
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

 

Předložená diplomová práce se zabývá finanční analýzou firmy. Cílem práce je 

aplikovat základní metody finanční analýzy k analýze finanční situace vybrané 

společnosti. První část obsahuje souhrn teoretických východisek, principů, zdrojů 

informací a popis elementárních metod finanční analýzy, ze kterých vychází 

praktická část zaměřená na finanční analýzu společnosti ELEKTRO-FA.PAVELEK, 

s.r.o. Na základě zjištěných výsledků jsou navrženy cesty, jak by management 

společnosti mohl změnit finanční situaci podniku. 
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Abstract 

The introduced diploma thesis aims at financial analysis of the company. The goal of 

this thesis is to apply basic methods of financial analysis to the analysis of financial 

situation in the chosen company. The first part of the thesis contains summary of 

theoretical data, principles, information resources and description of fundamental 

methods of financial analysis. From this part comes out the practical part focused on 

financial analysis of the company ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.  Based on detected 

results there are proposed ways how the company management could change the 

financial situation of the company. 
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ÚVOD 

V současné době je základním cílem podnikání nejen dosažení zisku, ale především 

zvýšení tržní hodnoty firmy. Vedení firem proto pravidelně analyzuje stav 

podnikových financí. Prostřednictvím analýz mohou firmy včas rozpoznat blížící se 

krizový stav a zavést příslušná opatření.  

O nutnosti finanční analýzy lze těžko pochybovat, neboť finanční situace je zdrojem 

klíčových informací o každé společnosti. V současné době neustále rostoucí  

a dravější konkurence význam finanční analýzy značně roste.  

Společnost ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. sice sleduje své náklady, výnosy, tržby  

a finanční situaci a provádí různé analýzy, ale tyto analýzy se vypracovávají pouze 

v konkrétní situaci a pro konkrétní potřebu.  

Cílem této diplomové práce je provést komplexní finanční analýzu společnosti, 

doporučit návrh na zlepšení zpracování finanční analýzy a poukázat na výhody, které 

zpracování finanční analýzy přináší. 
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1 FINANČNÍ ANALÝZA V TEORETICKÉM POJETÍ 

Aby byl podnik úspěšný, potřebuje rozvinout své schopnosti, přidávat nové výkony, 

učit se novým dovednostem, naučit se prodávat tam, kde většina jeho konkurentů 

neuspěla, stávat se skutečně dobrým v něčem, co je pro podnikovou kulturu nové  

a být prospěšný. Měl by znát příčiny úspěšnosti či neúspěšnosti podnikání, aby mohl 

včas ovlivňovat faktory vedoucí k jeho prosperitě. Stejně jako v medicíně je potřeba 

stanovit diagnózu podnikového organizmu a následně navrhnout způsob léčení. 

Nástrojem diagnózy ekonomických systémů je finanční analýza, která umožňuje 

nejen odhalovat působení ekonomických i neekonomických faktorů, ale i odhalovat 

jejich budoucí vliv [14]. 

Definice pojmu finanční analýza 

Pojem finanční analýza je možné definovat mnoha způsoby. Jedna z těchto definicí 

říká, že finanční analýza představuje systematický rozbor dat získaných, která jsou 

obsažena především ve finančních výkazech podniku [12]. Jiný pramen uvádí, že 

finanční analýza podniku je analýzou financí podniku. Finance podniku jsou dále 

definovány jako pohyb peněžních prostředků, vyjádřený peněžními toky (příjmy  

a výdaji peněžních prostředků) [6]. 

1.1 Význam finanční analýzy 

Finanční analýza je jedním z nejdůležitějších nástrojů finančního řízení a jeho 

kontroly. Představuje ohodnocení předpokládaného finančního hospodaření podniku. 

Finanční analýza odpovídá na otázky, kterým směrem vést firmu z hlediska stávající 

finanční situace, identifikuje slabiny, které by mohly v budoucnu ohrozit finanční 

situaci firmy, a možnosti vedoucí ke zlepšení situace ve společnosti. Umožňuje tedy 

dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření podniku, podle nichž je možno 

přijmout různá rozhodnutí. Pravidelná analýza účetních dat je vždy přínosem, 

protože může upozornit na problémy v hospodaření. Jsou-li včas rozpoznány signály 

dílčí krize, dá se předejít pozdějším rozsáhlým potížím v rámci celého 

podnikatelského subjektu [7]. Finanční analýzu společnosti můžeme členit na externí, 

která vychází z veřejně dostupných informací, a interní, která navíc používá 

manažerského účetnictví, statistických dat a dat vyplývajících z plánů. 
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1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Rozbor finanční situace firmy slouží celé řadě skupin uživatelů, přičemž každá  

z těchto skupin má své individuální zájmy.  

Uživateli účetních informací a finanční analýzy jsou především: 

- manažeři, 

- investoři, 

- banky a jiní věřitelé, 

- obchodní partneři, 

- zaměstnanci, 

- stát a jeho orgány, 

- konkurenti. 

 

Manažeři 

Znalost finanční situace podniku je klíčová k tvorbě správných rozhodnutí o struktuře 

finančních zdrojů a majetku, včetně výběru vhodných způsobů jeho financování,  

o formě využití disponibilních zdrojů, o alokaci volných peněžních prostředků,  

o rozdělení zisku apod. Management podniku má oproti ostatním uživatelům finanční 

analýzy přístup k mnohem širšímu spektru informací, což mu umožňuje podstatně 

přesnější interpretaci dosažených výsledků. 

