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1 ÚVOD 

 

Tato bakalářská práce se bude zabývat vypovídací schopností účetních výkazů a 

problematikou hodnocení finanční situace podniku na základě těchto výkazů.  

Cílem práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti LANA prostřednictvím 

finanční analýzy. Práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části jsou popsány 

účetní výkazy, povinné i dobrovolné. Druhá, praktická část začíná stručnou 

charakteristikou společnosti LANA, na které jsou dále aplikovány vybrané metody 

finanční analýzy roku 2006, 2007 a roku 2008.  

Finanční analýza je podstatnou součástí finančního řízení podniku, protože 

dokáže komplexně posoudit finanční situaci podniku a odhadnout budoucí vývoj. 

Finanční analýza poukazuje nejen na silné stránky podniku, ale i na případné poruchy 

ve finančním hospodaření. Znalost finanční situace společnosti usnadňuje manažerům 

některá rozhodování např. při stanovení optimální finanční struktury nebo při alokaci 

volných peněžních prostředků. 

Jelikož v konkurenčním prostředí není jednoduché udržet své postavení na trhu, 

je důležité, aby podnik pohotově reagoval na neustále se měnící okolí. Proto by podnik 

měl mít jasnou představu o své finanční situaci, pravidelně provádět finanční analýzu a 

za pomoci jejích výsledků plánovat své finanční záměry. Pro zpracování finanční 

analýzy je třeba účetních výkazů. 
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2 ÚČETNÍ VÝKAZY 

 

Historie 

 

Účetnictví začíná vznikat již s prvním používáním peněz. Peníze nahradily tzv. 

barterový obchod pravděpodobně v Asii kolem roku 700 př. Kr. Tehdejší účetní 

záznamy samozřejmě nebyly na dnešní úrovni, sloužily pouze pro kontrolu majetku a 

k evidenci výnosů.  

Teprve ve 14. Stol. – zejména v Itálii – se začíná rozvíjet účetnictví, které je 

používáno dnes. Sloužilo hlavně pro potřebu námořní dopravy, obchodu, bankovnictví 

stavebnictví a dalších forem podnikání. V roce 1494 dokonce italský matematik, filosof 

a učenec Luca Pacioli vydal první dokument, který mimo jiné obsahoval i detailní popis 

tehdejšího účetnictví. Tímto dílem se Pacioli zapsal do dějin jako „otec účetnictví“.  

Dnes je účetnictví chápáno jako nástroj, který má věrně zobrazit skutečnost, tzn. 

vyjádřit majetkovou, finanční a důchodovou situaci podniku. Díky této prezentaci, nejen 

manažeři, ale i okolí podniku si může o společnosti udělat správný úsudek k předvídání 

budoucího vývoje a k přijetí vhodných rozhodnutí. 

Vývoj není a nikdy nebude ukončen. Účetnictví musí reagovat na změny 

národního i nadnárodního hospodářství. 

 

Účetní výkazy 

 

Účetní výkazy jsou finálními výstupy z účetnictví. Tyto výstupy jsou sledovány 

ze dvou stran. Z hlediska těch, kteří účetnictví zpracovávají a z hlediska těch, kteří je 

využívají. K výkazům neodmyslitelně patří i příloha a komentář, které výkazy doplňují 

a vysvětlují. 

Jedním z cílu výkazů je také poskytovat údaje pro interní potřeby finančního 

řízení společnosti. Především jsou ale určeny externím uživatelům. Těmito externisty 

mohou být nejen věřitelé, investoři a obchodní partneři, ale také zákazníci, vláda a 

široká veřejnost. 

Aby účetním výkazům porozuměl každý, komu jsou určeny, jsou nastavena 

jakási pravidla, jejichž znalost je podmínkou toho, aby jejich uživatelé mohli proniknout 

pod povrch vykazovaných dat. Formální podoba a věcná náplň účetních výkazů je 
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v každé zemi jistým způsobem upravena. V České republice účetnictví a tedy i účetní 

výkazy upravují například tyto předpisy: 

- Zákon č. 563/1991 Sb. O účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 

  - Vyhláška č. 500/2002, kterou se provádějí ustanovení zákona, 

  - směrná účtová osnova – příloha k vyhlášce, 

  - České účetní standardy 

 

Výkazy jsou rozděleny na čtyři základní skupiny: 

- rozvaha, 

- výkaz zisku a ztráty, tzv. výsledovka, 

- výkaz o peněžních tocích, tzv. cash flow, 

- přehled o změnách vlastního kapitálu, je spolu s výkazem o 

peněžních tocích nepovinný, může se ale uvést v příloze v účetní 

závěrce.   

 

 

2.1 Charakteristiky účetního výkaznictví 

 

Mezi nejdůležitější charakteristiky výkazů patří: 

a) Srozumitelnost – společnosti by měly výsledky prezentovat tak, aby jim uživatel 

porozuměl. Bez zbytečných složitostí, jasně a logicky. Neznamená to však, že 

výkazům porozumí každý, kdo je dostane do ruky. Jak již bylo zmíněno, 

uživatelé by měly znát zásady a pravidla účtování v rozsahu, který jim umožní 

porozumět prezentovaným výsledkům. 

b) Významnost a závažnost – významnost je dána povahou a věcným obsahem 

informací. 

c) Spolehlivost – aby byly informace užitečné, musí být spolehlivé a pravdivé. 

Musí věrně zobrazovat skutečnost. 

d) Srovnatelnost – uživatelé účetních výkazů chtějí porovnávat vývoj finanční 

situace podniku během více po sobě jdoucích období. Potřebují sledovat a 

analyzovat trendy vývoje společnosti.  
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Dodržování těchto charakteristik spolu s obecně uznávanými účetními zásadami 

a při respektování účetních standardů vede ke vzniku účetních výkazů, které vyjadřují 

pravdivý a věrný obraz o společnosti či její finanční pozici.  

Cílem výkazů je sice snaha informovat uživatele, aby si mohl udělat představu, 

která je v souladu s finanční pozicí a výkonnosti podniku, ale nikoli „absolutní“ shoda 

s realitou, to vlastně není ani možné. 

 

 

2.2 Potřebnost účetních výkazů 

 

Obchodní partneři: - Dodavatelé – na základě znalostí finanční situace 

společnosti, jako její potenciálních zákazníků, se mohou 

rozhodnout, zda partnerství uzavřít či nikoli. Dodavatelé 

sledují hlavně schopnost dostát svých závazků a 

dlouhodobou finanční stabilitu, podle které usuzují, jaký 

bude budoucí odbyt jejich výrobků či služeb.  

- Odběratelé – obdobně jako dodavatelé si i odběratelé 

vybírají své dodavatelé podle finanční analýzy. Potřebují 

se ujistit, že společnost bude své závazky dodržovat. 

Investoři:   - Společníci podniku, držitelé úvěrových cenných papírů  

společnosti, a potenciální investoři – chtějí finanční výnos 

a stabilitu podniku, aby si byly jisti, že své peníze dobře 

zhodnotí. 

Zaměstnanci:  - Se zajímají o finanční situaci z hlediska stálého  

zaměstnání a mzdové i sociální perspektivy. 

Banky a jiní věřitelé: - Na základě informací o finančním stavu podniku se 

rozhodují, zda mu půjčí prostředky či nikoli. Dále ověřují, 

zda podnik bude schopen hradit splátky a úroky.  

Stát:    - Potřebuje například informace pro kontrolu daňových  

povinností a podobně. 

Manažeři: - Musí znát finanční situaci pro správné řízení a 

rozhodování. Znalost situace jim umožňuje rozhodovat o 

správném investování volných finančních prostředků nebo 

naopak o vhodném získávání finančních zdrojů, o 
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rozdělení disponibilního zisku popř. ztráty. Na základě 

finanční analýzy manažeři mohou přijímat vhodné 

podnikatelské záměry. 

Veřejnost a konkurence: - sleduje situaci společnosti zejména kvůli burze cenných 

papírů, dále se veřejnost zajímá například o životní 

prostředí nebo se stará o rozvoj svého regionu. Konkurenti 

porovnávají své hospodářské výsledky, zajímají se o 

ukazatele rentability, o ziskovou marži a jiné.  

Tento seznam není samozřejmě kompletní, mohl by být ještě doplněn například 

o novináře, výzkumné instituce, univerzity a mnoho dalších. 

 

 

2.3 Rozvaha 

 

Rozvaha
1
, nebo také bilance podniku, je základním výkazem a podává 

informace o finanční situaci podniku. Informuje o tom, jaký majetek podnik používá a 

jaký je jeho zdroj. Sleduje majetek (aktiva), závazky a vlastní kapitál (ve shodě 

s vymezením národních předpisů nebo světově uznávaných standardů). Bilance je výkaz 

rovnovážného stavu účtů uspořádaný podle aktiv a pasiv. Je to pohled na aktiva a pasiva 

v okamžik, ke kterému se sestavuje.  

