likvidity. Tento ukazatel lze vyjádřit vztahem 

 

závazkykrátkodobé

PPpohotové
likviditaOkamžitá = .                        (2.20) 

 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál ukazuje, jak se část oběžného majetku 

v průběhu roku přemění v pohotové platební prostředky. Po splacení 

krátkodobých závazků může být zbytek peněžních prostředků použit 

k uskutečňování podnikových záměrů. Čistý pracovní kapitál má velký vliv 

na likviditu podniku, protože čím větší bude tento ukazatel, tím větší 

budou i ukazatele likvidity. Ukazatel je možné vyjádřit vztahem 

 

závazkykrátkodobéOAČPK −=                                (2.21) 

nebo 

aktivafixnízdrojeDlouhodobéČPK −= .                         (2.22) 
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Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří využití jednotlivých složek majetku a vázanost 

kapitálu jednotlivých druhů krátkodobých a dlouhodobých aktiv. Výsledné 

hodnoty ukazují, jak podnik hospodaří s danými aktivy a jaký má vliv na 

výnosnost a likviditu. Při nízkých hodnotách podnik využívá svá aktiva 

neefektivně. 

V podstatě rozlišujeme dva typy ukazatelů, první je rychlost obratu, 

která vyjadřuje počet obrátek aktiv za období, nejčastěji za rok a za druhé 

dobu obratu, která představuje počet dní, po které trvá přeměna jedné 

formy majetku v druhou. 

Mezi ukazatele aktivity řadíme: 

• obrátku celkových aktiv, 

• doba obratu aktiv, 

• doba obratu zásob, 

• doba obratu pohledávek, 

• doba obratu závazků. 

 

Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel zvaný i jako rychlost obratu celkových aktiv měří intenzitu 

využití celkového majetku. Velmi často se používá pro mezipodnikové 

srovnání.  Vyšší hodnoty znamenají,  že  podnik  využívá  efektivně  svůj  

majetek. Uvádí, kolikrát za rok se celková aktiva obrátí. Jeho hodnotu lze 

vypočítat pomocí vzorce 

 

aktivacelková

tržby
aktivcelkovýchObrátka = .                        (2.23) 

 

Doba obratu aktiv 

Jedná se o obrácenou hodnotu ukazatele rozepsaný výše. Doba 

obratu  aktiv  ukazuje,  za  jak  dlouho  se  majetek  přemění  ve  vztahu  
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k tržbám, hodnota by měla nabývat co nejmenších hodnot. Výpočet lze 

provést pomocí vztahu 

 

tržby

aktivacelková
aktivobratuDoba

360⋅
= .                        (2.24) 

 

Doba obratu zásob 

Vyjadřuje průměrný počet dnů, během nichž jsou oběžná aktiva 

v podniku vázána ve formě zásob. Pokud je doba obratu zásob velice 

krátká, podnik musí neustále objednávat zásoby, a to vede k možným 

prostojům při výrobě, což znamená vznik dalších nákladů. Ukazatel je 

možné vyjádřit vztahem  

 

  
tržby

zásoby
zásobobratuDoba

360⋅
= .                           (2.25) 

 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek sleduje, kolik dní uplyne od okamžiku 

prodeje zboží do doby splacení faktury, tzn., jak dlouho je majetek 

podniku vázán ve formě pohledávek. Doba splacení pohledávky by měla 

být co nejkratší, protože podnik by se mohl dostat do platební tísně. 

Výpočet lze provést na základě vztahu 

 

tržby

pohledávky
pohledávekobratuDoba

360⋅
= .                  (2.26) 

 

Doba obratu závazků 

Ukazatel ukazuje, za jak dlouho je podnik schopen splatit své 

závazky. Vyjadřuje počet dní, po kterých dodavatelé poskytli odběrateli  
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obchodní úvěr, a hodnoty by měly být přibližně stejné, jako u doby obratu 

pohledávek. Hodnotu ukazatele lze získat ze vztahu 

 

tržby

závazky
závazkůobratuDoba

360⋅
= .                      (2.27) 

 

Ukazatele kapitálového trhu 

Následující ukazatele nevychází jen z účetních údajů, ale i z údajů 

kapitálového trhu. To napovídá o určitém omezení využití, neboť každá 

firma, která vede podvojné účetnictví, nemusí mít právní formu akciové 

společnosti a její akcie nejsou tak volně obchodovatelné na kapitálových 

trzích. 

Za ukazatele kapitálového trhu považujeme tyto: 

• čistý zisk na akcii (Earnings Per Share - EPS), 

• ukazatel P/E (Price-Earnings Ratio), 

• dividendový výnos (Dividend Yeld), 

• výplatní poměr (Payout Ratio), 

• ukazatel Market-to-Book Ratio 

• účetní hodnota akcie (Book Value per Share). 

 

Čistý zisk na akcii – EPS (Earnings Per Share) 

Tento ukazatel zjišťuje, jak velká část zisku připadne na 1 akcii. Pro 

přilákání investorů je dobré, čím vyšší je hodnota EPS, protože vyšší cena  

akcií vede k růstu hodnoty firmy. Při výpočtu jeho hodnoty se využívá 

vztah 

 

akciíkmenovýchkusůpoč

EAT
EPS

.
= .                          (2.28) 

 

Ukazatel P/E (Price-Earnings Ratio) 

P/E udává počet let potřebný ke splácení ceny akcie jejím výnosem. 

Nízká hodnota ukazatele signalizuje dobrou příležitost k investici. Naopak 
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příliš vysoká hodnota P/E může signalizovat, že akcie obsahuje malé riziko 

a investoři jsou ochotni se spokojit s menším ziskem nebo, že investoři 

očekávají v budoucnu velký růst dividend. P/E lze vypočítat podle vzorce 

 

akciijednunaziskčistý

akciecenatržní
EP =/ .                           (2.29) 

 

Dividendový výnos (Dividend Yield) 

Dividendový výnos představuje výnosnost akcie. Pokud výnosnost 

proti předchozímu období poklesne, je to z důvodu zvýšení tržní ceny 

akcie a nezměněné výše dividendy. Ukazatel je vyjádřen pomocí vztahu 

 

akciecenatržní

akciikmenovounadividenda
výnosýDividendov = .             (2.30) 

 

Výplatní poměr (Payout Ratio) 

Zachycuje, jak velká část z čistého zisku je vyplácena akcionářům     

a jaká část z čistého zisku je investována zpět do podniku. Výpočet lze 

provést na základě vztahu 

 

akciijednunaziskčistý

akciikmenovounadividenda
VP = .                      (2.31) 

 

Ukazatel Market-to-Book Ratio 

Vypovídá o tom, jaký je poměr mezi tržní hodnotou firmy (Market 

Value) k její účetní hodnotě (Book Value). Prosperující podnik by měl mít 

tržní cenu vyšší než je účetní hodnota. Pro výpočet tohoto ukazatele se 

využívá vztah 

 

akciehodnotaúč

akciívšechcentržníchsuma
RatioBooktoMarket

.
=−− .        (2.32) 
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Účetní hodnota akcie (Book Value per Share) 

Účetní hodnota akcie odráží výkonnost a růst firmy. Při výpočtu 

účetní hodnoty akcie se využívá vztah 

 

akciíkmenovýchpoč

kapitálvlastní
akciehodnotaÚč

.
. = .                 (2.33) 

 

2.3.3  SWOT analýza  

SWOT analýza patří mezi nejjednodušší analýzu, na základě níž 

můžeme celkově vyhodnotit fungování firmy nebo nalézt problémy. 

Metoda SWOT se využívá při rozboru a hodnocení současného stavu 

firmy (vnitřní prostředí) a současné situace okolí firmy (vnější prostředí). 

Vnitřní prostředí hledá a hodnotí silné stránky podniku (Strengths) a slabé 

stránky podniku (Weaknesses). Vnější prostředí hledá a hodnotí 

příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) podniku. V rámci této 

analýzy je dobré najít vzájemné vazby mezi silnými a slabými stránkami, 

příležitostmi a silnými stránkami apod. 