 

Investoři 

Pro investory představuje finanční analýza podklad pro dvě odlišné činnosti – 

investiční a kontrolní. Investiční činnost představuje využití informací pro rozhodnutí 

o budoucích investicích, to znamená pro výběr optimálního portfolia cenných papírů, 

které odpovídá požadavkům investora na riziko, kapitálové zhodnocení, dividendový 

výnos, likviditu atd. Investoři se zpravidla zajímají o stabilitu a likviditu podniku, 

disponibilní zisk, na němž je závislá výše jejich dividend a o to, zda podnikatelský 

záměr manažerů zajišťuje dlouhodobou udržitelnost a rozvoj podniku. 
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Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé vyžadují maximum informací o finančním stavu potenciálního dlužníka, aby 

se mohli správně rozhodnout, zda úvěr poskytnout, v jaké výši a za jakých podmínek. 

Zejména banky vyžadují obrovské množství dat, výkazů a prohlášení před tím, než 

rozhodnou, zda klientovi úvěr vůbec poskytnout. 

Banka posuzuje před poskytnutím úvěru bonitu dlužníka. Hodnocení bonity vychází 

především z výsledků finanční analýzy. Zpravidla se analyzuje nejprve hospodaření 

a ziskovost podniku, jelikož tyto údaje jsou klíčové k posouzení, zda bude potenciální 

dlužník schopen splácet poskytnutý úvěr. Při rozhodování o poskytnutí úvěru bere 

banka v úvahu i současnou míru zadluženosti podniku. Jelikož vyšší zadluženost 

zvyšuje riziko pro věřitele, bývá vysoká zadluženost většinou překážkou k získání 

bankovního úvěru, nebo alespoň výhodných úvěrových podmínek.  

 

Obchodní partneři 

Dodavatelé se zaměřují především na to, zda bude podnik schopen hradit své 

závazky. Jde jim zejména o krátkodobou prosperitu a dostatečnou likviditu. 

Dlouhodobí dodavatelé (např. dodavatelé velkých investičních celků) se zajímají také 

o dlouhodobou stabilitu, trvalé obchodní kontakty apod. Odběratelé mají zájem na 

finanční situaci dodavatele zejména při dlouhodobém obchodním vztahu, aby měli 

zajištěn dostatek zdrojů pro výrobu. Potřebují mít jistotu, že obchodní partner bude 

schopen dodat to, co slíbil. 

 

Konkurenti 

Podniky se zajímají o finanční situaci podobných podniků nebo celého odvětví za 

účelem srovnání s jejich vlastními výsledky. Jedná se především o informace jako je 

rentabilita, zisková marže, cenová politika, investiční aktivita, výše zásob, jejich 

obratovost apod. Toto srovnání jim následně pomáhá stanovit optimální cenovou 

politiku, rozhodnout o tom, jaké investice a inovace uskutečnit, případně na jaký 

segment trhu se soustředit. 
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Zaměstnanci 

Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě svého podniku, neboť jim jde o dlouhodobé zachování jejich pracovní pozice 

a mzdových podmínek. Zajímají se o jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové  

a sociální. Vedoucí pracovníci často bývají odměňováni na základě dosažených 

výsledků (rentabilita, výše obratu atd.). Hospodářské výsledky a řízení podniku 

sledují řadoví zaměstnanci zpravidla prostřednictvím odborových organizací. 

 

Stát a jeho orgány 

Stát se zajímá o finanční a účetní data podniku z mnoha důvodů. Např. pro statistiku, 

kontrolu plnění daňových povinností, kontrolu dodržování zákonů atd. Vyžaduje 

informace pro formulování hospodářské politiky státu vůči podnikatelské sféře. 

1.3 Základní zdroje informací pro finanční analýzu 

Všechna data potřebná pro zpracování finanční analýzy vycházejí ze základních 

účetních výkazů: 

 z rozvahy, 

 z výkazu zisku a ztráty,  

 z výkazu cash flow (přehled o peněžních tocích). 

Výběr zdrojů a druhů informací by měl být vždy podřízen konkrétnímu cíli a vybrané 

metodě finanční analýzy. Před zpracováním, resp. použitím získaných informací, je 

nezbytné provést logickou kontrolu a posoudit jejich věrohodnost, dokonce ve 

zdůvodněných případech přistoupit i k určité smysluplné úprav získaných dat [8]. 

1.3.1 Rozvaha (bilance) 

Rozvaha je účetní výkaz, který vyjadřuje stav majetku, závazků a vlastního jmění  

k určitému datu, většinou k poslednímu dni finančního roku firmy a také v případě 

mimořádné účetní závěrky. U právnických osob je to ke dni vzniku, ke dni vstupu do 

likvidace, ke dni účinnosti prohlášení o konkursu nebo vyrovnání. U fyzických osob je 
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rozhodující den zápisu do obchodního rejstříku a také den účinnosti prohlášení 

konkursu nebo vyrovnání. Tento výkaz poskytuje základní informace pro ohodnocení 

finanční situace. 

1.3.1.1 AKTIVA 

Aktiva představují v rozvaze majetek podniku. Dvě největší skupiny představují 

majetek stálý a oběžný. Je to proto, že podnik musí jinak hospodařit s majetkem, 

který je v podniku vázán dlouhodobě a jinak nakládat s majetkem, který se často 

obnovuje. 