Rozvaha je sumarizací všech transakcí podniku zaznamenaných v jeho 

účetnictví. Všechny ostatní výkazy jsou jen rozvedením jedné rozvahové položky 

(výkaz zisku a ztráty rozvádí výsledek hospodaření za účetní období), nebo skupiny 

rozvahových položek (výkaz peněžních toků, výkaz vlastního kapitálu) 

 

  

                                                             
1 Příloha 1: Schematické znázornění zjednodušené rozvahy 

1 Příloha 2: Rozvaha v plném znění 
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2.3.1 Aktiva 

 

Aktiva se používají jako souhrnné označení pohledávek, nemovitého a movitého 

majetku v bilanci účetní jednotky, které účetní jednotka vlastní, může s nimi nakládat a 

využívat ke své činnosti. Jsou to prostředky vložené do podnikání, které společnost 

ovládá, kontroluje, a které jí přinesou budoucí užitek. 

Aktiva jsou v rozvaze uspořádána podle likvidity. Jsou uspořádána od nejmenší 

po největší likviditu. Likvidita je schopnost majetku přeměnit se na peníze (např.: 

materiál → nedokončená výroba → polotovar → výrobek → pohledávka → peníze) bez 

většího poklesu ceny. 

Termín čistá aktiva neboli vlastní kapitál, se používá pro rozdíl mezi aktivy a 

závazky.  

K ocenění aktiv slouží v zásadě historické náklady tzv. pořizovací cena 

v případě nákupu, či vlastní náklady v případě získání aktiv ve vlastní režii. Pohledávky 

se oceňují při jejich vzniku jmenovitou hodnotou. 

Majetek se člení na dlouhodobý (hmotný, nehmotný a finanční), drobný a 

krátkodobý neboli oběžný (zásoby nakoupené, zásoby vlastní výroby a finanční forma 

oběžného majetku). 

Hmotný dlouhodobý majetek, je takový, který má dobu použitelnosti delší než 

1 rok. Jeho vstupní cena musí být vyšší než 40 000Kč. Nespotřebovává se, svou 

hodnotu předává postupně opotřebením. 

Nehmotný dlouhodobý majetek – jeho doba použitelnosti je stejná jako u 

hmotného majetku. Vstupní cena musí být minimálně 60 000Kč.  

Doba držení dlouhodobého finančního majetku musí být delší než jeden rok. 

Vstupní cena není určena. Finančním majetkem jsou peněžní prostředky uložené tak, 

aby došlo k jejich zhodnocení (např. termínované vklady, cenné papíry, půjčky aj.) 

Zásoby, jako oběžný majetek jsou prostředky, které máme k dispozici v případě 

potřeby. Zásoby se dělí na zásoby nakoupené a zásoby vlastní výroby. 

Zásoby nakoupené – materiál (zásoba určená ke spotřebě), zboží (zásoba 

určená k prodeji v nezměněném stavu). 

Zásoby vlastní výroby – nedokončená výroba (určitý stupeň rozpracovanosti ve 

výrobním procesu, nedá se skladovat), polotovar vlastní výroby (vyšší stupeň 

rozpracovanosti, dá se skladovat, používá se ve vlastním podniku), výrobek (určen 

k prodeji).  
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Pokud má majetek vstupní cenu, která neodpovídá dlouhodobému majetku, ale 

jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok, jde o majetek drobný.  

Za finanční formu oběžného majetku se mohou považovat například pohledávky 

(náš majetek, který po přechodnou dobu používá někdo jiný), ostatní krátkodobé 

finanční prostředky (krátkodobé cenné papíry) a peníze (uložené v bance, v hotovosti 

nebo ceniny). 

V rozvaze u pasiv je uveden pouze stav v minulém a v běžném období, kdežto u 

aktiv v běžném období se uvádí tři složky (sloupce): 

1) Brutto stav – v překladu brutto znamená hrubý nebo celkový. U aktiv se tím 

myslí jejich hodnota před odečtením oprávek. Je to tedy účetní ocenění 

neovlivněné dosavadními oprávkami (opotřebením) ani opravnými 

položkami. 

2) Korekce - u dlouhodobých aktiv: jejich dosavadní opotřebení (oprávky) a  

dále případnou opravnou položku k aktivu; 

- u ostatních aktiv: opravnou položku – pokud je dovoleno ji 

tvořit. 

 3) Netto stav znamená čistý. Vyjadřuje hodnotu aktiv po odečtení oprávek 

nebo opravných položek. Počítá se jako rozdíl mezi Brutto stavem a 

Korekcí.  

 

 

2.3.2 Pasiva 

 

Pasiva
2
 představují zdroje podniku k financování majetku, také se o pasivech 

mluví jako o zdrojích krytí aktiv. Člení se na vlastní kapitál (základní kapitál, zisk, 

fondy) a cizí zdroje krytí (dluhy a rezervy). Pasiva jsou v rozvaze uspořádána podle 

doby, po kterou je máme k dispozici.  

K závazkům se netvoří opravné položky, z toho vyplývá, že se neoceňují stejně 

jako aktiva. Závazky se člení na dlouhodobé a krátkodobé vzhledem k jejich době, za 

niž mají být splaceny. Pokud je doba splatnosti do jednoho roku, je závazek krátkodobý, 

pokud je tato doba delší než jeden rok, je závazek dlouhodobý.  

 

                                                             
2 Příloha 3: Vztahy mezi aktivy a pasivy 
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Dluhy představují povinnosti podniku převést v budoucnosti jiné společnosti 

určitou výši svého ekonomického prospěchu, a to jako důsledek minulých událostí. Jsou 

to jakési dlužné částky, které podnik ještě nezaplatil svým věřitelům za již uskutečněné 

hospodářské transakce.  

Rezervy – závazky tohoto typu mají povahu akruálních závazků (Akruální 

princip je jedna ze základních účetních zásad, která říká, že účtování nákladů a výnosů 

patří do období, se kterým věcně a časově souvisí, aniž by bylo bráno v úvahu, kdy 

došlo k reálnému pohybu peněz). Podnik již v běžném účetním období přispívá na 

budoucí výdaje. Tvorba rezerv tedy zvyšuje ve vykazovaném období závazky a zároveň 

náklady výsledovky. 

Rezervy se vytváří na určitý účel (například opravy). Rezervy jsou jedním z 

nástrojů opatrnosti. Pomocí nich jsou vytvářeny zdroje na očekávané události, které 

povedou k odlivu peněz z podniku. Rezervy jsou položkou pasiv a jsou tvořeny na vrub 

nákladů běžného období. 

Fondy – se vytvářejí přídělem ze zisku již za účetní období vykázaného a jsou 

součástí vlastního kapitálu. 

Základní kapitál představuje hodnotu vkladů vlastníků společnosti do 

společnosti. Základní kapitál se tvoří při založení společnosti a během života podniku se 

většinou nemění. Zda podnik musí vytvářet při svém založení základní kapitál, záleží na 

vlastnické formě firmy. 

Zisk je jedním ze základních ekonomických pojmů. Počítá se jako rozdíl mezi 

výnosy a náklady. Dosahování zisku je jeden z cílů fungování podniků a firem. 

 

 

2. 4 Výkaz zisku a ztráty  

 

 Výkaz zisku a ztráty
3
 se také někdy nazývá výsledovka. Poskytuje informace o 

schopnosti podniku zhodnotit vložený kapitál, uvádí výsledek hospodaření a jeho 

jednotlivé složky a konkretizuje, které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se 

podílely na tvorbě výsledku hospodaření. Cílem výsledovky je podat informace o 

výnosnosti podniku. Tak jako v rozvaze i ve výsledovce se uvádějí údaje za dvě po sobě 

jdoucí období – pro lepší porovnání. Výsledovka s rozvahou mají jedinou společnou 

                                                             
3 Příloha 4: Výsledovka 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDnos
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1klady
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položku a to zisk/ztrátu, kterou výsledovka podrobně rozvádí. Čistý zisk nebo ztráta je 

rozdílem mezi výnosy a náklady.  

 Externí uživatelé využívají výsledovku k zhodnocení postavení podniku za 

danou časovou periodu. 

V ČR se výsledovka rozděluje do třech oblastí: 

- provozní, 

- finanční, 

- mimořádné. 

 

Z tohoto členění vyplývají také tři výsledky hospodaření se stejným 

pojmenováním, o kterých bude pojednáváno v jedné z následujících kapitol. 

Podle způsobu členění nákladů v provozní oblasti může mít výsledovka podobu: 

- druhovou neboli podle nákladových druhů, tj. podle původu nákladu (co bylo 

spotřebováno, např. materiál, mzdy, odpisy, atd.), 

- účelovou neboli podle funkce- záleží na jaký účel byly náklady vynaloženy 

(výroba, zásobování, prodej, správa, odbyt apod.). 

Zkombinují-li se tato dvě hlediska s dvěma variantami formálního uspořádání, 

vzniknou čtyři vzory výsledovky, které obsahují: 

- vertikální formu s druhovým členěním nákladů v provozní činnosti, 

- horizontální formu s druhovým členěním nákladů v provozní činnosti, 

- vertikální formu s účelovým členěním nákladů v provozní činnosti, 

- horizontální formu s účelovým členěním nákladů v provozní činnosti. 

 

 

2.4.1 Výnosy 

 

 Výnosy se taký nazývají „výstupy“. 