 

Obr. 2.2 SWOT analýza 

Silné vnitřní stránky Slabé vnitřní stránky 

- Finanční zdroje - Nejasná strategie 

- Podvědomí u zákazníků - Zastaralé řízení 

- Uznávaný vůdce n trhu - Nízká ziskovost V
n
it
řn
í 

p
ro
st
ře
d
í 

- … - … 

Potenciál vnějších příležitostí Potencionální vnější horzby 

- Vstup na nové trhy - Vstup konkurentů s nižšími cenami 

- Expanze výrobkového sortimentu - Zvyšující se množství substitutů 

- Snížení obchodních bariér - Pomalý růst trhu V
n
ě
jš
í 

p
ro
st
ře
d
í 

- … - … 

 

2.4 Srovnávání výsledků finanční analýzy 

Pro správné posuzování finanční ekonomické situace podniku se 

provádí srovnávání výsledků finanční analýzy. 
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Srovnávání můžeme provádět pomocí: 

• srovnávání v čase, 

• srovnávání v prostoru, 

• srovnávání s normou. 

 

Srovnávání v čase 

Podstatou srovnávání v čase je hodnocení časových řad jednotlivých 

ukazatelů. Pravidla pro hospodaření uvnitř podniku musí být během doby 

srovnávání stejná nebo podobná, aby ukazatele jdoucí po sobě měly 

vypovídací hodnotu. Příkladem mohou být postupy účtování, způsoby 

oceňování a odepisování, legislativní pravidla a způsoby zdanění. 

 

Srovnávání v prostoru 

Srovnávání v prostoru můžeme nazvat i jako mezipodnikové 

srovnávání, které se využívá při porovnání ukazatelů dané firmy se 

stejnými ukazateli jiných firem v určitém časovém období. Důležitým 

předpokladem použití této metody je, aby podniky byly rozděleny do 

skupin, ve kterých se nacházejí pouze srovnatelné podniky. Základní 

podmínky srovnatelnosti, které musí být dodrženy, jsou legislativa, obor  

a čas. 

 

Srovnávání s normou 

Základem srovnávání s normou spočívá ve srovnávání jednotlivých 

ukazatelů s jejich žádoucími plánovanými hodnotami. Hodnoty mohou být 

vyjádřeny jako průměrné, minimální, maximální, mediální nebo jako určité 

intervaly. V praxi se často k vyhodnocování tzv. doporučené hodnoty 

nevyužívají, protože nemusí být zohledněna specifika daného podniku      

a prostředí, ve kterém firma provozuje činnost. 
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3 Charakteristika firmy SKATYL spol. s r. o. 
 

3.1 Představení firmy 

Firma SKATYL spol. s r. o. působí na trhu již už od roku 1997.  

Podniká v oblasti plynu, vody, kanalizace, výkopových prací, horkovodů, 

parovodů, zámečnických prací a revizí. Tato firma nespolupracuje se 

zahraničím, jedná se pouze o českou firmu působící pouze v Ostravě        

a okolí.  

Výstavbu plynoinstalace a vodoinstalace včetně rekonstrukcí provádí 

v různých druzích materiálu jako je ocel, PVC, šedá slitina, tvarná litina 

plast (PE) a měď. 

Při realizaci zakázek využívá především své kvalifikované pracovníky 

a také spolupráci s jinými dodavateli, se kterýma má uzavřené smlouvy. 

Po osvědčené práci většinou s nimi prodlužuje smlouvy. Hlavně v oblasti 

výkopových prací spolupracuje nejméně se třemi firmami zabývající se 

touto činností. 

Hlavní cíl společnosti firmy SKATYL spol. s r. o. je vždy odvést dobrou 

a kvalitní práci při provádění staveb, jejich změn a odstraňování, při 

přípravných prací pro stavby, při projektové činnosti a montáži, opravy, 

revize a zkoušky vyhrazených zařízení.  

 

3.2 Porovnání s konkurencí 

Firma SKATYL spol. s r. o. se na trhu setkává se spousty konkurentů, 

které podnikají ve stejném oboru. Některé společnost ohrožují více          

a některé méně. Za největší konkurenty považuje hlavně firmu HOMOLA, 

a.s., Glumbík, s. r. o., Tchas, spol. s r. o., Gascontrol, spol. s r. o.           

a Hydrospor, spol. s r. o. Snaží se proti nim bojovat přijatelnými cenami   

a dobrou kvalitní prací, ale při větších akcích dochází i na společnou 

spolupráci. 
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3.3 SWOT analýza firmy SKATYL spol. s r. o. 

Využití SWOT analýzy v praxi na dané zkoumané firmy. 

 

Silné stránky firmy SKATYL spol. s r. o. tvoří: 

• dobré jméno a celková známost firmy, 

• komplexnost a kvalita nabízených služeb, 

• kompetence a způsobilost zaměstnanců, 

• velká flexibilita, 

• dobré vztahy se zákazníky, 

• kvalita služeb, držitel certifikátu ISO 9001: 2001, STAVCERT. 

 

Slabé stránky firmy SKATYL spol. s r. o. tvoří: 

• nedostatečný informační systém zákazníkům, 

• malá reklama firmy. 

 

Příležitosti tvoří: 

• možnost expanze do okolních měst, 

• zvýšení tržního podílu vzhledem ke konkurenčním výhodám. 

 

Hrozby tvoří: 

• růst konkurence s nižšími cenami, 

• vstup konkurence na trh,  

• růst nezaměstnanosti, 

• demografické změny. 

 

3.4 Organizační struktura firmy 

Organizační struktura podniku představuje nástroj pro řízení 

výkonnosti podniku. Na základě toho může podnikatel dosáhnout svých 

cílů, tedy zvyšovat jeho hodnotu.  

Firmy SKATYL spol. s r. o. je malý podnik, proto jeho organizační 

struktura není nijak členitá jako u velkých společností. Skládá se ze         
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3 majitelů, ale jenom jeden z nich je vedoucí firmy neboli jednatel. Mezi 

další důležité funkce patří představitel vedení, odpovědná osoba, technik  

a správce dokumentace. Někdo zastává i více funkcí a některé z těchto 

funkcí se dále člení a představují také důležitou úlohu ve firmě. 

V celkovém součtu má podnik kolem 15 zaměstnanců. Členění organizační 

struktury firmy SKATYL spol. s r. o. lze vidět na Obr. 3.1.  

Obr. 3.1 Organizační struktura firmy 
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4 Finanční analýza firmy 

Jedná se o zhodnocení výsledků finanční analýzy firmy SKATYL spol. 

s r. o. v letech 2006 až 2008, která byla provedena pomocí analýzy 

účetních výkazů a analýzy poměrovými ukazateli. 

 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů  

Analýza absolutních ukazatelů pracuje s účetními výkazy, kterými 

jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Cílem horizontální   

a vertikální analýzy je především rozbor minulého vývoje finanční situace 

a jeho příčin, včetně závěru o finančních vyhlídkách podniku.  

 

4.1.1  Horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

V této kapitole budeme popisovat horizontální analýzu aktiv, pasiv, 

nákladů a výnosů. 

 

Horizontální analýza aktiv 

Ve sledovaném období od roku 2006 až 2008 mají celková aktiva 

kolísavou tendenci, jak lze vidět z Obr 4.1. Aktiva v roce 2007 činila cca 

9,7 mil. Kč a klesla oproti předchozímu roku o 9,01%, která                    

v následujícím roku vzrostla o 52,24%. Přičemž dlouhodobý hmotný 

majetek v prvním analyzovaném období klesá o 20,70% a v druhém 

období o 4,35% z důvodu odpisů. 

Kolísání aktiv způsobují kolísající oběžná aktiva, která tvoří zásoby, 

dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční 

majetek. Zásoby a dlouhodobé pohledávky neměly na růst celkových aktiv 

žádný vliv, protože se nevyskytovaly v žádném roce. Krátkodobé 

pohledávky nezapříčinily kolísání aktiv, protože měly rostoucí tendenci, 

první změna byla 14,02% a druhá změna byla 58,10%.  

Kdežto krátkodobý finanční majetek v aktivech ze začátku dosahoval 

1 236 tis. Kč a klesl o 96,52% v roce 2007, poté v dalším roce opět 
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zaznamenal nárůst na 1 158 tis. Kč. Je to zapříčiněno aktuálním stavem 

na účtech a v pokladně vždy k rozvahovému dni, tedy 31.12 daného roku. 

Závisí to i na splatnosti faktur a platební disciplínou odběratelů. 