1.3.1.2 PASIVA 

Zde je zachycena kapitálová struktura majetku podniku, ze kterého je majetek 

podniku financován. Protože podnik získává prostředky jak z vlastních tak i z cizích 

zdrojů, rozlišuje i účetní systém dvě základní kategorie: vlastní jmění a cizí zdroje. 

Vlastní jmění lze chápat jako celkový kapitál, který do podnikání vložili sami vlastníci. 

Naopak cizí kapitál představuje závazky, které se vztahují k určitým hospodářským 

operacím firmy a kde základním kritériem pro další rozdělení je lhůta jejich splatnosti. 

Je třeba ještě poznamenat, že obecně musí v každé rozvaze platit rovnice  

AKTIVA = PASIVA. 

Tabulka 1.1:Základní členění aktiv a pasiv 

AKTIVA PASIVA 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Vlastní kapitál  

Stálá aktiva Základní kapitál  

Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy 

Dlouhodobý hmotný majetek Fondy ze zisku 

Finanční investice VH z minulých let 

 VH běžného období 

Oběžný majetek Cizí zdroje 
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Zásoby Rezervy 

Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé závazky 

Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky 

Finanční majetek Bankovní úvěry a výpomoci 

Ostatní aktiva Ostatní pasiva 

Časové rozlišení  Časové rozlišení 

Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní 

AKTIVA CELKEM  PASIVA CELKEM 

Zdroj: Vlastní tvorba 

1.3.2 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) 

Dalším důležitým zdrojem dat pro finanční analýzu je výkaz zisku a ztráty. Na rozdíl 

od rozvahy, která je výkazem o stavu majetku firmy k určitému okamžiku, jak již bylo 

uvedeno výše, výkaz zisku a ztráty ukazuje tok peněžních prostředků za určité 

období a podává přehled o nákladech a výnosech z provozní, finanční a mimořádné 

činnosti za sledované období. 

Jediným úkolem tohoto výkazu je více rozvést rozvahovou položku „hospodářský 

výsledek běžného roku“ a to z toho důvodu, aby bylo patrno, jaké výnosy a výdaje 

ovlivnily výši hospodářského výsledku.  

Výsledovka obsahuje skutečnosti, které umožňují sledovat tvorbu hospodářského 

výsledku, podávají přehled o nákladech a výnosech z jednotlivých činností a slouží 

pro posouzení schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál. 

Výnosy podniku tvoří: 

 provozní výnosy získané z provozně hospodářské činnosti podniku, 

 finanční výnosy získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí, 

 mimořádné výnosy získané mimořádně, např. prodejem odepsaných strojů. 
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Náklady podniku představují: 

 běžné provozní náklady (spotřeba materiálu a energie, osobní náklady), 

 odpisy investičního majetku, 

 ostatní provozní náklady, 

 finanční náklady (úroky a jiné finanční náklady), 

 mimořádné náklady (dary, mimořádné odměny, manka a škody). 

Výnosy a náklady se objevují v účetních výkazech i přesto, že v daném období 

nemuselo dojít k žádnému pohybu hotovosti. Např. výnosy z prodeje zahrnují jak 

tržby okamžitě uhrazené v hotovosti, tak i prodej odběratelům na úvěr s různou 

dobou splatnosti; odpisy, které nepředstavují odliv hotovosti z firmy, a přesto se při 

výpočtu čistého zisku odečítají. Je tedy zřejmé, že ne všechny výnosy znamenají 

příjem a ne všechny náklady jsou výdajem. Proto je potřebný výkaz o peněžních 

tocích, kde jsou náklady a výnosy převedeny na peněžní toky. Vztah mezi náklady  

a výnosy vyjadřuje následující rovnice: 

Výnosy – náklady = zisk / ztráta 

1.3.3 Cash Flow (výkaz o peněžních tocích) 

Výkaz o peněžních tocích (výkaz cash flow) je účetní výkaz, který podává přehled  

o příjmech a výdajích peněžních prostředků za provozní, investiční a finanční činnost 

za sledované období. V bankovních analýzách je výkaz cash flow využíván pro 

zjištění potřeby financování nebo naopak jako zdroj splácení.  

Přehled o peněžních tocích je dále možné využít při:  

- krátkodobém i dlouhodobém plánování finančního hospodaření, 

- hodnocení investičních záměrů a plánování investičních akcí, 

- hodnocení platební schopnosti účetní jednotky a řízení likvidity, 

- finanční analýze a hodnocení hospodaření účetní jednotky, 

- zjišťování tržní ceny účetní jednotky. 
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Tabulka 1.2:Stručný obsah výkazu peněžních toků 

Stav peněžních prostředků na začátku období 

1. Peněžní toky z hlavní činnosti 

2. Peněžní tok z investiční činnosti 

3. Peněžní tok z finanční činnosti 

Stav peněžních prostředků na konci období 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Podle současně platných právních předpisů si mohou účetní jednotky samy zvolit 

model, koncepci a metody zpracování přehledu o cash flow. Tento výkaz se 

zpracovává z bilance a výsledovky a to buď metodou přímou či nepřímou. 

Nepřímá metoda zjišťování toku peněz je využívána stále častěji. Vychází ze zisku 

(ztráty) z běžné činnosti před zdaněním, ne tedy z celkového disponibilního zisku. 

Příjmy a výdaje z mimořádné činnosti a platby daní z příjmů jsou sledovány přímou 

metodou a jsou vykazovány na samostatných řádcích. Přímo jsou sledovány  

i placené a přijaté úroky. 