 Výnos je hodnota, kterou podnik, získává do svého majetku. Výnos může mít 

peněžní i nepeněžní charakter. Jsou ekonomickým přínosem, kterým se dosáhne buď 

zvýšení aktiv, nebo snížení závazků. U uvedených případů musí být splněna podmínka, 

že vedou ke zvýšení vlastního kapitálu. K tomu musí dojít v průběhu účetního období 

jiným způsobem než vkladem vlastníků. Zvýšení vlastního kapitálu tímto vkladem není 
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výnosem. Výnos je přiřazován k období, ve kterém vzniká a tudíž do kterého věcně a 

časově patří.  

 Výnos změna stavu zásob vlastní výroby → tento výnos popisuje průběh 

výrobního cyklu. Na účtech V-změna stavu se účtuje jak přírustky (na straně „Dal“), tak 

i úbytky zásob (na straně „Má dáti“). 

 Výnos z prodeje – je vždy tržba. Buď se projeví zvýšením peněz – prodej 

v hotovosti nebo vznikem pohledávky – prodej s odloženou platbou 

 Výnosové účty aktivace se používají při vytvoření majetku vlastní činností, nebo 

služby, kterou bychom jinak nakoupili od externích dodavatelů.  

 Ostatní výnosy (finanční a mimořádné) obsahují např. úroky, pojištění atd. 

Výnosy se projevují jako: 

- přírůstky aktiv, pocházející z poskytování služeb, z dodávek výrobků a zboží, a 

z dalších činností představující hlavní výdělečnou činnost podniku. Jedná se o 

takové zvýšení aktiv, které není spojeno současně se snížením jiného aktiva 

nebo se zvýšením závazku.  

- přírůstky hodnoty aktiv, jež reprezentují spíše okrajové, vedlejší operace. Jako 

příklad poslouží držba cenných papírů, které podnik koupil za účelem 

obchodováním na burze a jejich tržní hodnota roste. Podnik je povinen je 

přecenit na vyšší hodnotu. Rozdíl mezi dosavadním a novým oceněním 

představuje výnos. 

- snížení závazků: tento případ může nastat jen při splnění všech právních 

podmínek. Jedná se zejména o odepsání dluhu, který doposud vedla v účetnictví 

(např. při smrti věřitele, který nezanechal oprávněné dědice). 

Výnosy příštích období - účtují se zde příjmy v běžném účetním období, které 

věcně patří do výnosů v příštích obdobích, např. nájemné přijaté předem, částky 

přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné a další. 

 

 

2.4.2 Náklady 

 

Náklady se obvykle definují jako spotřeba práce a prostředků v peněžním 

vyjádření. Lze říci, že náklady představují určité vstupy do podniku. Podnik tyto vstupy 

svými vnitřními mechanismy přetváří ve výstupy – produkty (výrobky, prodané zboží či 

služby). Na rozdíl od výnosů jsou náklady snížením ekonomického prospěchu během 
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účetního období, a to jednak ve formě snížení aktiv, nebo ve formě zvýšení dluhů – 

obojí ústí do snížení vlastního kapitálu. Také zde je jedna výjimka, a to snížení 

vlastního kapitálu z titulu rozdělení zisku spoluvlastníkům, tato transakce není 

nákladem. 

Náklad může být spojen s úbytkem peněz, s úbytkem jiného, nepeněžního aktiva 

a se vznikem závazku. Nákladem je hodnota, která byla účetní jednotkou nenávratně 

vynaložena. 

Náklady se člení dle různých kritérií, z účetního hlediska je nejdůležitější 

druhové členění, které prakticky odpovídá členění účtových skupin v účtové třídě 5 – 

Náklady. Známe tedy náklady na spotřebovaný materiál, prodané zboží, spotřebované 

služby, mzdové náklady, spotřebované „služby státu“ (daně a poplatky), ostatní 

provozní náklady, odpisy dlouhodobého majetku, finanční náklady atd.  

Další možné členění nákladů je například z pohledu rozpočetnictví (prvotní a 

druhotné), z pohledu kalkulace (přímé a nepřímé neboli režijní), z pohledu vztahu 

k objemu výkonů (fixní a variabilní) atd. 

Náklady se projevují jako: 

- úbytky aktiv vyplývající z poskytování služeb, z dodávek výrobků či zboží a 

z ostatních činností představující hlavní, pokračující výdělečné činnosti podniku. 

Jedná se o takové snížení aktiv, které ve svém důsledku nevyvolá zvýšení jiných 

aktiv nebo snížení dluhu. Například: nákup drobného materiálu za hotové a 

okamžité vložení do používání, odpisy dlouhodobých aktiv, peněžní úhrada 

nájemného, atd. Jak lze vidět nejde pouze o snížení peněžních prostředků, ale i o 

úbytek, či snížení hodnoty majetku dříve nakoupeného, který je teprve nyní plně 

spotřebován nebo postupně opotřebováván.  

- úbytek hodnoty aktiv – vyjadřuje spíše okrajové, mnohdy neovlivnitelné 

operace. Například: přecenění některých cenných papírů na jejich tržní hodnotu, 

je-li tato hodnota nižší než dosavadní účetní ocenění, trvalé snížení hodnoty 

zásob v důsledku jejich poškození, a podobně. 

- zvýšení závazků – k tomuto dochází, když vznik nákladů časově předchází 

jejich finanční úhradu. Například když obdržíme fakturu za nějakou 

spotřebovanou službu, nebo když máme závazek vůči zaměstnancům, závazky 

zanikají dnem splacení.  

Náklady příštích období - účtují se zde výdaje běžného účetního období, jež se 

týkají nákladů v příštích obdobích, a sice konkrétních jednotlivých účtů v účtové třídě 5, 

http://www.testyzucetnictvi.cz/slovnicek-ucetnich-pojmu.php?pojem=kalkulace
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např. náklady na zařazení většího rozsahu drobného nehmotného nebo hmotného 

majetku do používání, nájemné placené předem, předplatné a další. 

V účetnictví založeném na akruální bázi se promítnou všechny transakce spojené 

s náklady a výnosy bez ohledu na to, zda došlo současně k peněžním výdajům nebo 

příjmům. Tyto transakce se objeví ve výkazech toho účetního období, se kterým časově 

i věcně souvisí.  

Ve výsledovce se zjišťuje zisk/ztráta rozdílem mezi výnosy a náklady. 

 

 

2.4.3 Výsledek hospodaření 

 

 Jak už bylo zmíněno výše, výsledek hospodaření se získává odečtením nákladů 

od výnosů. Pokud výnosy náklady převyšují, vzniká společnosti zisk, pokud je tomu 

naopak, vzniká ztráta. Podle výsledku hospodaření můžeme zjistit, jak podnik přispěl 

svojí činností v daném období k růstu bohatství vlastníků. 

 

Jsou tři základní výsledky hospodaření: 

a) provozní 

b) finanční 

c) mimořádný 

 

ad a) Provozní výsledek hospodaření 

 Rozhodující část tohoto hospodářského výsledku pochází ze základních, 

opakujících se činností určitého typu. Charakteristickým rysem takových transakcí je, 

že vystupují jednak jako náklady (vyžadují spotřebu různých složek aktiv), jednak jako 

výnosy (tržby), jež umožňují snižovat náklady. 

Při zjišťování výsledku hospodaření z provozní činnosti je nutné dodržovat 

princip přiřazování nákladů výnosům vždy, bez ohledu na to, jaký formát výkazu zisků 

a ztrát byl zvolen a jaká klasifikace provozních nákladů byla ve výsledovce použita. 

Důvodem je požadavek, aby se souměřily provozní výnosy s náklady, které byly pro 

dosažení těchto výnosů vynaloženy, nikoli s veškerými provozními náklady. Při 

zjišťování provozního výsledku hospodaření ve výkazu zisků a ztrát je tedy třeba 

dodržet věcnou shodu nákladů s výnosy (tzv. Reciproční vztah – umožňuje 

souměřitelnost V a N). 
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Existují ale i výjimky – v rámci provozní činnosti vznikají i takové transakce, u 

nichž chybí reciproční vztah a které se projevují jen jednostranně. Dochází k nim však 

zpravidla jen výjimečně. Např. jako náklad – odpis pohledávky při trvalém opuštění od 

jejího vymáhání, poplatky z prodlení, poskytnuté dary, aj. Jako výnos – přijaté sankce 

ze smluvních vztahů, přijaté smluvní pokuty, a další. 

Provozní výsledek hospodaření se skládá zpravidla ze dvou dílčích výsledků: 

– výsledek z prodeje zboží 

– výsledek z prodeje vlastních výrobků a služeb 

 Zobrazení těchto dílčích výsledků závisí na tom, jaká je zvolena klasifikace 

nákladů, zda podle účelu nebo podle druhu. 

 Výsledovka sestavená na bázi účelové struktury nákladů: tento výkaz má 

větší vypovídací schopnost (je srozumitelnější). Tržby z prodeje zboží se sníží o náklady 

vynaložené na prodané zboží, tržby za prodej výrobků a služeb se sníží o výrobní 

náklady prodaných výrobků a služeb. 

Výkaz zisku a ztráty sestavený na bázi druhové struktury nákladů: u čistě 

obchodního podniku, představuje hrubý zisk/ztrátu z prodeje zboží (zjištěný jako rozdíl 

tržeb a nákladů vynaložených na pořízení prodaného zboží) tzv. obchodní marži. 