 

Obr. 4.1 Vývoj aktiv 
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Horizontální analýza pasiv 

Pasiva se vyvíjejí stejně jako aktiva, tzn., že je splněna podmínka 

aktiva se rovnají pasivům. Na vývoj pasiv se podílejí dlouhodobé závazky, 

které v roce 2006 a 2007 byly stejné, činily 3 290 tis. Kč. V posledním 

roce vzrostly o 15,20%, tedy na 3 790 tis. Kč. Je to zapříčiněno peněžními 

vklady od společníků tehdy, kdy firma nemá dostatek vlastních peněžních 

prostředků. Krátkodobé závazky mají především výrazný vliv na kolísající 

pasiva. Z počátku sledovaných období vidíme pokles o 24,24% a poté je 

výrazný růst roku 2008, která činí 105,45%. Krátkodobé závazky mají 

těsnou vazbu na krátkodobé pohledávky, což vychází z obchodních 

vztahů, viz Obr. 4.2. 
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Obr. 4.2 Vývoj pasiv 
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Horizontální analýza nákladů 

Celkové náklady jsou adekvátní k výnosům. Náklady tvoří jedna 

nejdůležitější složka, a to je výkonová spotřeba, která v roce 2006 

dosahuje něco málo nad 18 mil. Kč a i v dalších letech se vyvíjí 

optimálním směrem k tržbám, v roce 2007 dosahuje okolo 27,7 mil. Kč    

a v roce 2008 cca 28,4 mil. Kč. V procentuálním vyjádření se výkonová 

spotřeba poprvé změnila o 52,67%, ale druhá změna byla už jen 2,26%, 

je to zapříčiněno vyšší spotřebou, ale horšími cenami oproti loňskému 

roku. 

Osobní náklady se vyvíjejí rostoucím tempem ve sledovaném období 

z důvodů neustálé změny organizační struktury. Změny jsou značné, 

jedná se na začátku o částku cca 2,7 mil. Kč, pak vzrostly přibližně na   

4,4 mil. Kč a následně na 5 mil. Kč. Změny v procentech činí 70,06%       

a 16,22%, viz Obr. 4.3. 
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Obr. 4.3 Vývoj nákladů 
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Horizontální analýza výnosů 

Vývoj výnosů vidíme z Obr. 4.4. Na rostoucí výnosy mají největší vliv 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které velmi vzrostly v roce 

2007 o 49,11% na 34,3 mil. Kč, oproti předchozímu roku, kdy činily cca         

23 mil. Kč. V roce 2008 jsou tržby ve výši 34,5 mil. Kč a zvýšily se pouze 

o 0,64%, je to zapříčiněno růstem zakázek, ale opět horšími cenami oproti 

loňskému roku. 

Ostatní položky výnosů podniku jsou oproti tržbám za prodej 

vlastních výrobků a služeb velice nepatrné, neboť nedosahují výrazných 

hodnot, tudíž nijak neovlivňují výnosy. 

 

Obr. 4.4 Vývoj výnosů 
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4.1.2  Vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

V této kapitole budeme popisovat vertikální analýzu aktiv, pasiv, 

nákladů a výnosů. 

 

Vertikální analýza aktiv 

Z Obr. 4.5 je zřejmé, že nejvíce aktiva podniku v roce 2006 tvoří 

oběžná aktiva, z největší části krátkodobé pohledávky a z velmi malé části 

krátkodobý finanční majetek. Krátkodobé pohledávky mají rostoucí 

tendenci, v roce 2006 jsou na 58,44%, pak vzrostou na 73,23% a v roce 

2008 zvýší už jen na 76,05%. Zatímco krátkodobý finanční majetek má 

kolísající vývoj. Největší je na začátku období, a to ve výši 11,50%, pak 

klesne na 0,44% v roce 2007 a následně vzroste na 7,78% ke konci 

období. Růst pohledávek je opět zapříčiněno platební disciplínou 

odběratelů a splatností faktur. Tento vývoj má těsný vztah se závazky. 

Další složkou, která tvoří aktiva, je dlouhodobý hmotný majetek. 

Dlouhodobý hmotný majetek má klesající charakter, na začátku činí 

28,86%, pak poklesne na 25,15% a ke konci jsou už jen na 15,80%. Jak 

již bylo řečeno u horizontální analýzy, je to z důvodu odpisů.  

 

Obr. 4.5 Struktura aktiv 
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Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv říká, že podnik je z velké části kryt cizími 
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zdroji, přestože vlastní kapitál ve sledovaném období dosahuje kladných 

hodnot, ale ne v takové výši jako jsou právě cizí zdroje. Vlastní kapitál     

v roce 2006 dosahuje pouze 3, 29% a v roce 2008 se zastaví na 11,11%. 

Cizí zdroje, hlavně jejich dlouhodobé závazky se vyznačují růstem. Na 

začátku jsou na 30,62%, pak na 33,65% a zastaví se na 25,47%. Je to 

zapříčiněno opět půjčkami společníků do firmy. Součástí cizích zdrojů jsou 

také krátkodobé závazky, jež mají kolísající trend. Rok 2006 dosahuje 

51,64%, v roce 2007 činí 42,99% a v roce 2008 vzrostou na 58,02%. 

Zbytek tvoří rezervy, viz Obr. 4.6. 

 

Obr. 4.6 Struktura pasiv 
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Vertikální analýza nákladů 

Největší položka, která ovlivňuje náklady je výkonová spotřeba, jak 

vidíme z Obr. 4.7. Tato výkonová spotřeba má pozvolný růst za sledované 

období. V roce 2006 činí 78,99% a do roku 2008 vzroste na 82,18%.  

Další položky ovlivňující náklady, ikdyž ne ve velké míře jsou mzdové 

náklady a náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Obě tyto 

položky mají za období rostoucí průběh. Mzdové náklady jsou 8,14%, pak 

9,28% a 10,72%. Rostoucí tendenci způsobuje neustálý rozvíjející se 

počet zaměstnanců uvnitř podniku.  
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Obr. 4.7 Struktura nákladů 
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Vertikální analýza výnosů 

Z Obr. 4.8 vyplívá, že tržby za prodej vlastních výrobků a služeb činí 

ve všech 3 sledovaných letech rovných 100%, tudíž tvoří hlavní podíl na 

výnosech podniku ve výkazu zisku a ztráty. Všechny ostatní výnosové 

položky nemají žádný vliv v tomto výkazu. Příčina je v tom, že podnik se 

nezabývá jinou činností než tou hlavní. 

 

Obr. 4.8 Struktura výnosů 
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4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Pomocí poměrových ukazatelů hodnotíme současnou finanční situaci 

podniku a snažíme se nalézt lepší vyhlídky do budoucna. 
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4.2.1  Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatele finanční stability analyzují finanční stránku firmy 

z dlouhodobého hlediska a zadluženost měří rozsah, v jakém je podnik 

financován cizími zdroji. Vybrané ukazatele v analyzovaných letech jsou 

uvedeny v Tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1 Hodnoty ukazatelů finanční stability a zadluženosti 

  Vzorec 2006 2007 2008 

Finanční samostatnost  2.4 3,29% 9,72% 11,11% 
Celková zadluženost   2.7 96,69% 89,94% 88,86% 

 

Finanční samostatnost 

Finanční samostatnost říká, jak velká část majetku je financována 

z vlastních zdrojů. Z Obr. 4.9 vyplývá, že za období 2006 až 2008 podnik 

vykazuje nízké hodnoty. Finanční samostatnost roste, na začátku 

dosahuje 3,29%, pak skočí na 9,72% z důvodů vyššího zisku a nižších 

aktiv v roce 2007. Ke konci analyzovaného období činí finanční 

samostatnost 11,11%, ukazatel stoupl o tak málo, protože v tomto roce 

byl vysoký nárůst aktiv, díky krátkodobým a dlouhodobých závazků. 

Z toho lze vypozorovat, že podnik sice nabývá kladných hodnot, ale tyto 

hodnoty jsou velmi nízké. Na tomto základě je možno říci, že podnik nebyl 

schopen platit závazky svými vlastními zdroji za analyzované období.  

 

Obr. 4.9 Finanční samostatnost 
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Celková zadluženost 

Ukazatel vypovídá o tom, jak moc je majetek firmy kryt cizími zdroji. 