Přímá metoda je zaměřena na sledování příjmů a výdajů, údaje čerpá převážně 

bankovních nebo pokladních dokladů. Zde se vychází z čistého zisku, ke kterému 

přičteme další výdaje a odečteme další příjmy, které nevyžadují pohyb peněz. 

1.4 Základní metody finanční analýzy 

Existuje celá řada analytických metod, které mohou být teoreticky všechny využity 

pro zjištění výkonnosti nebo hospodářské a finanční situace podniku. Vhodnost 

použití jednotlivých metod záleží na konkrétních cílech podnikatelského záměru  

a podle toho, komu mají výsledky finanční analýzy sloužit [15]. Data získaná  

z účetních výkazů lze zpracovat do řady ukazatelů finanční analýzy. Pod ukazatelem 

rozumíme číselnou charakteristiku ekonomické činnosti firmy. Nejčastěji se vyskytují 

ukazatele: 
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1. stavové – vykazují stav položky rozvahy k určitému datu, 

2. tokové – informují o změně, k níž došlo za určité období, 

3. rozdílové – vyjadřují rozdíl mezi stavem určitých skupin aktiv a pasiv  

a využívají se pro analýzu finančních fondů, 

4. poměrové – vyjadřují podíl dvou stavových, popř. tokových veličin. 

Podle nástrojů, které slouží k výpočtu ukazatelů, se používají následující metody: 

a) analýza absolutních ukazatelů 

b) analýza trendů (horizontální analýza) 

c) procentní rozbor (vertikální analýza) 

d) analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 

e) analýza cash flow 

f) analýza poměrových ukazatelů 

g) rentability 

h) aktivity 

i) zadluženosti 

j) likvidity 

k) kapitálového trhu 

l) provozní činnosti 

m) cash flow 

n) analýza soustav ukazatelů 

o) pyramidové rozklady 

p) predikční modely 

1.4.1. Analýza absolutních ukazatelů 

Je nejjednodušší a zpravidla první častí technické finanční analýzy. Při této analýze 

se zkoumají extenzivní (objemové) ukazatele z účetních výkazů, které jsou 

zachyceny v hodnotovém (absolutním) vyjádření. Pokud vyjadřuji stav k určitému 
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datu, jedna se o stavové ukazatele (rozvaha), pokud vyjadřuji hodnoty za časový 

interval, označuji se jako ukazatele tokové (výkaz zisku a ztráty, výkaz o peněžních 

tocích). Kromě analýzy samotných hodnot se zkoumá i analýza trendů těchto hodnot 

(horizontální analýza) a procentní analýza komponent (vertikální analýza) [10]. 

1.4.1.1 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

Horizontální analýza vychází z absolutních ukazatelů. Jednotlivé položky z účetních 

výkazů jsou porovnávány v čase a zjišťuje se, o kolik se konkrétní položka změnila. 

Změna se vypočítá jako rozdíl mezi stavem v minulém období a současném období. 

Dále se vypočítává procentní změna, a to podle uvedeného vzorce: 

[(stav v období současném – stav v období minulém) / stav v období minulém)] * 100 

Procentní změny poukazují na veličiny, u kterých byla změna nejmarkantnější, 

rozdílové poukazují na velikost vlivu, který měla tato změna na stav podniku. 

1.4.1.2 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

Vertikální analýza zkoumá, jak se na určité globální veličině podílely veličiny dílčí. 

Poskytuje informace o hospodaření společnosti a lze, v porovnání se srovnatelnými 

podniky, usuzovat, do jaké míry se struktura blíží obvyklému standardu nebo v čem 

se odlišuje. Např. analýza struktury aktiv nám poskytuje informace o tom, do čeho 

společnost investovala kapitál. Analýzou struktury pasiv získáme informace o tom,  

z jakých zdrojů podnik pořídil svá aktiva. Postupuje se tak, že se jednotlivé položky 

poměřují vzhledem k celkovým aktivům (pasivům), při vertikální analýze výkazu zisku 

a ztráty lze za základnu považovat celkové výnosy. 

1.4.2 Poměrová finanční analýza 

Analýza využívající poměrové ukazatele je nejužívanější metodou hodnocení 

finanční situace firmy. Zkoumá strukturu aktiv firmy, kvalitu a intenzitu jejich 

využívání, způsob jejich financování, ziskovost firmy, její solventnost, likviditu a další 

rysy jejího finančního života. Cílem je vyjádřit úroveň finančního zdraví společnosti, 

zjistit slabé stránky, které by mohly být v budoucnu zdrojem problémů, a najít 

přednosti firmy, na kterých by mohla společnost stavět. Základním metodickým 

nástrojem analýzy jsou poměrové finanční ukazatele. Zpravidla se člení do skupin,  



- 14 - 

 

z nichž každá se zabývá určitým aspektem finančního stavu firmy. 

Finanční poměr je možné získat vydělením kterékoliv položky anebo souboru 

položek z účetních výkazů. Finanční analýza by se měla zabývat jenom těmi poměry, 

které jsou relevantní ke konkrétnímu finančnímu problému nebo rozhodnutí. Zneužití 

finanční analýzy pramení z toho, že se některému finančnímu ukazateli přikládá příliš 

velký význam. Vyvozovat pouze z jednoho ukazatele, že likvidita firmy je uspokojivá 

nebo neuspokojivá, že kapitálová struktura je zdravá nebo nezdravá, nebo tvrdit, že 

některý ukazatel je příliš vysoký či nízký, by však bylo nepřesné [7]. Jeden ukazatel 

může být symptomem, ale pro skutečný závěr anebo nalezení příčiny je potřeba 

učinit analýzu z více hledisek. Výsledky poměrové analýzy mohou být zkresleny 

např. sezónními faktory, které však lze vyloučit používáním měsíčních nebo ročních 

průměrů apod. Stejný efekt může mít i rozdílné oceňování zásob a odpisů nebo 

používání leasingu. 