Obchodní marže je postupně snižována o spotřebu energie, služeb, o osobní náklady, 

daně, poplatky, odpisy aj. Dále se upravuje o ostatní provozní náklady (tvorba a čerpání 

rezerv, opravné položky,…) a o ostatní provozní výnosy. Do této sekce patří také dílčí 

výsledek hospodaření z prodeje dlouhodobého majetku a z prodeje materiálu a 

polotovarů. 

U výrobního podniku, který se vůbec nezabývá prodejem zboží, se zobrazí dílčí 

výsledek z prodeje tak, že tržby za prodej se upraví o změnu stavu zásob vlastní výroby. 

Tento výsledek se jednak dále snižuje o výrobní spotřebu (např. materiálu, energie, 

služeb, osobní náklady, daně, poplatky, odpisy, atd.), a jednak se upravuje o ostatní 

výnosy a náklady související s provozní činností. 

Vyrobí-li si podnik některé majetkové složky (např. materiál, dlouhodobý 

hmotný nebo nehmotný majetek…) ve vlastní režii, pak náklady spojené s touto činností 

se porovnávají s výnosem, jímž je získání nové majetkové složky, opravňující k jejímu 

převodu do aktiv. 
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ad b) Finanční výsledek hospodaření 

 Tento výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů účtovaných v účtové 

skupině 66 a na převodovém účtu ze skupiny 69 a nákladů účtovaných v účtové skupině 

56 a 57 a na převodovém účtu ze skupiny 59. Odráží ekonomický prospěch z rozhodnutí 

souvisejících se zvoleným způsobem financování podniku a s jeho finančními 

transakcemi. Výsledek se skládá jak z položek souměřitelných (tzn.: tržby z prodeje 

cenných papírů poměřované s náklady na jejich pořízení), tak z položek jednostranných, 

které jsou častější. Těmito položkami mohou být výnosy (např.: podíly ze zisku, 

dividendy, přijaté úroky, výnosy z dlouhodobého a krátkodobého finančního 

majetku,…) i náklady (např.: kursové ztráty, placené úroky,…).  

 Součtem provozního a finančního výsledku hospodaření vznikne zisk (ztráta) z 

běžné činnosti. 

ad c) Mimořádný výsledek hospodaření 

 Mimořádný výsledek hospodaření představuje zisk nebo ztrátu z mimořádné 

činnosti. Mimořádnou činností se rozumí událost, která se vyskytla nahodile (např.: 

škody na majetku v důsledku živelných pohrom, zásadní změny výrobního programu).  

 

 

2.5 Cash flow 

 

Tento výkaz je v češtině nazýván jako „Přehled o peněžních tocích“
4
, jeho 

smyslem je vysvětlit změny peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů daného 

podniku za účetní období. To znamená, že podává informace o pohybu peněz za přesně 

určený interval. Podrobně informuje o určitém výseku rozvahy, o peněžních 

prostředcích. 

 Peněžní toky by měly být vykázány samostatně za provozní, investiční a 

finanční činnost. 

Výkaz prokazuje vztah mezi ziskem a čistým peněžním příjmem. Je důležitou 

doplňkovou informací k výkazu zisku a ztráty, neboť vykazovaný zisk ještě nemusí 

znamenat dostatek peněžních prostředků, a naopak vykazovaná ztráta jejich nedostatek. 

Cash flow se nerovná stavu peněžních prostředků, ale představuje změnu stavu 

peněžních prostředků za určité období.  

                                                             
4 Příloha 8: Výkaz peněžních toků Spolčenosti LANA za období 2006 – 2008 
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Za peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti včetně cenin (účtová 

skupina 21), peněžní prostředky na účtu (účtová skupina 22) a případně peníze na cestě 

(účtová skupina 26). Do peněžních prostředků mohou být zahrnuty i peněžní 

ekvivalenty, kterými se rozumí krátkodobý likvidní majetek, který je snadno a pohotově 

směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a nepředpokládají se 

významné změny hodnoty v čase (např. likvidní cenné papíry k obchodování na 

veřejném trhu, pohledávky splatné do 3 měsíců). Účetní jednotka si může zvolit metodu 

zpracování výkazu cash flow, obsahovou náplň peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů. Při správném výpočtu se celkové cash flow musí rovnat změně stavu 

peněžních prostředků.  

Způsoby sestavení cash flow: 

1) Bilanční způsob - dává přehledné a oddělené vykazování zdrojů a užití 

peněžních prostředků 

2) Sloupcový způsob- vyjadřuje salda toků z provozní, investiční a finanční 

činnosti, které vedou k lepší vypovídací schopnosti výkazu o finanční situaci 

podniku. 

Cash flow lez sestavovat buď přímou, nebo nepřímou metodou. 

 

 

2. 6 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 

 Výkaz o změnách vlastního kapitálu
5
 informuje o změnách bohatství podniku 

mezi dvěma rozvahovými dny. Přehled podává informace i zvýšení/snížení jednotlivých 

složek vlastního kapitálu za účetní období. Do celkové změny kapitálu se promítají: 

- změny vyplývající z operací s vlastníky (vklady do základního kapitálu, výběry 

formou dividend či podílů na zisku), 

- změny vyplývající z operací ovlivňujících položky vlastního kapitálu: 

 přímo (přijaté dary, změny z přecenění některých finančních 

aktiv a závazků, přesuny mezi fondy tvořenými ze zisku), 

 nepřímo – prostřednictvím výsledovky. 

 

Výkaz vysvětluje u každé položky vlastního kapitálu rozdíl mezi jejím 

počátečním a konečným stavem. Požadované informace o vlastním kapitálu jsou velmi 

                                                             
5 Příloha 5: Přehled o změnách vlastního kapitálu společnosti LANA 
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důležité pro externí uživatele účetních výkazů, protože mohou odkrýt podnikem 

provedené transakce, které mohou být velmi důležité pro jejich rozhodování vycházející 

z hodnocení finanční situace podniku.  

 

 

2.7 Vzájemné propojení účetních výkazů 

 

Kontrolní vazby – rozvaha vychází z bilanční rovnice, kde se aktiva rovnají pasivům, 

proto ve výkazu rozvaha řádek „aktiva celkem“ (netto) se musí rovnat řádku „pasiva 

celkem“. 

a) V rozvaze položka „Výsledek hospodaření běžného období“ musí souhlasit 

s položkou „Výsledek hospodaření za účetní období“ ve výsledovce. 

b) Ve výkazu cash flow v položce „Stav peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů na konci účetního období“ musí souhlasit s položkou „Finanční 

majetek“ v rozvaze. 

c) V přehledu o změnách vlastního kapitálu položka „Zisk/ztráta za účetní období“ 

musí souhlasit s položkou „Vlastní kapitál“ v rozvaze.  
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Tab. 2.1: Vzájemné propojení účetních výkazů 
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2. 8 Vypovídací schopnost výkazů 

 

 Celosvětově uznávanou účetní zásadou je „zásada věrného zobrazení 

skutečnosti“. Přes všestranné úsilí o takové zobrazení je však třeba přiznat, že ve 

skutečnosti, tomu tak vždy není. 

 Při interpretaci položek účetních výkazů se musí zohlednit následující 

skutečnosti: 

1. Řada vykazovaných položek představuje více či méně přesné odhady (např. 

odpisy dlouhodobého hmotného majetku, odhad výše rezerv, odhad stavu 

některých zásob při inventuře,…) 
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2. V aktivech rozvahy lze v některých případech nalézt i majetek, který 

prokazatelně nepřinese žádný budoucí užitek, přesto se však vykazuje a je 

příčinou vyššího, byť fiktivního výsledku hospodaření. 

3. Některé významné položky naopak v aktivech rozvahy chybí, a to jednak proto, 

že jsou obtížně ocenitelné (např. intelektuální kapitál, o němž již dnes řada 

společností informuje alespoň v komentáři k rozvaze), jednak z důvodu 

legislativních. Tak tomu je například v české rozvaze při pořízení aktiv formou 

leasingu, protože v České republice se uplatňuje zásada, že majetek uvádí ve své 

rozvaze jeho vlastník, nikoli ten, kdo ho opravdu užívá. 

Věrné účetní zobrazení podniku z hlediska jeho finančního zdraví není ani 

věrným obtiskem podniku, ani jeho věrnou fotografií. Účetnictví je pouze modelem 

reality, nikoli realitou samotnou. Jestliže se hovoří o principu věrného zobrazení na 

obecné úrovni, myslí se požadavek, aby výkazy poskytovaly věrný a poctivý obraz o 

všech vykazovaných položkách. Tento princip se jeví na první pohled jako samozřejmý, 

nepochybný a tudíž absolutní a bezproblémový, zejména jestliže se interpretuje jako 

pravdivý obraz: stačí zobrazit v účetnictví všechny jevy pravdivě. Jenomže je to 

představa opravdu zavádějící, jelikož interpretace některých jevů je mnohdy 

nejednoznačná, v řadě případů se pracuje s odhadnutými veličinami, podnik má více 

variant na výběr. K tomu přistupuje skutečnost, že podnik má v řadě případů možnost 

volby z více přípustných řešení a pohybuje se tedy v určitých mantinelech, což mu do 

jisté míry umožňuje upravit účetnictví podle své strategie. Z tohoto konstatování 

vyplývá, že vlastně tento princip věrného zobrazení, není zase tak jednoznačný, jeví se 

spíše jako velmi problematický. Tato konkretizace může být navíc v různých zemích 

rozdílná. 