Celková zadluženost má klesající vývoj a z Obr. 4.10 nám grafické 

znázornění říká, že podnik je kryt ve velké míře cizími zdroji. Nejvyšší 

hodnota byla v roce 2006 a to ve výši 96,69%, poté poklesla do roku 

2008 na 88,86%. Vzhledem k doporučeným hodnotám od 40% do 50% je 

pro podnik celková zadluženost příliš vysoká. 

 

Obr. 4.10 Celková zadluženost 
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4.2.2  Ukazatele rentability 

Rentabilita vyjadřuje, jak hodně se zhodnocuje vložený kapitál do 

podniku. V následující Tab. 4.2 jsou uvedeny hodnoty těchto ukazatelů 

vybraného podniku, kterých dosáhnul v posledních 3 letech. 

 

Tab. 4.2 Hodnoty ukazatelů rentability 

  Vzorec 2006 2007 2008 

ROA 2.13 14,21% 10,50% 6,64% 
ROE 2.14 313,31% 62,84% 42,53% 
ROS 2.15 4,80% 1,74% 2,03% 

 

Rentabilita aktiv – ROA 

ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy, které jsou investované do 

podnikání. Z Obr. 4.11 je zřejmé, že rentabilita aktiv dosahovala na 

začátku sledovaného období 14,21%, v dalším roce pomalu klesala a ke 
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konci této doby činila 6,64%. Přestože tržby rostly, tak rentabilita aktiv 

klesala, je to zapříčiněno vyššími náklady, které firma musí vynaložit, aby 

dosáhla vysokých tržeb.  

 

Obr. 4.11 Rentabilita aktiv 
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Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Tento ukazatel vyjadřuje, jak se vložený vlastní kapitál zhodnotil. 

Z výsledných hodnot vyplývá, že vložený kapitál se nám zhodnotil. V roce 

2006 byl ukazatel velice vysoký ve srovnání k následujícím rokům, 

protože vlastní kapitál firmy byl nízký oproti dalším rokům a čistý zisk 

vysoký. V dalších letech to bylo naopak. Do roku 2008 ukazatel klesne na 

42,53%, z důvodů rostoucích celkových nákladů, viz Obr. 4.12. 

 

Obr. 4.12 Rentabilita vlastního kapitálu 
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Rentabilita tržeb – ROS 

ROS udává velikost zisku v Kč připadající na 1 Kč tržeb. Z Obr. 4.13 

tedy vyplývá, že rentabilita tržeb se vyvíjela kolísavě. V roce 2006 činila 

hodnota 4,80%, poté klesla kvůli vysokým nákladům roku 2007 na 1,74% 

a roku 2008 vzrostla mírně na 2,03%. Tento ukazatel nedosahuje 

vysokých hodnot, kvůli vysokým nákladům k tržbám.  

 

Obr. 4.13 Rentabilita tržeb 
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4.2.3  Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují, jestli je podnik schopen splácet své 

závazky. Hodnoty vybraných ukazatelů z let 2006 až 2008 jsou uvedeny 

níže v tabulce 4.3. 

 

Tab. 4.3 Hodnoty ukazatelů likvidity 

  Vzorec 2006 2007 2008 

Celková likvidita 2.18 1,35 1,71 1,44 
Pohotová likvidita 2.19 1,35 1,71 1,44 
Okamžitá likvidita 2.20 0,22 0,01 0,13 

 

Celková likvidita 

Tento ukazatel ukazuje, kolikrát je firma schopna dostát svým 

závazkům. Z výsledků je patrné, že celková likvidita se nepohybuje 

v doporučeném rozmezí od 1,5 do 2,5, vyjma roku 2007 kdy hodnota činí 

1,71 a nachází se pod hranici. Z toho vyplývá, že podnik dokáže v menší 
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míře pokrýt své krátkodobé závazky svým oběžným majetkem, viz      

Obr. 4.14. 

 

Obr. 4.14 Celková likvidita 
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Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita sleduje, jestli je firma schopna splatit své 

krátkodobé finanční závazky z vlastních zdrojů ve velmi krátké době. 

Hodnoty této likvidity se pohybují v obvyklém rozmezí, které činí od 1,0 

do 2,5, ale to z toho důvodu, protože nemá žádné zásoby. Kdyby měla 

zásoby, tak by pohotová likvidita vykazovala nižší hodnoty. Z Obr. 4.15 

vyplývá, že pohotová likvidita dosahuje v roce 2006 1,35, pak vzroste na 

1,71 a v roce 2008 klesne na 1,44, dosahuje stejných hodnot jako celková 

likvidita. Lze tedy říct, že je firma schopna splácet své závazky. 
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Obr. 4.15 Pohotová likvidita 
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Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity vykazuje, zda je podnik schopen splatit 

své závazky hned. Z Obr. 4. 16 lze vidět, že ve všech sledovaných období 

není podnik schopen dostát svým závazkům, protože hodnoty ukazatele 

jsou příliš nízké, nejnižší hodnota je v roce 2007 a dosahuje jen 0,01. 

Pokud se budou i nadále vyvíjet tímto směrem, v blízké budoucnosti se 

může podnik stát insolventním. 

 

Obr. 4.16 Okamžitá likvidita 
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4.2.4  Ukazatele aktivity 

Aktivita ukazuje, jak firma hospodaří s danými aktivy a jaký vliv má 

na výnosnost a likviditu. Rozebrané ukazatele jsou uvedeny v následující 

Tab. 4.4 za sledované období. 
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Tab. 4.4 Hodnoty ukazatelů aktivity 

  Vzorec 2006 2007 2008 

Obrátka celkových aktiv 
(počet obratů/rok) 2.23 2,14 3,51 2,32 
Doba obratu aktiv (dny) 2.24 167,91 102,46 155,00 
Doba obratu pohledávek (dny) 2.26 98,13 75,03 117,87 
Doba obratu závazků (dny) 2.27 86,71 44,05 89,93 

 

Obrátka celkových aktiv 

Rychlost obratu celkových aktiv měří intenzitu využití majetku. 

Výsledky tohoto ukazatele mají kolísavou tendenci, ale v podstatě se drží 

nad 2 obraty za rok, což znamená, že podnik hospodaří nepříznivě. V roce 

2007 se aktiva přeměnila nejvíce a to více jak 3,51 za rok. První období 

vykazuje nejnižší hodnotu, která byla zapříčiněna špatnou strategií firmy. 

Podnik by se měl snažit, aby dosahoval vyšších obratů, jež dosáhnul roku 

2007, viz Obr. 4.17. 

 

Obr. 4.17 Obrátka celkových aktiv 
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Doba obratu aktiv 

Tento ukazatel nám popisuje proces, za jak dlouho se přemění 

celková aktiva neboli majetek podniku k tržbám. Doba obratu má taktéž 

kolísavý vývoj, jak zachycuje Obr. 4.18. Z toho lze vypozorovat, že jsou 

celková aktiva v podniku vázána příliš dlouhou dobu. 
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Obr. 4.18 Doba obratu aktiv 
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Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje, za jak dlouho je zaplacena 

pohledávka firmě. Ukazatel má kolísavou tendenci a k dnešní optimální 

splatnosti se drží vysoko nad ní. Je to zapříčiněno špatnou platební 

disciplínou odběratelů. Kdyby v dalších letech docházelo                          

k delšímu prodlužování splatnosti pohledávek, může to vést k potížím ke 

splacením svých závazků.  

 

Doba obratu závazků 

Ukazatel závazků představuje dobu, za kterou je podnik schopen 

splatit své závazky. Závazky mají také kolísající vývoj. Můžeme říci, že 

nesplňují pravidlo solventnosti, protože závazky mají kratší lhůtu než 

pohledávky, jak vykazuje Srovnání doby obratu pohledávek a závazků na 

Obr. 4.19. Ve všech zkoumaných období hodnoty rostly a klesaly z důvodů 

dlouhého období splatnosti pohledávek.  
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Obr. 4.19 Srovnání doby obratu pohledávek a závazků 
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4.3 Zhodnocení analýzy firmy SKATYL spol. s r. o. 

Na základě účetních výkazů byla sestavena finanční analýza podniku. 

Tato finanční analýza se skládá hlavně z poměrové analýzy, ale důležitou 

část splňuje i horizontální a vertikální rozbor firmy. 