Určitá zkreslení způsobuje rovněž inflace – oficiální účetní hodnoty se často liší od 

hodnot reálných. Toto zkreslení se týká odpisů i cen zásob, proto je ovlivněn i zisk 

společnosti. 

1.4.2.1 POMĚROVÉ UKAZATELE RENTABILITY 

Ukazatele rentability jsou považovány za vůbec nejvýznamnější ze všech 

poměrových ukazatelů, neboť měří efektivitu firmy prostřednictvím její výnosnosti. 

Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je formou 

vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci 

kapitálu [6]. 

Též co se týká zisku, jsou ukazatele rentability konstruovány v různých modifikacích, 

které více či méně přesně zachycují výkonnost podniku. V anglosaských zemích jsou 

používány následující kategorie zisku [3]: 

 EBITDA – zisk před zdaněním, úroky a odpisy (earning before interests, 

taxes, depreciations and amortizations). V USA rozlišují dva druhy odpisů: 

k dlouhodobému hmotnému majetku jsou nazývány „depreciations“  

a k dlouhodobému nehmotnému „amortizations“. 
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 EBIT - zisk před zdaněním a úroky (earning before interests and taxes) je 

poměrně často užíván k vyjádření hrubé produkční síly podniku. V našich 

podmínkách představuje přijatelnou alternativu provozní výsledek 

hospodaření. EBIT nezávisí na způsobu financování podniku (vlastní kapitál 

proti cizím zdrojům). Nevýhodou této kategorie zisku je, že nebere v úvahu 

míru zdanění, která se může v jednotlivých státech výrazně lišit. Daň ze zisku 

je přirozenou součástí ekonomického prostředí, která by měla být zohledněna 

při všech ekonomických propočtech.) 

 EBT – zisk před zdaněním (earning before taxes) je využíván zejména  

v situacích, kdy je třeba porovnat výkonnost podniků, které podléhají různé 

míře zdanění, případně při trendových analýzách, které chtějí vyloučit vliv 

zdanění. 

 EAT – zisk po zdanění (earning after taxes) je čistý zisk, který je určen 

k rozdělení mezi akcionáře a podnik. Jeho vypovídací schopnost je 

spatřována v tom, že charakterizuje, jak management podniku využívá kapitál 

(celkový kapitál nebo kapitál vložený akcionáři) k uspokojování vlastníků. 

Obecně se tyto ukazatele vypočítají jako poměr zisku k částce vloženého kapitálu. 

Do čitatele je možné dosadit: 

q) čistý zisk, tzn. zisk po zdanění – EAT, 

r) zisk před zdaněním – EBT, 

s) zisk před odečtením úroků a daní – EBIT, 

t) zisk před úroky, odpisy a daněmi – EBDIT. 

Velikost a růst ukazatelů rentability závisí na odvětví, cenách a dalších faktorech  

a obecně se dá říci, že by měly růst. Mezi nejběžnější ukazatele rentability patří [13]: 

Rentabilita celkového kapitálu – ROA 

Výpočtem ukazatele rentability celkového kapitálu se měří celková efektivnost 

podniku, hodnotí se reprodukce veškerého kapitálu vloženého do podniku – vlastního 

i cizího. Ukazatel rentability celkového kapitálu bývá považován za klíčové měřítko 
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rentability, protože poměřuje čistý zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. 

ROA = čistý zisk / celková aktiva 
 

Na výnosnost aktiv působí technické a hospodářské vlivy. Mezi technické vlivy 

zahrnujeme způsob výroby, používané technologie a především velikost podniku. 

Přitom nelze obecně říct, že větší podnik musí vykazovat vyšší výnosnost.  

U hospodářských vlivů se jedná především o vývoj na trhu (např. vývoj cen). 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Tento ukazatel je konstruován jako poměr zisku a tou částí kapitálu, která byla do 

podniku vložena akcionáři akciové společnosti (případně vlastníky, členy družstva 

atd., podle typu obchodní společnosti). 

ROE je ukazatel, podle kterého mohou akcionáři zhodnotit, zda je jejich kapitál 

reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. Pokud bude 

hodnota ukazatele trvale nižší, než obvyklá míra výnosnosti jiných aktiv plus riziková 

prémie, racionálně uvažující investor se bude snažit vložený kapitál přesunout do 

jiných aktiv, což představuje fakticky zánik podniku. 

ROE= čistý zisk / vlastní kapitál 

Rentabilita tržeb – ROS 

Hodnota ukazatele ROS informuje o tom, jak je podnik ziskový ve vztahu k tržbám, 

vyjadřuje dílčí stránku efektivnosti podniku – hospodárnost a nepřímo 

konkurenceschopnost výrobků. Je měřítkem toho, jak podnik dokázal uplatnit svoje 

výrobky, služby a zboží. Obecně je žádoucí, aby časová řada měla rostoucí trend.  