Aby účetní výkazy byly zcela objektivní, a správně pochopeny, musí k nim být 

přiložena příloha, která obsahuje obecné údaje o společnosti, dále informace o 

používaných účetních metodách, doplňující údaje k účetním výkazům. V této příloze se 

také objevuje přehled o peněžních tocích (cash flow) a také přehled o změnách 

vlastního kapitálu.  
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3 FINANČNÍ ANALÝZA 

3.1 Předmět a účel finanční analýzy 

 Účetnictví převádí uskutečněné aktivity podniku do řady čísel, která podávají 

informace o postavení společnosti, o jejích problémech, vyhlídkách a šancích. Pomocí 

správné interpretace těchto čísel lze analyzovat dosavadní vývoj, plánovat budoucí 

činnost firmy a odhadovat vývoj její finanční situace. Informace o finanční síle firmy 

potřebují řídící pracovníci firmy i široký okruh externích zájemců (investoři, věřitelé, 

aj…). 

 Finanční analýza vyhodnocuje údaje účetních výkazů a pomáhá odhalit slabé i 

silnější stránky finančního hospodaření podniku. Je pohledem do minulosti, ale 

současně i základnou, z níž se odvíjí podnikatelský záměr pro příští období. 

 Finanční analýza slouží nejen pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně 

hospodaření podniku, bonity a úvěruschopnosti dlužníka, ale také pro posouzení 

finanční situace jako je: 

- finanční výkonnost (hospodářská situace) - rentabilita (výnosnost) a aktivita 

podniku (úroveň využití majetku) → tzv. provozní ukazatelé  

- finanční pozice - likvidita (solventnost) 

   - finanční stabilita  tzv. finanční ukazatelé 

   - zadluženost 

 

 

3.2 Tradiční koncepce  

 

Tato koncepce vychází primárně z účetních dat. Cílem těchto ukazatelů je 

provést komplexní hodnocení finanční situace podniku pomocí vybraných metod. 

Nevýhody těchto tradičních ukazatelů: 

- vychází z účetních údajů – mohou být ovlivněny účetními postupy (např. 

metodou odepisování) 

- tyto ukazatele nezohledňují časovou hodnotu peněz a riziko 

- nezohledňují hodnotu tzv. intelektuálních aktiv – hodnota licencí, 

patentů, ochranných známek, know how, apod. 

Jedná se o tradiční metody finanční analýzy, které můžeme rozdělit do několika skupin: 
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1) Analýza stavových (absolutních) ukazatelů – vypovídá o hodnotě k určitému 

okamžiku, vyjádřeno v peněžních jednotkách: 

a) horizontální – sledujeme hodnotu, jak se vyvíjí, 

b) vertikální – sledujeme strukturu vybrané položky, jaký je podíl jednotlivých 

složek na celkových aktivech. 

2) Analýza rozdílových a tokových ukazatelů: 

a) ukazatel čistého zisku – uveden ve výkazu zisku a ztráty 

b) čistý pracovní kapitál (ČPK) - oběžný majetek financován z dlouhodobých 

zdrojů, který slouží k řízení plynulosti výrobního procesu, likvidity. Na ČPK se 

lze dívat ze dvou pohledů. Z pohledu manažerského je cílem disponovat co 

nejvyšším pracovním kapitálem, protože tento kapitál umožňuje firmě 

pokračovat ve své činnosti i v případě, že bude nucena dostát veškerým svým 

závazkům. Vlastníci firmy na druhou stranu upřednostňují, aby byl oběžný 

majetek financován z krátkodobých zdrojů a pouze stálá aktiva ze zdrojů 

dlouhodobých, které jsou obecně dražší. Z toho plyne, že z hlediska vlastníka je 

nejlepší čistý pracovní kapitál minimalizovat. 

c) tokové – cash flow 

3) Analýza poměrových ukazatelů – Charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma 

položkami účetních výkazů nebo položkami z nich odvozenými, a to pomocí jejich 

podílu. Má-li mít vypočtený podíl rozumnou interpretaci, musí existovat mezi 

položkami uváděnými do poměru vzájemná souvislost.  Rozdělují se do 5 základních 

skupin: 

a) Ukazatelé rentability – slouží k měření míry zhodnocení investovaného 

kapitálu. Vychází v %. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím společnost lépe 

zhodnocuje investovaný kapitál. Těmito ukazateli jsou rentabilita aktiv (ROA), 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE), rentabilita tržeb (ROS) a rentabilita 

dlouhodobého kapitálu (ROCE). 

b) Ukazatelé likvidity – slouží k měření schopnosti firmy uhrazovat splatné 

závazky, poměřují se nejlikvidnější složky majetku s nejdříve splatnými 

závazky. Existují 3 stupně likvidity:  1. celková likvidita 

       2. pohotová likvidita 

       3. okamžitá likvidita 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Likvidita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mana%C5%BEer
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapit%C3%A1l
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c) Ukazatelé aktivity – měření míry využití jednotlivých složek majetku. 

Sleduje se pomocí dvou ukazatelů: 1. rychlost obratu (počet obrátek) –  

znamená, kolikrát se daná položka obrátí na 

peníze. Požaduje se, aby rychlost obratu 

byla co nejvyšší. 

2. doba obratu – vychází ve dnech. Tato 

hodnota by měla být naopak co nejnižší. 

d) Ukazatelé finanční stability a zadluženosti – jsou to ukazatelé, které se 

zaměřují na strukturu zdrojů CP. Patří zde: 1. ukazatel celkové zadluženosti 

       2. ukazatel finanční samostatnosti 

       3. ukazatel finanční páky 

       4. ukazatel zadluženosti vlastního  

kapitálu 

       5. ukazatel úrokového krytí 

       6. ukazatel úrokového zatížení 

 e) Ukazatelé kapitálového trhu - zisk na akcii (EPS) 

      - podíl tržní a účetní hodnoty akcie 

- výplatní poměr (jaká část zisku je 

vyplacena ve formě dividend). 

 

4) Analýza soustav ukazatelů 

a) Predikční modely – tyto modely se dělí na bankrotní a bonitní modely, 

pomocí jednoho čísla posoudí celou finanční situaci firmy. 

Bankrotní modely – tyto modely jsou určeny pro věřitele firmy a slouží 

k měření schopnosti podniku dostát svým závazkům. Ukazují, zda společnost 

nevykazuje příznaky bankrotu.  

 

1) Altmanův model (index) – využívá pro predikci rizika bankrotu 5 

poměrových ukazatelů, kterým jsou přiřazeny příslušné váhy. 

Tento výpočtový vzorec, však nelze využít pro posuzování 

českých podniků, u kterých se základní parametry zásadně liší 

od podniků v USA. 
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2) Taflerův model – hodnotí finanční situaci firmy pomocí 

vybraných ukazatelů charakterizujících platební schopnost 

společnosti. 

Bonitní modely – jsou určeny pro vlastníky a akcionáře a slouží k hodnocení 

firmy dle její výkonnosti a klasifikují je podle dosažených výsledků do 

příslušných skupin (velmi dobrý, dobrý, uspokojivý, špatný). 

1) Rychlý test (Kralickův Quick test) – je založen na použití 4 

vybraných poměrových ukazatelů. Na základě vypočítaných hodnot 

jsou přiděleny hodnotící body (bodové ohodnocení) a na základě 

tohoto ohodnocení je provedeno souhrnné hodnocení finanční situace 

podniku. 

2) Tamariho model – má stejné využití jako rychlý test, ale používá se 7 

ukazatelů.  

b) Pyramidové rozklady – slouží k zachycení vzájemných vazeb mezi tzv. 

vrcholovým (syntetickým) ukazatelem a vysvětlujícími (analytickými) ukazateli. 

Nejjednodušším typem je DuPontův rozklad. Pro vyčíslení vlivu dílčích 

ukazatelů na změnu vrcholového ukazatele slouží tzv. analýza odchylek. 

 

Některé z výše uvedených finančních ukazatelů budou aplikovány na vybranou 

Společnost a uvedeny kapitole 3.4 Finanční analýza společnosti LANA. 

 

 

3.3 Údaje o analyzované společnosti 

 

Na přání vedení společnosti byly tyto údaje změněny. 

 Založení a předmět činnosti společnosti – společnost LANA byla zřízena dne 13. 

Listopadu 1990 jako právnická osoba. Hlavním předmětem hospodářské činnosti je 

vývoj, výroba a prodej vozidel a jejich příslušenství. 

 Sídlo společnosti – Fr. Lýska 737 

 700 30 OSTRAVA 

 Česká republika 

 IČ: 001234567 

 www adresa: www.LANA-auto.cz 

http://www.lana-auto.cz/
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 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Ostravě, oddíl B, vložka 333, pod spisovou značkou Rg. B333. 

 Organizační struktura společnosti se člení na následující hlavní oblasti: 

 - Oblast předsedy představenstva, 

 - Technický vývoj, 

 - Výroba a logistika 

 - Prodej a marketing, 

 - Oblast ekonomie, 

 - Řízení lidských zdrojů. 

 

 

3.4 Finanční analýza společnosti LANA 

 

 Údaje pro finanční analýzu jsou čerpány z výkazů společnosti, které jsou 

uvedeny v přílohách bakalářské práce. 