Z horizontálního rozboru vyplývá, že celková aktiva a pasiva jsou 

v čase kolísavé, kdežto náklady a výnosy firmy ve sledovaném období 

v čase rostou. Náklady rostou přiměřeně k výnosům podniku. V každém 

roce vykazujeme zisk, přičemž v prvním roce mohl být ještě vyšší, ale 

byla z něho uhrazena ztráta z předchozího roku. Je to zapříčiněno zvyšující 

se poptávkou po kvalitní činnosti, které nabízí v rozvíjející infrastruktuře 

Ostravského kraje. 

 Na základě vertikální analýzy vidíme v účetních výkazech položky, 

jejž nám je nejvíce ovlivňují. Podnik je výrazně financován cizími zdroji, 

což v budoucnu může vést k problémům. K podrobnému rozboru 

zadluženosti se budeme věnovat níže. 

Pomocí poměrových ukazatelů jsme zjistili, že firma má několik 

problémů. Rozebereme je na základě finanční stability a zadluženosti, 

rentability, likvidity a aktivity podniku. 

Hlavním problémem je především zadluženost, kde se firma SKATYL 

spol. s r. o. pohybuje v průměru 80%. Lze tedy říci, že podnik je hlavně 

financován cizími zdroji, z důvodu, že z vlastních peněžních prostředku 
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nedokáže nakupovat nové stroje, materiál apod., a to i když vykazuje 

zisk, ale ten si firma ponechává na výplatu mezd zaměstnancům v prvním 

kvartálu roku. Optimální hodnoty zadluženosti se mají pohybovat 

v rozmezí 40% až 50%. V dalších letech by se měla snažit o snižování 

celkové zadluženosti na optimální míru, jinak se bude stále více 

zadlužovat. 

Rentabilita podniku vykazuje na základě vybraných ukazatelů 

přijatelné výsledky v roce 2006. Jedná se zejména o rentabilitu vlastního 

kapitálu a rentability aktiv, protože o rentabilitě tržeb se to nedá říci. 

Podnik by měl v budoucnu dosahovat vyšších hodnot, toho dosáhne, když 

bude snižovat své náklady.   

Ukazatele likvidity ukazují, jak je firma z velké části tvořena jen 

krátkodobými pohledávkami a závazky. Celková likvidita poukazuje na to, 

že podnik je schopen krýt v menší míře své krátkodobé závazky oběžným 

majetkem. Jen v roce 2007 se pohybuje v doporučeném rozmezí. Při 

porovnání výsledků pohotové likvidity s celkovou likviditou se od sebe 

nijak neliší, protože firma SKATYL spol. s r. o. nemá žádné zásoby za 

sledované období. Tudíž se vyskytuje v optimálních hodnotách a to díky 

nevyskytujícím zásobám, proto by měl být schopen platit své závazky. Jen 

výpočtem okamžité likvidity se dozvíme, zda je firma vůbec schopna 

splatit své krátkodobé závazky pomocí peněžních prostředků. Na základě 

vypočtených hodnot vidíme, že podnik nedokáže zaplatit své závazky       

a může se stát insolventním.  Z toho lze usoudit, že první dva ukazatele 

zkreslují situaci, protože do výpočtu jsou zahrnuty pohledávky 

z obchodních vztahů. Musí zde být dobře načasovaná splatnost. 

Z rozborů ukazatele aktivity soudíme, že krátkodobé pohledávky tvoří 

většinu majetku firmy. Ty mají dlouhou dobu splatnosti. Rychlost obratu   

i doba obratu je nedostačující. Doba obratu se ve sledovaném období 

pohybuje v průměru 140 dnů, což znamená dlouhou dobu a rychlost 

obratu je v průměru 2,7, tzn. nízkou rychlost. Podnik nesplňuje pravidlo 

solventnosti, neboť závazky mají kratší lhůtu splatnosti než pohledávky.   
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V případě prodlužování splatnosti pohledávek v budoucnu povede 

k platební neschopnosti. 

V dalších letech by se měla firma SKATYL spol. s r. o. snažit snížit 

svoji zadluženost na optimální úroveň, zlepšit rentabilitu, okamžitou 

likviditu a u aktivity splňovat pravidlo solventnosti. Cíl by měl hlavně 

spočívat ve snižování nákladů a tím pádem bude dosahovat i vyšších 

zisků. V případě, že se vývoj podniku zlepší o své doporučení, bude se 

ubírat optimálním směrem. 
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5 Závěr 

 

Významnou oblastí finančního řízení podniku je finanční analýza. Její 

význam spočívá v tom, že umožňuje posoudit celkovou finanční pozici 

podniku, odhalit silné a slabé stránky finančního hospodaření.  

 

Cílem bakalářské práce bylo popsat a zhodnotit finanční situaci firmy 

SKATYL spol. s r. o. za sledované období 2006 až 2008. Na základě využití 

omezeného počtu poměrových ukazatelů lze provést kvalitní a rychlé 

posouzení finanční situace podniku. Mezi ně patří ukazatele finanční 

stability a zadluženosti, ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele 

aktivity a ukazatelé kapitálového trhu. Menší úlohu hraje ke zhodnocení 

finančního zdraví podniku horizontální a vertikální analýza neboli analýza 

absolutních ukazatelů. Práce nebyla rozdělena jen hlavně na 

metodologickou část a praktickou část, ale na více podkapitol pro lepší 

přehlednost. 

 

Jak již bylo řečeno v úvodu, tedy v kapitole 1, metodologická část 

charakterizuje finanční analýzu a vysvětluje jednotlivé podkapitoly. 

Praktická část představuje sledovanou firmu, počínaje jejím představením, 

SWOT analýzou, analýzou absolutních ukazatelů, analýzou poměrových 

ukazatelů a konče zhodnocením daného podniku. 

 

Podnik by měl snížit svoji zadluženost na optimální úroveň, zlepšit 

rentabilitu, okamžitou likviditu a u aktivity splňovat pravidlo solventnosti, 

jak již bylo řečeno. Také by měl zlepšit svoji výkonnost a snížit své 

náklady, zaměřit se na lepší strategii i na zkvalitnění vrcholového vedení. 

Pokud firma zlepší své nedostatky, bude více konkurence schopná a na 

trhu se stane stabilnějším hráčem. 
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Příloha č. 1/1 

Rozvaha aktiv    

TEXT 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 

AKTIVA CELKEM 10 744 000 Kč 9 776 000 Kč 14 883 000 Kč 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Dlouhodobý majetek 3 101 000 Kč 2 459 000 Kč 2 352 000 Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Zřizovací výdaje 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Software 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Ocenitelná práva 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Goodwil 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek 3 101 000 Kč 2 459 000 Kč 2 352 000 Kč 

Pozemky 1 389 000 Kč 1 389 000 Kč 1 570 000 Kč 

Stavby 971 000 Kč 829 000 Kč 687 000 Kč 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 639 000 Kč 139 000 Kč 95 000 Kč 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Základní stádo a tažná zvířata 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 102 000 Kč 102 000 Kč 0 Kč 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Dlouhodobý finanční majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Oběžná aktiva 7 515 000 Kč 7 202 000 Kč 12 476 000 Kč 

Zásoby 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
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Materiál 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Nedokončená výroba a polotovary 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Výrobky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Zvířata 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Zboží 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Dlouhodobé pohledávky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Pohledávky – ovládající a řídící osoba 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Pohledávky – podstatný vliv 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Dohadné účty aktivní 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Jiné pohledávky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Odložená daňová pohledávka 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Krátkodobé pohledávky 6 279 000 Kč 7 159 000 Kč 11 318 000 Kč 

Pohledávky z obchodních vztahů 6 157 000 Kč 7 089 000 Kč 11 228 000 Kč 

Pohledávky – ovládající a řídící osoba 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Pohledávky – podstatný vliv 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Stát – daňové pohledávky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 122 000 Kč 70 000 Kč 90 000 Kč 

Dohadné účty aktivní 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Jiné pohledávky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Krátkodobý finanční majetek 1 236 000 Kč 43 000 Kč 1 158 000 Kč 

Peníze 900 000 Kč 14 000 Kč 448 000 Kč 

Účty v bankách 336 000 Kč 29 000 Kč 710 000 Kč 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Časové rozlišení 128 000 Kč 115 000 Kč 55 000 Kč 