ROS = čistý zisk / tržby 

Nákladovost 

Rentabilita nákladů vypovídá o tom, jak vysoké byly náklady firmy vynaložené na 

dosažení 1 Kč tržeb. Čím je jeho hodnota nižší, tím je vyšší hospodářský výsledek 

podniku. Firma je úspěšná, pokud je hodnota ukazatele nižší než 1 [7]. 
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Nákladovost = náklady / tržby 

Rentabilita nákladů = 1 – ROS 

1.4.2.2 POMĚROVÉ UKAZATELE LIKVIDITY 

Ukazatele likvidity vysvětlují vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými pasivy, 

zkoumají schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky, což je jednou ze 

základních podmínek jeho existence. Proto, aby byl podnik schopen existovat  

v tržním prostředí, musí být dostatečně likvidní. V souvislosti s likviditou je nutné 

rozlišovat pojmy likvidita a solventnost. Likvidita je schopnost podniku přeměnit 

majetek na prostředky, jež je možné použít na úhradu závazků. Solventnost je 

schopnost hradit k určenému termínu, v požadované podobě a na požadovaném 

místě všechny splatné závazky [2]. 

Obě dvě schopnosti spolu úzce souvisí. Podnik nemůže uhradit své splatné závazky, 

pokud nemá dostatek likvidních prostředků. Poměrové ukazatele likvidity je možno 

vypočítat jako podíl toho, čím je možno platit, k tomu, co je nutno platit. Podnik by 

měl usilovat o optimální likviditu – příliš vysoká likvidita naznačuje, že v likvidních 

formách majetku je vázáno zbytečně mnoho peněžních prostředků. Příliš nízká 

likvidita poukazuje na omezenou platební schopnost a na potencionální ohrožení 

věřitelů. Základními ukazateli jsou tři stupně likvidity, které vycházejí z třídění dle 

likvidnosti aktiv. Mezi nejlikvidnější patří peníze a cenné papíry. Za středně likvidní se 

považují pohledávky za odběrateli (s vyloučením nedobytných pohledávek) a málo 

likvidní jsou zásoby zboží a výrobků. 

 

Ukazatel běžné likvidity 

Ukazatel běžné likvidity (current ratio, ukazatel likvidity 3. stupně) ukazuje, kolikrát 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Znamená to, kolikrát je podnik 

schopen uspokojit své věřitele v případě, že by proměnil veškerá svá aktiva v daném 

okamžiku na hotovost [4]. Vypočte se jako: 

Ukazatel běžné likvidity = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

Obecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím jistější je i platební schopnost 
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podniku. U tohoto ukazatele to ovšem neplatí, neboť jeho vypovídací schopnost 

závisí na struktuře oběžných prostředků, likvidnosti jednotlivých druh oběžných 

prostředků a na typu odvětví, ve kterém podnik operuje. Obvykle se považuje za 

optimální hodnota 2. 

Ukazatel pohotové likvidity 

Ve snaze odstranit nevýhody vypovídací schopnosti předchozího ukazatele se 

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

jen peněžní prostředky, krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky. 

Pohotovou likviditu (quick ratio, ukazatel likvidity 2. stupně) lze vypočítat podle 

uvedeného vzorce [4]: 

Ukazatel pohotové likvidity = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

Obvykle se doporučuje hodnota 1. Znamená to, že podnik by byl schopen vyrovnat 

své závazky, aniž by musel prodávat zásoby. Vyšší hodnota tohoto ukazatele 

znamená klad pro věřitele, ne však pro akcionáře, neboť značný objem aktiv  

v likvidní formě vede k neproduktivnímu využívání vložených prostředků. 

Ukazatel okamžité likvidity 

Jako okamžitá likvidita (cash ratio, ukazatel likvidity 1. stupně) je označována 

schopnost podniku dostát svým splatným závazkům. K likvidním prostředkům lze 

zařadit hotovost, šeky, krátkodobě obchodovatelné cenné papíry. Průměrná hodnota 

ukazatele se pohybuje v rozmezí 0,9 – 1,1. Podnik by měl mít stále dostatek 

nejlikvidnějších prostředků k úhradě splatných závazků [4]. 

 

Ukazatel okamžité likvidity se vypočte jako: 

 

Ukazatel okamžité likvidity = peněžní prostředky / krátkodobé závazky 

1.4.2.3 POMĚROVÉ UKAZATELE ZADLUŽENOSTI A FINANČNÍ STRUKTURY  

Ukazatele zadluženosti vypovídají o skutečnosti, že podnik využívá ke své činnosti  

a k financování svých aktiv cizí zdroje (hovoříme také o sdílení rizika). Čím je 

zadluženost větší, tím je větší riziko, že závazky nebudou moci být včas splaceny, 
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protože podnik je příliš zatížen splácením úroků (případně i dluhů) a snadno se 

dostane do nepříznivé finanční situace, ze které vede cesta přes další půjčky. 

Získání nové půjčky v podmínkách finanční nestability je pak často obtížné. Správná 

skladba financování firemní činnosti se nazývá finanční struktura. Obecně 

definujeme tyto ukazatele jako poměr cizích zdrojů k určitému druhu kapitálu [7]. 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Ukazatel debt ratio je základním ukazatelem zadluženosti a jeho hodnota se vypočítá 

následovně: 

míra celkové zadluženosti = cizí zdroje / celková aktiva 

Ukazatel debt ratio se často označuje jako ukazatel věřitelského rizika, protože do 

výpočtu zahrnuje celkové dluhy firmy. S jeho růstem roste riziko, že při platební 

neschopnosti přijdou věřitelé o svůj vložený kapitál. Pro jeho výši však nelze stanovit 

přesné zásady.  