 

 

3.4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 

Horizontální analýza aktiv 

 

 Celková aktiva mají tendenci růstu. V prvním roce dosahují aktiva minima za 

celé sledované období. V letech následujících dochází k nárůstu. V roce 2008 dokonce 

vzhledem k roku 2006 až o 14,33%, aktiva v tomto roce dosahují hodnoty 111 395 

miliónů korun. 
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Graf č. 3.1: Vývoj dlouhodobých a oběžných aktiv 

(v mil. kč)

Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva
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 Dlouhodobý majetek i oběžná aktiva vykazují obdobný trend jako celková 

aktiva. Největší nárůst dlouhodobého majetku i oběžných aktiv je zaznamenán v roce 

2008 (viz graf č. 3.1).  

 

Horizontální analýza pasiv 

 

 Celková pasiva mají stejný vývoj jako celková aktiva.  

Položka cizí zdroje, vykazuje kolísavý vývoj (viz graf č. 3.2). V prvním roce 

sledovaného období dochází u cizích zdrojů k růstu, v následujícím roce je zaznamenán 

pokles a to o 1,01%. Z původních 39 428 mil. korun na 39 029 mil. korun. Naproti tomu 

v posledním sledovaném roce cizí zdroje opět vzrostly oproti roku 2006 o 0,62%. 

Nejvyšší hodnotu tedy cizí zdroje dosahovaly v roce 2008 a to 39 674 miliónů korun 

českých. 

Vlastní kapitál vykazuje za celé sledované období růst (viz graf č. 3.2). 

K největšímu nárůstu vlastního kapitálu dochází v důsledku růstu hodnoty fondů. 

V roce 2008 vzrostl vlastní kapitál oproti hodnotě v roce 2006 o 23,64%, z původní 

hodnoty 58 007 mil. korun vzrostl na 71 721 miliónů korun.  

 

 

 

Vertikální analýza aktiv 

 

 V průběhu sledovaného období nedochází ve vývoji struktury aktiv k výrazným 

změnám, proto je struktura aktiv prezentována pomocí jednoduchého aritmetického 

průměru (viz graf č. 3.3). 
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Graf č. 3.2: Vývoj vlastního kapitálu a cizích zdrojů 

(v mil. Kč)

Vlastní kapitál Cizí zdroje
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 V průměru jsou celková aktiva tvořena z 54,41% dlouhodobým majetkem a 

z 45,59% oběžnými aktivy. Hodnoty se v průběhu sledovaných let pohybovaly kolem 

tohoto průměru. Časové rozlišení představuje zanedbatelnou část celkových aktiv. 

 Dlouhodobý majetek je tvořen především dlouhodobým hmotným majetkem, 

dále dlouhodobým nehmotným majetkem a v neposlední řadě dlouhodobým finančním 

majetkem. Každý z těchto majetků má tendenci růstu. 

 Oběžný majetek je tvořen převážně pohledávkami, dále zásobami a nejmenší 

zastoupení zde mají peníze.  

 

Vertikální analýza pasiv 

 

Ani ve vývoji struktury pasiv nebyly zaznamenány prudké změny, proto je zde 

možné znova využit jednoduchý aritmetický průměr (viz graf č. 3.4). 

 

45,59%

54,41%

Graf č. 3.3: Průměrný stav dlouhodobého majetku a 

oběžných aktiv v letech 2006 - 2008 (v %)

oběžná aktiva dlouhodobý majetek

62,31%

37,69%

Graf č. 3.4: Průměrný stav vlastního kapitálu a cizích 

zdrojů v letech 2006 - 2008 (v %)

Vlastní kapitál Cizí zdroje
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 V průměru se na celkových pasivech podílel vlastní kapitál 62,31% a cizí zdroje 

37,69%. Po celé sledované období se hodnoty pohybovaly kolem tohoto průměru. 

Časové rozlišení tvoří nevýznamnou položku celkových pasiv.  

 Vlastní kapitál je především tvořen fondy, dále pak základním kapitálem a 

emisním ážiem. 

 Cizí zdroje jsou tvořeny spíše krátkodobými závazky (převažují závazky 

z obchodních vztahů). Dlouhodobé závazky tvoří 25% cizích zdrojů, zbylých 75% jsou 

závazky krátkodobé.  

 

 

3.4.2 Ukazatelé rentability 

 

Snad nejdůležitější způsob vůbec, jímž se hodnotí podnikatelská činnost, je 

poměření celkového zisku s výší podnikových ekonomických zdrojů, jichž bylo užito 

k jeho dosažení. Takto konstruovaný ukazatel se obvykle označuje jako ukazatel míry 

zisku k vloženému kapitálu. Avšak vložený kapitál lze definovat různými způsoby, 

proto se používají  jeho dvě základní modifikace: 

 

 

Provozní zisk (EBIT) 

ROA (rentabilita aktiv) =  (vzorec č. 3.1) 

 Celková aktiva (A) 

 

 13 776 

 ROA (2006) =  = 0,1414 x 100 = 14,14% 

 97 435 

 

 19 021 

ROA (2007) =  = 0,1802 x 100 = 18,02% 

 105 561 

 

 12 636 

ROA (2008) =  = 0,1134 x 100 = 11,34% 

 111 395 

 

Rentabilita aktiv ukazuje, do jaké míry se daří společnosti z dostupných aktiv 

generovat zisk. 
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  Čistý zisk (EAT) 

ROE (rentabilita vlastního kapitálu) =  (vzorec č. 3.2) 

 Vlastní kapitál (VK) 

 

 10 882 

 ROE (2006) =  = 0,1876 x 100 = 18,76% 

 58 007 

 

 15 892 

 ROE (2007) =   = 0,2388 x 100 = 23,88% 

 66 532 

 

 11 267 

 ROE (2008) =    = 0,1571 x 100 = 15,71% 

 71 721 

 

Tyto ukazatele se běžně doplňují o rentabilitu (výnosnost) tržeb, označovanou 

rovněž jako zisková marže: 

 

 EBIT 

ROS (rentabilita tržeb) =  (vzorec č. 3.3) 

 Tržby (T) 

 

 

 13 776 

 ROS (2006) =  = 0,0726 x 100 = 7,26%  

 189 816 

 

 19 021 

 ROS (2007) =  = 0,0901 x 100 = 9,01% 

 211 026 

 

 12 636 

 ROS (2008) =   = 0,0670 x 100 = 6,7% 

 188 572 

 

 Poměrně zajímavým a srozumitelným ukazatelem je rentabilita tržeb, která dává 

do souvislosti EBIT případně výsledek hospodaření za účetní období a celkové tržby (tj. 

tržby za prodej zboží a výkony). ROS tak ukazuje, kolik korun zisku připadne na jednu 

korunu tržeb, neboli jaká je opravdová celková marže společnosti, po zvážení všech 

jejích nákladů na cizí kapitál, zaměstnance, provoz, atd. 
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3.4.3 Ukazatelé likvidity 

 

 Schopnost podniku splácet své dluhy je jednou ze základních podmínek jeho 

existence. Posouzení jejího minulého průběhu patří mezi klíčové charakteristiky 

finanční analýzy.  Podnik je plně likvidní tehdy, má-li dostatečnou výši peněžních 

prostředků (nebo jejich ekvivalentů) na včasnou úhradu splatných dluhů. Jestliže tomu 

tak není, dostává se do finančních obtíží.  

 Ukazatelé likvidity v podstatě poměřují to, čím je možno platit (čitatel) s tím, co 

je nutno uhradit (jmenovatel). V závislosti na tom, jakou míru jistoty požadujeme od 

tohoto měření, dosazujeme do čitatele krátkodobá aktiva (nebo jejich část) podle jejich 

likvidnosti. Celková likvidita vyjadřuje velmi hrubý odhad, pohotová likvidita vyjadřuje 

střední odhad a okamžitá likvidita velmi přísný pohled. 

 

 

 Oběžná aktiva (OA) 

Celková (běžná) likvidita =  (vzorec č. 3.4) 

  Krátkodobé závazky (KZ) 

 

 43 499 

 Celková likvidita (2006) =  = 1,4514 

 29 971 

 

 48 658 

Celková likvidita (2007) =   = 1,6926 

 28 748 

 

 51 276 

 Celková likvidita (2008) =  = 1,7153 

 29 892 

 

Tento ukazatel vyvolává dojem, že čím vyšší hodnota ukazatele, tím jistější 

likvidita. Jenomže ne všechna krátkodobá aktiva jsou stejně likvidní, některá jsou 

dokonce na peníze přeměnitelná obtížně (např. pro jejich zastaralost) či vůbec ne 

(nedobytné pohledávky). U některých zásob materiálu může trvat poměrně dlouho, než 

se přemění v peníze, protože musí být nejdříve spotřebovány při výrobě výrobků a pak 

teprve prodány (často na obchodní úvěr). Potom se čeká většinou i několik týdnů na 

úhradu od odběratele.  
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Vyšší ukazatel likvidity může mít i nežádoucí vliv. Nadměrná likvidita totiž 

znamená příliš velké vázání krátkodobých aktiv, což působí negativně na rentabilitu a 

případně i na rozvoj podniku.  