Náklady příštích období 128 000 Kč 115 000 Kč 55 000 Kč 

Komplexní náklady příštích období 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Příjmy příštích období 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
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Rozvaha pasiv    

TEXT 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 

PASIVA CELKEM 10 744 000 Kč 9 776 000 Kč 14 883 000 Kč 

Vlastní kapitál 353 000 Kč 950 000 Kč 1 653 000 Kč 

Základní kapitál 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

Základní kapitál 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

Vlastní akcie (-) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Změny základního kapitálu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Kapitálové fondy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Emisní ážio 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Ostatní kapitálové fondy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 

Zákonný rezervní fond 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 

Statutární a ostatní fondy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Výsledek hospodaření minulých let -863 000 Kč 243 000 Kč 840 000 Kč 

Nerozdělený zisk minulých let 0 Kč 243 000 Kč 840 000 Kč 

Neuhrazená ztráta minulých let -863 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 1 106 000 Kč 597 000 Kč 703 000 Kč 

Cizí zdroje 10 388 000 Kč 8 793 000 Kč 13 225 000 Kč 

Rezervy 1 550 000 Kč 1 300 000 Kč 800 000 Kč 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 1 550 000 Kč 1 300 000 Kč 800 000 Kč 

Rezerva na důchody a podobné závazky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Rezerva na daň z příjmů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Ostatní rezervy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Dlouhodobé závazky 3 290 000 Kč 3 290 000 Kč 3 790 000 Kč 

Závazky z obchodních vztahů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Závazky – ovládající a řídící osoba 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Závazky – podstatný vliv 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení 3 290 000 Kč 3 290 000 Kč 3 790 000 Kč 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Vydané dluhopisy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Dlouhodobé směnky k úhradě 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
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Dohadné účty pasivní 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Jiné závazky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Odložený daňový závazek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Krátkodobé závazky 5 548 000 Kč 4 203 000 Kč 8 635 000 Kč 

Závazky z obchodních vztahů 4 071 000 Kč 3 464 000 Kč 7 867 000 Kč 

Závazky – ovládající a řídící osoba 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Závazky – podstatný vliv 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Závazky k zaměstnancům 171 000 Kč 224 000 Kč 219 000 Kč 

Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění 254 000 Kč 135 000 Kč 136 000 Kč 

Stát – daňové závazky a dotace 1 016 000 Kč 352 000 Kč 371 000 Kč 

Krátkodobé přijaté zálohy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Vydané dluhopisy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Dohadné účty pasivní 36 000 Kč 28 000 Kč 42 000 Kč 

Jiné závazky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Krátkodobé finanční výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Časové rozlišení 3 000 Kč 33 000 Kč 5 000 Kč 

Výdaje příštích období 3 000 Kč 33 000 Kč 5 000 Kč 

Výnosy příštích období 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

 
 



Příloha č. 3/1 

Výkaz zisku a ztráty    

TEXT Období do 
31.12. 2006 

Období do 
31.12. 2007 

Období do 
31.12. 2008 

Tržby za prodej zboží 0 Kč 18 000 Kč 0 Kč 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Obchodní marže 0 Kč 18 000 Kč 0 Kč 

Výkony 23 035 000 Kč 34 348 000 Kč 34 568 000 Kč 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 23 035 000 Kč 34 348 000 Kč 34 568 000 Kč 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Aktivace 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Výkonová spotřeba 18 196 000 Kč 27 780 000 Kč 28 409 000 Kč 

Spotřeba materiálu a energie 8 339 000 Kč 10 458 000 Kč 12 028 000 Kč 

Služby 9 857 000 Kč 17 322 000 Kč 16 381 000 Kč 

Přidaná hodnota 4 839 000 Kč 6 586 000 Kč 6 159 000 Kč 

Osobní náklady 2 655 000 Kč 4 401 000 Kč 5 001 000 Kč 

Mzdové náklady 1 874 000 Kč 3 187 000 Kč 3 704 000 Kč 

Odměny členům orgánů společnosti 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 650 000 Kč 1 097 000 Kč 1 187 000 Kč 

Sociální náklady 131 000 Kč 117 000 Kč 110 000 Kč 

Daně a poplatky 175 000 Kč 186 000 Kč 165 000 Kč 

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 395 000 Kč 642 000 Kč 107 000 Kč 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

Tržby z prodeje materiálu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Zůst. cena prodaného dl. majetku a materiálu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Prodaný materiál 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období -200 000 Kč -250 000 Kč -500 000 Kč 

Ostatní provozní výnosy 23 000 Kč 2 000 Kč 4 000 Kč 

Ostatní provozní náklady 91 000 Kč 318 000 Kč 106 000 Kč 

Převod provozních výnosů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Převod provozních nákladů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Provozní výsledek hospodaření 1 747 000 Kč 1 291 000 Kč 1 284 000 Kč 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
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Prodané cenné papíry a podíly 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Výnosy z ostatních dl. cenných papírů a podílů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Náklady z finančního majetku 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. oblasti 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Výnosové úroky 0 Kč 0 Kč 14 000 Kč 

Nákladové úroky 2 000 Kč 2 000 Kč 14 000 Kč 

Ostatní finanční výnosy 0 Kč 7 000 Kč 0 Kč 

Ostatní finanční náklady 220 000 Kč 278 000 Kč 300 000 Kč 

Převod finančních výnosů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Převod finančních nákladů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Finanční výsledek hospodaření -222 000 Kč -273 000 Kč -310 000 Kč 

Daň z příjmů za běžnou činnost 419 000 Kč 427 000 Kč 271 000 Kč 

– splatná 419 000 Kč 427 000 Kč 271 000 Kč 

– odložená 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 106 000 Kč 591 000 Kč 703 000 Kč 

Mimořádné výnosy 0 Kč 6 000 Kč 0 Kč 

Mimořádné náklady 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

– splatná 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

– odložená 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 Kč 6 000 Kč 0 Kč 

Převod podílů na výsledku hosp. společníkům (+/-) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 1 106 000 Kč 597 000 Kč 703 000 Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 1 525 000 Kč 1 024 000 Kč 974 000 Kč 

 
 
 



  

Horizontální analýza aktiv       

TEXT změna 2007 změna 2008 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008  

AKTIVA CELKEM -9,010% 52,240% 10 744 000 Kč 9 776 000 Kč 14 883 000 Kč  

Pohledávky za upsaný základní kapitál     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Dlouhodobý majetek -20,703% -4,351% 3 101 000 Kč 2 459 000 Kč 2 352 000 Kč  

Dlouhodobý nehmotný majetek     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Zřizovací výdaje     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Software     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Ocenitelná práva     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Goodwil     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Dlouhodobý hmotný majetek -20,703% -4,351% 3 101 000 Kč 2 459 000 Kč 2 352 000 Kč  
Pozemky 0,000% 13,031% 1 389 000 Kč 1 389 000 Kč 1 570 000 Kč  
Stavby -14,624% -17,129% 971 000 Kč 829 000 Kč 687 000 Kč  
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí -78,247% -31,655% 639 000 Kč 139 000 Kč 95 000 Kč  
Pěstitelské celky trvalých porostů     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Základní stádo a tažná zvířata     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Jiný dlouhodobý hmotný majetek     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,000% -100,000% 102 000 Kč 102 000 Kč 0 Kč  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Dlouhodobý finanční majetek     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Podíly v ovládaných a řízených osobách     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Jiný dlouhodobý finanční majetek     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Oběžná aktiva -4,165% 73,230% 7 515 000 Kč 7 202 000 Kč 12 476 000 Kč 
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Zásoby     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Materiál     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Nedokončená výroba a polotovary     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Výrobky     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Zvířata     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Zboží     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Poskytnuté zálohy na zásoby     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Dlouhodobé pohledávky     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Pohledávky z obchodních vztahů     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Pohledávky – ovládající a řídící osoba     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Pohledávky – podstatný vliv     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Dlouhodobé poskytnuté zálohy     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Dohadné účty aktivní     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Jiné pohledávky     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Odložená daňová pohledávka     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Krátkodobé pohledávky 14,015% 58,095% 6 279 000 Kč 7 159 000 Kč 11 318 000 Kč  
Pohledávky z obchodních vztahů 15,137% 58,386% 6 157 000 Kč 7 089 000 Kč 11 228 000 Kč  
Pohledávky – ovládající a řídící osoba     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Pohledávky – podstatný vliv     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Stát – daňové pohledávky     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Krátkodobé poskytnuté zálohy -42,623% 28,571% 122 000 Kč 70 000 Kč 90 000 Kč  
Dohadné účty aktivní     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Jiné pohledávky     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Krátkodobý finanční majetek -96,521% 2593,023% 1 236 000 Kč 43 000 Kč 1 158 000 Kč  
Peníze -98,444% 3100,000% 900 000 Kč 14 000 Kč 448 000 Kč 