Do platební neschopnosti se dostanou i firmy, jejichž podíl cizích zdrojů na celkových 

zdrojích je nízký [3]. Důvodem je chybná obchodní politika, vysoký podíl zásob na 

skladě nebo prodej nesolventním zákazníkům. Ukazatel míry celkového zadlužení ve 

velké míře užívají banky při posuzování úvěrové způsobilosti klienta. 

Equity ratio 

Ukazatel equity ratio, označovaný také jako koeficient samofinancování, je 

doplňkovým ukazatelem k ukazateli debt ratio, jejich součet by měl být roven jedné. 

Vypočte se jako: 

 

koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva 

Převrácená hodnota equity ratia se nazývá finanční páka, vyjadřuje kolikrát je kapitál 

vlastníků podniku zvětšen používáním cizích zdrojů [3]. Čím je tento ukazatel vyšší, 

tím je firma zadluženější. 
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Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel vyjadřuje, jak je firma schopna pokrýt úroky svým hospodářským výsledkem 

zda je zadluženost podniku přiměřená jeho zisku.  

Úrokové krytí = (zisk před zdaněním + nákladové úroky) / nákladové úroky 

„V zahraničí je doporučené krytí úroků ve výši trojnásobku, nebo ještě více. U nás 

dosahuje této hodnoty ve výrobní sféře jen málo podniků [11]. 

1.4.2.4 POMĚROVÉ UKAZATELE AKTIVITY (OBRATU) 

Ukazatele aktivity mění schopnost podnikového managementu dosahovat při 

optimálním využití vloženého majetku co nejlepších hospodářských výsledků, 

zkoumají tedy intenzitu využití prostředků (majetku).  

Pomocí těchto ukazatelů může podnik zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv  

v rozvaze v poměru k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám podniku 

přiměřená. Pokud má společnost příliš mnoho aktiv, její úrokové zatížení je příliš 

vysoké a zisk společnosti je zatížen úrokovým břemenem. Na druhé straně pokud 

má podnik málo produktivních aktiv, nemůže realizovat mnohé potenciálně výhodné 

podnikatelské příležitosti [7]. 

Tyto ukazatele se objevují ve dvou podobách, a to jako ukazatele doby obratu nebo 

ukazatele rychlosti obratu. Rychlost obratu udává, kolikrát se za dané období 

analyzovaná položka obrátí. Doba obratu vyjadřuje dobu, po kterou je majetek vázán 

v určité formě aktiva. Hodnota těchto ukazatelů se vyjadřuje v jednotkách času. 

Doba obratu celkových aktiv 

Reprezentativním a zároveň nejkomplexnějším ukazatelem aktivity je obrat 

celkového majetku. Zkoumá intenzitu využívání celkového majetku podnikem. 

Podává informaci o době, za kterou dojde k obratu celkových aktiv (majetku) ve 

vztahu k tržbám.  

Doba obratu celkových aktiv = celková aktiva / denní tržby 
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Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává, za kolik dní se zásoby jedenkrát obrátí. Udržování 

vyššího než nezbytně nutného stavu zásob je příliš nákladné, protože vyvolává vyšší 

náklady spojené se skladováním a je v podstatě plýtváním finančními prostředky, 

které jsou v zásobách umrtveny a musí být proto doplňovány cizími zdroji. Velmi 

často dochází i k zastarávání zásob. Je proto důležité udržovat stav zásob na úrovni, 

která zajistí plynulý odbyt a zásobování výroby materiálem. Obecně platí: čím kratší 

doba obratu zásob, tím lépe [7]. To však platí pouze do té míry, aby byl zajištěn 

dostatek materiálu pro plynulou výrobu a dostatek hotových výrobků s ohledem na 

poptávku zákazníků. 

Doba obratu zásob = průměrný stav zásob / průměrné denní náklady 

Doba obratu pohledávek 

Hodnota tohoto ukazatele udává, jak dlouho (kolik dní v roce) se majetek podniku 

vyskytuje ve formě pohledávek. Stanovuje dobu, po kterou musí v průměru podnik 

čekat, než obdrží platby za prodané zboží. Hodnota se vyčíslí dosazením do 

uvedeného vzorce. 

Doba obratu pohledávek = průměrný stav pohledávek / průměrné denní tržby 

1.4.3 Analýza soustav ukazatelů 

V některých případech se firmy snaží získat přehled o celkové situaci firmy 

prostřednictvím takzvaných souhrnných ukazatelů (indexu) – jedná se o sady 

provázaných a vyhodnocených ukazatelů indikujících prostřednictvím jednoho 

globálního výstupu celkovou finanční situací firmy.  

Typickými představiteli těchto ukazatelů v našich podmínkách jsou Altmanův index 

finančního zdraví, Kralicekuv Quick test a Douchova bilanční analýza, můžeme však 

nalézt i další. Tyto souhrnné ukazatele indikují zařazení firmy do jednoho ze tří až 

čtyř pásem, charakterizujících, zda se jedná o podprůměrnou, průměrnou nebo 

nadprůměrnou firmu. Pro podrobnější seznámení s jednotlivými oblastmi 

hospodaření firmy je vhodné pak analyzovat jednotlivé poměrové ukazatele a důvody 

stavu jejich hodnot [7]. 
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1.4.3.1 ALTMANŮV MODEL Z SKÓRE (ZAHRANIČNÍ MODEL) 

Je jedním z nejstarších modelů a stal se východiskem pro další výzkum v této 

oblasti. Profesor Edward Altman vybral skupinu 66 firem, přičemž polovina z nich 

byla bankrotující a polovina nebankrotující. Za pomoci diskriminační analýzy a pěti 

vytipovaných ukazatelů sestavil rovnici, tzv. Z-skore [1].  