 

 

 OA - Zásoby 

Pohotová likvidita =   (vzorec č. 3.5)  

 KZ 

 

 43 499 – 8 919 

 Pohotová likvidita (2006) =   = 1,1538 

 29 971 

 

 48 658 – 8 454 

 Pohotová likvidita (2007) =   = 1,3985 

 28 748 

 

 51 276 – 8 662 

 Pohotová likvidita (2008) =   = 1,4256 

 29 892 

 

 Ve snaze odstranit nevýhody vypovídací schopnosti předchozího ukazatele se 

konstruuje ukazatel, který z krátkodobých aktiv vylučuje zásoby a ponechává v čitateli 

jen peněžní prostředky (v hotovosti a na běžných účtech), krátkodobé obchodovatelné 

cenné papíry a krátkodobé pohledávky. Ve srovnání s ukazatelem běžné likvidity je 

tento ukazatel považován za výstižnější. 

 

 OA – zásoby – pohledávky  

Okamžitá likvidita =  (vzorec č. 3.6) 

  KZ 

 

  43 499 – 8 919 – 33 232 

 Okamžitá likvidita (2006) =   = 0,0450 

 29 971 

 

  48 658 – 8 454 – 37 503 

 Okamžitá likvidita (2007) =   = 0,0940 

 28 748 

 

 51 276 – 8 662 – 39 617 

Okamžitá likvidita (2008) =  = 0,1003 

 29 892 
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 Tento ukazatel měří schopnost podniku hradit právě splatné závazky naprosto 

nekompromisně: do čitatele se dosazují peníze (v hotovosti a na běžných účtech) a 

obvykle i jejich peněžní ekvivalenty. Protože první dva ukazatele likvidity nereagují 

dostatečně na strukturu krátkodobých aktiv z hlediska likvidnosti jednotlivých položek, 

je snaha je upřesňovat právě o tato hlediska.  

 

 

3.4.4 Ukazatelé zadluženosti a finanční stability 

 

Ukazatelé zadluženosti slouží k porovnání firem z hlediska velikosti cizího 

kapitálu. Majitelé firem upřednostňují vyšší zadluženost (cizí kapitál je levnější), 

věřitelé přirozeně preferují nižší zadluženost firmy (nižší riziko, že o své peníze 

přijdou).  

 

 

 Cizí zdroje (CZ) 

Celková zadluženost =   (vzorec č. 3.7) 

 A 

 

 39 428 

 Celková zadluženost (2006) =  = 0,4047 x 100 = 40,47% 

 97 435 

 

 39 029 

 Celková zadluženost (2007) =  = 0,3697 x 100 = 36,97% 

 105 561 

 

 39 674 

 Celková zadluženost (2008) =  = 0,3562 x 100 = 35,62% 

 111 395 

 

 

 DZ 

Dlouhodobá zadluženost =  (vzorec č. 3.8) 

 A 

 

 9 457 

 Dlouhodobá zadluženost (2006) =  = 0,0971 x 100 = 9,71% 

 97 435 
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 10 281 

 Dlouhodobá zadluženost (2007) =  = 0,0974 x 100 = 9,74% 

 105 561 

 

 9 782 

 Dlouhodobá zadluženost (2008) =  = 0,0878 x 100 = 8,78% 

 111 395 

 

 KZ 

Krátkodobá zadluženost =  (vzorec č. 3.9) 

 A 

 

 29 971 

 Krátkodobá zadluženost (2006) =  = 0,3076 x 100 = 30,76% 

 97 435 

 

 28 748 

 Krátkodobá zadluženost (2007) =  = 0,2723 x 100 = 27,23% 

 105 561 

 

 29 892 

 Krátkodobá zadluženost (2008) =  = 0,2683 x 100 = 26,83% 

  111 395 

 

Tento ukazatel vyjadřuje kolik procent majetku je financováno z cizích zdrojů. 

Popřípadě kolik procent majetku je financováno z krátkodobých a kolik procent 

z dlouhodobých cizích zdrojů. 

 

 VK 

Finanční samostatnost =  (vzorec č. 3.10) 

 A 

 

 58 007 

 Finanční samostatnost (2006) =  = 0,5953 x 100 = 59,53% 

 97 435 

 

 66 532 

 Finanční samostatnost (2007) =  = 0,6303 x 100 = 63,03% 

 105 561 

 

      71 721 

Finanční samostatnost (2008) =  = 0,6438 x 100 = 64,38 

      111 395 
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 Finanční samostatnost vyjadřuje kolik procent majetku je financováno 

z vlastního kapitálu. 

 

 

 A 

Finanční páka =   (vzorec č. 3.11) 

 VK 

 

 97 435 

 Finanční páka (2006) =  = 1,6797 

 58 007 

 

 105 561 

 Finanční páka (2007) =  = 1,5866 

 66 532 

 

 111 395 

Finanční páka (2008) =   = 1,5532 

 71 721 

 

 

 CZ 

Zadluženost vlastního kapitálu =  (vzorec č. 3.12) 

 VK 

 

 39 428 

 Zadluženost VK (2006) =  = 0,6797 

 58 007 

 

 39 029 

 Zadluženost VK (2007) =   = 0,5866 

 66 532 

 

 39 674 

 Zadluženost VK (2008) =  = 0,5532 

 71 721 

 

 Ukazatel zadluženosti vyjadřuje, kolik cizích zdrojů připadá na jednu korunu 

vlastního kapitálu. 
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3.4.5 Kralickův Quick test  

 

 VK   

R1 =   (vzorec č. 3.13)

 A  

 

 CZ – peněžní prostředky 

R2 =  (vzorec č. 3. 14) 

 Cash flow (CF) provozní činnosti 

 

 EBIT  

R3 =   (vzorec č.: 3.15) 

 A 

 

 CF provozní činnosti 

R4 =  (vzorec č. 3.16) 

 T provozní činnosti 

 

 

 58 007 39 428 – 1 348 

 R1 (2006) =  = 0,60 R2 (2006) =  = 1,6 

 97 435 24 203 

 

 13 776 24 203 

 R3 (2006) =  = 0,14 R4 (2006) =  = 0,13 

 97 435 189 816 

 

 

 66 532  39 029 – 2 701 

 R1 (2007) =     = 0,63 R2 (2007) =  = 1,3 

 105 561 28 146 

 

 19 021  28 146 

 R3 (2007) =  = 0,18 R4 (2007) =         = 0,13 

 105 561  211 026 

 

 

 71 721  39 674 – 2 997 

 R1 (2008) =  = 0,64 R2 (2008) =  = 2,5 

 111 395 14 784 

 

 12 636  14 784 

 R3 (2008) =  = 0,11 R4 (2008) =    = 0,078 

 111 395  188 572 



34 
 

Na základě těchto ukazatelů lze spočítat (zhodnotit): 

 

 R1 + R2  

- Finanční stabilitu společnosti (FS)  → (vzorec č. 3.17) 

 2 

 

 R3 + R4 

- Výnosovou situaci společnosti (VS)  → (vzorec č. 3.18) 

 2 

 

 FS + VS 

- Souhrnnou situaci společnosti (SSS) → (vzorec č. 3.19) 

2 

 

Tab. 3.1: Přiřazení bodů ke Quick testu 

Ukazatel Hodnota Přiřazený počet bodů 

R1 0,3 a více 

0,2 - 0,3 

0,1 - 0,2 

0,0 - 0,1 

0,0 a méně 

4 body 

3 body 

2 body 

1 bod 

0 bodů 

R2 3 a méně 

3 - 5 

5 - 12 

12 - 30 

30 a více 

4 body 

3 body 

2 body 

1 bod 

0 bodů 

R3 0,15 a více 

0,12 – 0,15 

0,08 – 0,12 

0,00 – 0,08 

0,00 a méně 

4 body 

3 body 

2 body 

1 bod 

0 bodů 

R4 0,1 a více 

0,08 – 0,1 

0,05 – 0,08 

0,00 – 0,05 

0,00 a méně 

4 body 

3 body 

2 body 

1 bod 

0 bodů 

 

Interpretace celkové situace podle dosaženého hodnocení je potom následující: 

- CS > 3 → velmi dobrý podnik, který je bonitní 

- 2 < CS < 3 → dobrý podnik – „šedá zóna“, 

- 1 < CS < 2 → střední podnik – „šedá zóna“, 

- CS < 1 → špatný podnik, který má potíže ve finančním hospodaření.  
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4 Prezentace výsledků finanční analýzy společnosti LANA 

 

4.1 Prezentace výsledků ukazatelů rentability 

 

 U rentability aktiv (ROA) je zaznamenán mírný kolísavý vývoj, v průběhu 

sledovaného období se pohybovala v rozmezí od 0,1134 do 0,1802. Nejnižší hodnoty 

rentability aktiv dosáhl podnik v roce 2008. Nejvyšších hodnot dosáhla rentabilita aktiv 

v roce 2007. Tento ukazatel nezaznamenal žádnou velkou změnu během sledovaného 

období (viz graf č. 4.1). 