Účty v bankách -91,369% 2348,276% 336 000 Kč 29 000 Kč 710 000 Kč 

Krátkodobé cenné papíry a podíly     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Časové rozlišení -10,156% -52,174% 128 000 Kč 115 000 Kč 55 000 Kč 

Náklady příštích období -10,156% -52,174% 128 000 Kč 115 000 Kč 55 000 Kč 

Komplexní náklady příštích období     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Příjmy příštích období     0 Kč 0 Kč 0 Kč 
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Horizontální analýza pasiv       

TEXT změna 2007 změna 2008 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008  

PASIVA CELKEM -9,010% 52,240% 10 744 000 Kč 9 776 000 Kč 14 883 000 Kč  

Vlastní kapitál 169,122% 74,000% 353 000 Kč 950 000 Kč 1 653 000 Kč  

Základní kapitál 0,000% 0,000% 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč  
Základní kapitál 0,000% 0,000% 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč  
Vlastní akcie (-)     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Změny základního kapitálu     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Kapitálové fondy     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Emisní ážio     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Ostatní kapitálové fondy     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0,000% 0,000% 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč  
Zákonný rezervní fond 0,000% 0,000% 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč  
Statutární a ostatní fondy     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Výsledek hospodaření minulých let -128,158% 245,679% -863 000 Kč 243 000 Kč 840 000 Kč  
Nerozdělený zisk minulých let   245,679% 0 Kč 243 000 Kč 840 000 Kč  
Neuhrazená ztráta minulých let -100,000%   -863 000 Kč 0 Kč 0 Kč  
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -46,022% 17,755% 1 106 000 Kč 597 000 Kč 703 000 Kč  

Cizí zdroje -15,354% 50,404% 10 388 000 Kč 8 793 000 Kč 13 225 000 Kč  

Rezervy -16,129% -38,462% 1 550 000 Kč 1 300 000 Kč 800 000 Kč  
Rezervy podle zvláštních právních předpisů -16,129% -38,462% 1 550 000 Kč 1 300 000 Kč 800 000 Kč  
Rezerva na důchody a podobné závazky     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Rezerva na daň z příjmů     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Ostatní rezervy     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Dlouhodobé závazky 0,000% 15,198% 3 290 000 Kč 3 290 000 Kč 3 790 000 Kč 

Závazky z obchodních vztahů     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Závazky – ovládající a řídící osoba     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Závazky – podstatný vliv     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení 0,000% 15,198% 3 290 000 Kč 3 290 000 Kč 3 790 000 Kč 

Dlouhodobé přijaté zálohy     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Vydané dluhopisy     0 Kč 0 Kč 0 Kč 
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Dlouhodobé směnky k úhradě     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Dohadné účty pasivní     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Jiné závazky     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Odložený daňový závazek     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Krátkodobé závazky -24,243% 105,448% 5 548 000 Kč 4 203 000 Kč 8 635 000 Kč  
Závazky z obchodních vztahů -14,910% 127,107% 4 071 000 Kč 3 464 000 Kč 7 867 000 Kč  
Závazky – ovládající a řídící osoba     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Závazky – podstatný vliv     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Závazky k zaměstnancům 30,994% -2,232% 171 000 Kč 224 000 Kč 219 000 Kč  
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění -46,850% 0,741% 254 000 Kč 135 000 Kč 136 000 Kč  
Stát – daňové závazky a dotace -65,354% 5,398% 1 016 000 Kč 352 000 Kč 371 000 Kč  
Krátkodobé přijaté zálohy     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Vydané dluhopisy     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Dohadné účty pasivní -22,222% 50,000% 36 000 Kč 28 000 Kč 42 000 Kč  
Jiné závazky     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Bankovní úvěry a výpomoci     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Bankovní úvěry dlouhodobé     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Krátkodobé bankovní úvěry     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Krátkodobé finanční výpomoci     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Časové rozlišení 1000,000% -84,848% 3 000 Kč 33 000 Kč 5 000 Kč  
Výdaje příštích období 1000,000% -84,848% 3 000 Kč 33 000 Kč 5 000 Kč  
Výnosy příštích období     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty      

TEXT změna 2007 změna 2008 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008  
Tržby za prodej zboží   -100,000% 0 Kč 18 000 Kč 0 Kč  
Náklady vynaložené na prodané zboží     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Obchodní marže   -100,000% 0 Kč 18 000 Kč 0 Kč  

Výkony 49,112% 0,641% 23 035 000 Kč 34 348 000 Kč 34 568 000 Kč  
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 49,112% 0,641% 23 035 000 Kč 34 348 000 Kč 34 568 000 Kč  
Změna stavu zásob vlastní činnosti     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Aktivace     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Výkonová spotřeba 52,671% 2,264% 18 196 000 Kč 27 780 000 Kč 28 409 000 Kč  
Spotřeba materiálu a energie 25,411% 15,012% 8 339 000 Kč 10 458 000 Kč 12 028 000 Kč  
Služby 75,733% -5,432% 9 857 000 Kč 17 322 000 Kč 16 381 000 Kč  

Přidaná hodnota 36,103% -6,483% 4 839 000 Kč 6 586 000 Kč 6 159 000 Kč  

Osobní náklady 65,763% 13,633% 2 655 000 Kč 4 401 000 Kč 5 001 000 Kč  
Mzdové náklady 70,064% 16,222% 1 874 000 Kč 3 187 000 Kč 3 704 000 Kč  
Odměny členům orgánů společnosti     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 68,769% 8,204% 650 000 Kč 1 097 000 Kč 1 187 000 Kč  
Sociální náklady -10,687% -5,983% 131 000 Kč 117 000 Kč 110 000 Kč  
Daně a poplatky 6,286% -11,290% 175 000 Kč 186 000 Kč 165 000 Kč  
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 62,532% -83,333% 395 000 Kč 642 000 Kč 107 000 Kč  

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -100,000%   1 000 Kč 0 Kč 0 Kč  
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -100,000%   1 000 Kč 0 Kč 0 Kč  
Tržby z prodeje materiálu     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Prodaný materiál     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 25,000% 100,000% -200 000 Kč -250 000 Kč -500 000 Kč 

Ostatní provozní výnosy -91,304% 100,000% 23 000 Kč 2 000 Kč 4 000 Kč 

Ostatní provozní náklady 249,451% -66,667% 91 000 Kč 318 000 Kč 106 000 Kč 

Převod provozních výnosů     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Převod provozních nákladů     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Provozní výsledek hospodaření -26,102% -0,542% 1 747 000 Kč 1 291 000 Kč 1 284 000 Kč 
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Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Prodané cenné papíry a podíly     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Výnosy z krátkodobého finančního majetku     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Náklady z finančního majetku     0 Kč 0 Kč 10 000 Kč  
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Výnosové úroky     0 Kč 0 Kč 14 000 Kč  
Nákladové úroky 0,000% 600,000% 2 000 Kč 2 000 Kč 14 000 Kč  
Ostatní finanční výnosy   -100,000% 0 Kč 7 000 Kč 0 Kč  
Ostatní finanční náklady 26,364% 7,914% 220 000 Kč 278 000 Kč 300 000 Kč  
Převod finančních výnosů     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
Převod finančních nákladů     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Finanční výsledek hospodaření 22,973% 13,553% -222 000 Kč -273 000 Kč -310 000 Kč  

Daň z příjmů za běžnou činnost 1,909% -36,534% 419 000 Kč 427 000 Kč 271 000 Kč  
– splatná 1,909% -36,534% 419 000 Kč 427 000 Kč 271 000 Kč  
– odložená     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -46,564% 18,951% 1 106 000 Kč 591 000 Kč 703 000 Kč  
Mimořádné výnosy   -100,000% 0 Kč 6 000 Kč 0 Kč  
Mimořádné náklady     0 Kč 0 Kč 0 Kč  