 

 

 

Tab. 4.1: Ukazatelé rentability (v %) 

Ukazatel 2006 2007 2008 

ROA 14,14 18,02 11,34 

ROE 18,76 23,88 15,71 

ROS 7,26 9,01 6,70 

 

Vývoj rentability vlastního kapitálu (ROE) má stejný průběh vývoje jako 

rentabilita aktiv, avšak pohybuje se výše. Rentabilita vlastního kapitálu dosáhla minima 

taktéž v roce 2008 v důsledku vyššího vlastního kapitálu a zároveň nižšího čistého 

zisku. Zisk byl sice vyšší než v roce 2006 o 3,5%, ale zároveň i základní kapitál byl 

v roce 2008 vyšší téměř o 24%, proto je ROE v tomto roce nejnižší. Průměrná hodnota 

rentability vlastního kapitálu je 19,45% tzn., že podnik vytvoří 0,1945 Kč čistého zisku 

na 1 Kč vlastního kapitálu. Hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší než výnosnost 
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Graf č. 4.1: Vývoj ukazatelů rentability (v %)
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jiných příležitostí (např. vklady na termínovaných účtech, výnosy z obligací aj), jinak 

by totiž bylo pro akcionáře nevýhodné mít ve firmě vložený kapitál. Tuto podmínku 

společnost určitě splňuje.  

Rentabilita tržeb měla stejný vývoj jako ROA a ROE, akorát se pohybovala 

v intervalu 6,70% až 9,01%. Průměrná hodnota je 7,7% tzn., že podnik vytvoří 0,077 

Kč provozního zisku na 1 Kč tržeb. 

 

 

4.2 Prezentace výsledků ukazatelů likvidity 

 

 

 

 Jak je patrno z grafu, běžná likvidita se pohybuje lehce pod hranicí optimální 

hodnoty. Doporučená hodnota je, aby jedna jednotka krátkodobých závazků byla kryta 

dvěma jednotkami oběžných aktiv. Pokud by společnost zvýšila svá oběžná aktiva, 

dostala by se nad hranici minimálních hodnot.  

 Pohotová likvidita se během sledovaného období nachází mírně nad optimální 

výší. Jako optimální je uvedená výše 1:1 to znamená, že jedna jednotka krátkodobých 

závazků by měla být kryta jednou jednotkou oběžných aktiv.  
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Graf č. 4.2: Běžná likvidita
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 Porovnání běžné a pohotové likvidity ukazuje, že společnost nemá mnoho zásob. 

Proto tyto likvidity dosahují téměř stejných hodnot. 

 V průběhu sledovaného období má hotovostní likvidita tendenci růstu. V roce 

2006 se pohybuje hluboko pod hranicí optimální hodnoty, ale v roce 2008, již dosahuje 

optimálních hodnot.  

 

 

 

V roce 2006 byla nízká hodnota způsobena nízkým objemem peněžních 

prostředků a zároveň vyšším objemem krátkodobých závazků. Naproti tomu v roce 

2008 peněžní prostředky vzrostly o 122% oproti roku 2006, a krátkodobé závazky 

poklesly oproti roku 2006 o 0,04%. Průměrná hodnota okamžité likvidity je 0,08 tzn., 

že firma je schopna své krátkodobé závazky pokrýt 0,08 krát z krátkodobého finančního 

majetku. Na základě dosažených hodnot hotovostní likvidity lze konstatovat, že 

společnost může mít problémy s platební schopností. Pokud ale bude pokračovat trend 

růstu, společnost bude hodnocena jako schopná dostát svých závazků.  
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Graf č. 4.3: Pohotová likvidita
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Tab. 4.2: Ukazatelé likvidity 

 

Ukazatel 2006 2007 2008 

Běžná likvidita 1,45 1,69 1,72 

Pohotová likvidita 1,15 1,4 1,43 

Okamžitá likvidita 0,05 0,09 0,1 

 

 

4.3 Prezentace výsledků ukazatelů zadluženosti 

 

Celková zadluženost v průběhu sledovaného období klesá. Z tohoto vývoje lze 

konstatovat klesající trend celkové zadluženosti. V průměru je podnik financován z 

37,7% cizími zdroji. 

 

 

 

 Dlouhodobá zadluženost má mírně kolísavý trend. Pohybovala se v rozmezí od 

8,78% do 9,74%, nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2007 a naopak nejnižší v roce 2008. 

V celkovém pohledu krátkodobá zadluženost klesala. V průměru tvoří krátkodobá 

zadluženost 28,27%. 

 V celkovém pohledu lze u míry finanční samostatnosti konstatovat rostoucí 

trend (viz tab.: 4.3) tzn., že podíl financování ze strany vlastníků roste a tedy klesá 

zadluženost podniku. V průměru je podnik financován z 62,31% vlastními zdroji. 
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Tab. 4.3: Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatel 2006 2007 2008 

Celková zadluženost (v %) 40, 47 36,97 35,62 

Dlouhodobá zadluženost (v %) 9,71 9,74 8,78 

Krátkodobá zadluženost (v %) 30,76 27,23 26,83 

Finanční samostatnost (v %) 59,53 63,03 64,38 

Finanční páka 1,68 1,59 1,55 

Zadluženost VK 0,68 0,59 0,55 

 

 Finanční páka je převrácená hodnota míry samofinancování, má tedy obrácený 

vývoj jak finanční samostatnost (viz tab. 4.3). Průměrná hodnota ve sledovaných letech 

je 1,61. 

 Zadluženost VK je v průměru 0,61 tzn., že na 1 Kč vlastního kapitálu připadá 

0,61 Kč dluhu. Hodnota položky zadluženost VK v průběhu sledovaného období klesá, 

a to z 0,68 v roce 2006 na 0,55 v roce 2008. 

 

 

4.4 Prezentace výsledků Quick testu 

 

Rychlý test, který spočívá na jednom jediném čísle (pomocí tohoto čísla lze 

podnik zařadit do určité skupiny bonity), vyšel velice uspokojivě. Společnost se 

nedostala za sledované období ani jednou do jiné skupiny než do skupiny: „Velmi dobrý 

podnik, který je bonitní“. Nejnižší hodnotu dosáhla bonita v roce 2008, ale i tak musí 

být firma hodnocena jako velmi dobrý podnik. Nejvyšší hodnota se objevuje v roce 

2007 a to rovných 4, což je nejvyšší možná hodnota. 

 

Tab. 4.4: Kralickův Quick test 

Období Hodnota/body 

 R1 R2 R3 R4 

2006 0,6 / 4 body 1,6 / 4 body 0,14 / 3 body 0,13 / 4 body 

2007 0,63 / 4 body 1,3 / 4 body 0,18 / 4 body 0,13 / 4 body 

2008 0,64 / 4 body 2,5 / 4 body 0,11 / 2 body 0, 078 / 2 body 
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Tab. 4.5: Vyhodnocení Quick testu 

Období Finanční stabilita Výnosová situace Souhrnná situace 

2006 4 3,5 3,75 

2007 4 4 4 

2008 4 2 3 
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5 ZÁVĚR 

 

 Cílem bakalářské práce bylo nastínit vypovídací schopnost účetních výkazů, 

zpracovat finanční analýzu společnosti LANA za období 2006 až 2008 a následně 

posoudit finanční situaci tohoto podniku. Zdrojová data pro finanční analýzu byla 

čerpána z účetních výkazů společnosti (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow) 

ve sledovaných letech. 

 Výsledky finanční analýzy sledované společnosti jsou shrnuty v kapitole 4 

Prezentace výsledků finanční analýzy společnosti LANA. Následně budou uvedeny 

pouze nejvýznamnější ukazatelé či nejdůležitější změny. 

 Dosažené hodnoty ukazatelů likvidity naznačují, že by společnost LANA mohla 

mít problémy s platební schopností. Jejich hodnoty se pohybovaly většinou mírně pod 

hranicí optima. Pokud by společnost zvýšila stav oběžných aktiv, mohla by tato 

skutečnost pominout a firma by byla schopna splácet své závazky. U celkové 

zadluženosti byla zaznamenaná klesající tendence. To lze hodnotit pozitivně, protože 

dle pravidla nízkého věřitelského rizika, by měl být podíl vlastního kapitálu na 

celkových zdrojích vyšší než podíl cizího kapitálu, což bylo splněno v celém 

sledovaném období. Podnik je převážně financován vlastními zdroji, což nemůže být 

zrovna hodnoceno pozitivně, jelikož obecně platí, že vlastní zdroje jsou dražší než 

zdroje cizí. Manažeři společnosti by se měli zamyslet, zda by nebylo vhodné mírné 

zvýšení cizích zdrojů a snížení zdrojů vlastních. A také rozložení zadluženosti mezi 

krátkodobé a dlouhodobé cizí zdroje není zcela vhodné, jelikož krátkodobé cizí zdroje 

jsou dražší než zdroje cizí dlouhodobé. I tyto zdroje by měli mírně změnit svou 

strukturu. Vývoj ukazatelů rentability byl velice mírný, ale vysoké hodnoty poukazují 

na výbornou rentabilitu majetku, vlastního kapitálu i tržeb. Vývoj hodnot predikčních 

modelů, konkrétně bonitního Quick testu, byl velice příznivý, společnost spadá do 

skupiny: „Velmi dobrý podnik, který je bonitní“.  

Na základě celkové finanční analýzy se společnost jeví jako velmi silná, 

konkurence schopná, bonitní, s poměrně nízkým zadlužením. Je převážně financována 

vlastními zdroji. Sice může mít mírné problémy s platební neschopností, ale její 

zadluženost klesá a rentabilita vlastního kapitálu je velmi vysoká. 
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