Daň z příjmů z mimořádné činnosti     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
– splatná     0 Kč 0 Kč 0 Kč  
– odložená     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Mimořádný výsledek hospodaření   -100,000% 0 Kč 6 000 Kč 0 Kč 

Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)     0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -46,022% 17,755% 1 106 000 Kč 597 000 Kč 703 000 Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -32,852% -4,883% 1 525 000 Kč 1 024 000 Kč 974 000 Kč 
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                                                                                Příloha č. 7/1 

Vertikální analýza aktiv    

TEXT Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

AKTIVA CELKEM 100,000% 100,000% 100,000% 

Pohledávky za upsaný základní kapitál      

Dlouhodobý majetek 28,863% 25,153% 15,803% 

Dlouhodobý nehmotný majetek       

Zřizovací výdaje       

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje       

Software       

Ocenitelná práva       

Goodwil       

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek       

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek       

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek       

Dlouhodobý hmotný majetek 28,863% 25,153% 15,803% 

Pozemky 12,928% 14,208% 10,549% 

Stavby 9,038% 8,480% 4,616% 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5,948% 1,422% 0,638% 

Pěstitelské celky trvalých porostů       

Základní stádo a tažná zvířata       

Jiný dlouhodobý hmotný majetek       

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,949% 1,043% 0,000% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek       

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku       

Dlouhodobý finanční majetek       

Podíly v ovládaných a řízených osobách       

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem       

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly       

Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv       

Jiný dlouhodobý finanční majetek       

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek       

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek       

Oběžná aktiva 69,946% 73,670% 83,827% 

Zásoby       
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Materiál       

Nedokončená výroba a polotovary       

Výrobky       

Zvířata       

Zboží       

Poskytnuté zálohy na zásoby       

Dlouhodobé pohledávky       

Pohledávky z obchodních vztahů       

Pohledávky – ovládající a řídící osoba       

Pohledávky – podstatný vliv       

Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení       

Dlouhodobé poskytnuté zálohy       

Dohadné účty aktivní       

Jiné pohledávky       

Odložená daňová pohledávka       

Krátkodobé pohledávky 58,442% 73,230% 76,046% 

Pohledávky z obchodních vztahů 57,306% 72,514% 75,442% 

Pohledávky – ovládající a řídící osoba       

Pohledávky – podstatný vliv       

Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení       

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění       

Stát – daňové pohledávky       

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1,136% 0,716% 0,605% 

Dohadné účty aktivní       

Jiné pohledávky       

Krátkodobý finanční majetek 11,504% 0,440% 7,781% 

Peníze 8,377% 0,143% 3,010% 

Účty v bankách 3,127% 0,297% 4,771% 

Krátkodobé cenné papíry a podíly       

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek       

Časové rozlišení 1,191% 1,176% 0,370% 

Náklady příštích období 1,191% 1,176% 0,370% 

Komplexní náklady příštích období       

Příjmy příštích období       



  

                                                                                 Příloha č. 8/1 

Vertikální analýza pasiv    

TEXT Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

PASIVA CELKEM 100,000% 100,000% 100,000% 

Vlastní kapitál 3,286% 9,718% 11,107% 

Základní kapitál 0,931% 1,023% 0,672% 

Základní kapitál 0,931% 1,023% 0,672% 

Vlastní akcie (-)       

Změny základního kapitálu       

Kapitálové fondy       

Emisní ážio       

Ostatní kapitálové fondy       

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků       

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách       

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0,093% 0,102% 0,067% 

Zákonný rezervní fond 0,093% 0,102% 0,067% 

Statutární a ostatní fondy       

Výsledek hospodaření minulých let -8,032% 2,486% 5,644% 

Nerozdělený zisk minulých let 0,000% 2,486% 5,644% 

Neuhrazená ztráta minulých let -8,032% 0,000% 0,000% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 10,294% 6,107% 4,724% 

Cizí zdroje 96,687% 89,945% 88,860% 

Rezervy 14,427% 13,298% 5,375% 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 14,427% 13,298% 5,375% 

Rezerva na důchody a podobné závazky       

Rezerva na daň z příjmů       

Ostatní rezervy       

Dlouhodobé závazky 30,622% 33,654% 25,465% 

Závazky z obchodních vztahů       

Závazky – ovládající a řídící osoba       

Závazky – podstatný vliv       

Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení 30,622% 33,654% 25,465% 

Dlouhodobé přijaté zálohy       

Vydané dluhopisy       

Dlouhodobé směnky k úhradě       
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Dohadné účty pasivní       

Jiné závazky       

Odložený daňový závazek       

Krátkodobé závazky 51,638% 42,993% 58,019% 

Závazky z obchodních vztahů 37,891% 35,434% 52,859% 

Závazky – ovládající a řídící osoba       

Závazky – podstatný vliv       

Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení       

Závazky k zaměstnancům 1,592% 2,291% 1,471% 

Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění 2,364% 1,381% 0,914% 

Stát – daňové závazky a dotace 9,456% 3,601% 2,493% 

Krátkodobé přijaté zálohy       

Vydané dluhopisy       

Dohadné účty pasivní 0,335% 0,286% 0,282% 

Jiné závazky       

Bankovní úvěry a výpomoci       

Bankovní úvěry dlouhodobé       

Krátkodobé bankovní úvěry       

Krátkodobé finanční výpomoci       

Časové rozlišení 0,028% 0,338% 0,034% 

Výdaje příštích období 0,028% 0,338% 0,034% 

Výnosy příštích období       
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Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty   

TEXT Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

Tržby za prodej zboží 0,000% 0,052% 0,000% 

Náklady vynaložené na prodané zboží       

Obchodní marže 0,000% 0,052% 0,000% 

Výkony 100,000% 100,000% 100,000% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,000% 100,000% 100,000% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti       

Aktivace       

Výkonová spotřeba 78,993% 80,878% 82,183% 

Spotřeba materiálu a energie 36,201% 30,447% 34,795% 

Služby 42,791% 50,431% 47,388% 

Přidaná hodnota 21,007% 19,174% 17,817% 

Osobní náklady 11,526% 12,813% 14,467% 

Mzdové náklady 8,135% 9,279% 10,715% 

Odměny členům orgánů společnosti       

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2,822% 3,194% 3,434% 

Sociální náklady 0,569% 0,341% 0,318% 

Daně a poplatky 0,760% 0,542% 0,477% 

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 1,715% 1,869% 0,310% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,004% 0,000% 0,000% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,004% 0,000% 0,000% 

Tržby z prodeje materiálu       

Zůst. cena prodaného dl. majetku a materiálu       

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku       

Prodaný materiál       

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období -0,868% -0,728% -1,446% 

Ostatní provozní výnosy 0,100% 0,006% 0,012% 

Ostatní provozní náklady 0,395% 0,926% 0,307% 

Převod provozních výnosů       

Převod provozních nákladů       

Provozní výsledek hospodaření 7,584% 3,759% 3,714% 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů       
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Prodané cenné papíry a podíly       

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku       

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem       

Výnosy z ostatních dl. cenných papírů a podílů       

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku       

Výnosy z krátkodobého finančního majetku       

Náklady z finančního majetku       

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů       

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů       

Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. oblasti       

Výnosové úroky       

Nákladové úroky 0,009% 0,006% 0,040% 

Ostatní finanční výnosy 0,000% 0,020% 0,000% 

Ostatní finanční náklady 0,955% 0,809% 0,868% 

Převod finančních výnosů       

Převod finančních nákladů       

Finanční výsledek hospodaření -0,964% -0,795% -0,897% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 1,819% 1,243% 0,784% 

– splatná 1,819% 1,243% 0,784% 

– odložená      

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 4,801% 1,721% 2,034% 

Mimořádné výnosy       

Mimořádné náklady       

Daň z příjmů z mimořádné činnosti       

– splatná       

– odložená       

Mimořádný výsledek hospodaření       

Převod podílů na výsledku hosp. společníkům (+/-)      

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 4,801% 1,738% 2,034% 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 6,620% 2,981% 2,818% 

 

 
 
 