Pro použití predikce bankrotu u firem, jejichž akcie se na burze neobchodují  

a vypadá vzorec takto: 

Z = 0,717 A + 0,847 B + 3,107 C + 0,420 D + 0,998 E 

Pro rovnici platí, že: 

A= ukazatel likvidity - čistý pracovní kapitál / celková aktiva 

B= ukazatel dlouhodobé rentability - nerozděleny zisk / celková aktiva 

C= ukazatel rentability - EBIT / celková aktiva 

E= ukazatel aktivity - celkový obrat / celková aktiva 

D = ukazatel zadluženosti -  vlastni kapitál / účetní hodnoty celkových dluhů (cizí 

kapitál v rozvaze). 

Podniky s minimální pravděpodobnosti bankrotu mají Z skore vyšší než 2,90. 

Podniky s vysokou pravděpodobnosti bankrotu mají Z skore nižší než 1,20. Pásmo  

Z skore 1,2 až 2,9 představuje pásmo tzv. šedé zóny, kde nelze určit, zda k bankrotu 

dojde nebo nedojde [1]. 

1.4.3.2 MODEL DŮVĚRYHODNOSTI IN95 (ČESKÝ MODEL) 

Je výsledkem analýzy 24 matematicko-statistických modelů podnikového hodnoceni 

a zkušenosti z analýz vice než 1000 českých podniků. Tento index je tudíž odrazem 

zvláštnosti českých účetních výkazů a podnikatelského prostředí v ČR. Tento model 

je autory v čase stale vyvíjen a byl postupně rozšiřován o verze IN99, IN01 a IN05. 

IN95 = V1xA + V2xB + V3xC + V4xD + V5xE - V6xF 

Kde V1 až V6  představují váhy jednotlivých ukazatelů stanovených rozdílně pro 

jednotlivé obory ekonomických činnosti (OKEČ). Autoři kromě toho předpokládají, že 
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je důležité mít rezervu při splaceni úroků a být dostatečně likvidní bez ohledu na 

odvětví [7]. 

A = zadluženost = aktiva / cizí kapitál 

B = solventnost = EBIT / nákladové úroky 

C = rentabilita = EBIT / celková aktiva 

D = aktivita = celkové výnosy / celková aktiva 

E = likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry 

F = likvidita = závazky po lhůtě splatnosti / výnosy 

IN > 2 predikuje uspokojivou finanční situaci. IN v intervalu 1 - 2 je ,,šeda“ zóna 

nevyhraněných výsledků, podnik by mohl mít problémy. IN < 1 předpovídá ohrožení 

podniku vážnými finančními problémy, podnik finančně slabý 

1.4.3.3 KRALICEKŮV QUICK TEST (ZAHRANIČNÍ MODEL) 

Pravděpodobně nejpoužívanější zahraniční model, který sestavil v roce 1990 Peter 

Kralicek. S jeho využitím získáme rychlý výsledek s velmi dobrou vypovídací 

schopnosti. Podobně jako dále uvedena Douchova analýza je model soustavou  

4 rovnic postihujících každou ze stěžejních oblastí finanční analýzy – stabilita, 

likvidita, rentabilita a výsledek hospodařeni. Tím je zajištěna vyváženost analýzy jak 

finanční stability, tak i výnosové situace firmy. Ukazatelé se vypočtou z následujících 

vzorců [9]: 

kvóty vlastního kapitálu = celková aktiva / vlastní kapitál 

doba splácení dluhu z CF = bilanční cash flow / cizí kapitál - krátkodobý finanční 

majetek 

cash flow v % tržeb = tržby / cash flow 

rentabilita celkového kapitálu = celková aktiva / EBIT 
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Tabulka 1.3: Hodnocení Kralicekova Quick testu 

Ukazatel 

Stupnice hodnocení (známky) 

velmi 

dobrý 

(1) 

dobrý 

(2) 

střední 

(3) 

špatný 

(4) 

ohrožen 

insolvencí 

(5) 

kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % < 10 % neg. 

cash flow v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % < 5 % neg. 

RCK (rentabilita celk. kapitálu) > 15 % > 12 % > 8 % < 8 % neg. 

doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Zdroj: Vlastní tvorba 

1.4.3.4 SOUSTAVA BILANČNÍCH ANALÝZ PODLE RUDOLFA DOUCHY (ČESKÝ MODEL) 

Rudolf Doucha vytvořil jednoduchý a přehledný systém, pomocí kterého lze rychle  

a objektivně posoudit finanční situaci podniku. Základním zdrojem dat jsou závěrkové 

výkazy, tj. výkaz zisků a ztrát a rozvaha. Tento systém náleží do oblasti bankrotních 

modelů a je druhým (s ohledem na přesnost a náročnost) ze tří modelů, které Rudolf 

Doucha sestavil. Pro jeho využití hovoří fakt, že se jedná o systém vytvořený  

v České republice a bere tedy v úvahu specifickou situaci českých podniků [5]. 

Tento systém využívá čtyři okruhy hodnocení, a to likviditu, rentabilitu, stabilitu  

a aktivitu, z nichž se postupně vypočítá jeden základní ukazatel. Pro každý okruh se 

používá určitý počet koeficientů a celkový výsledný ukazatel je jejich váženým 

průměrem.  

Jednotlivé koeficienty i celkový ukazatel jsou v systému konstruovány tak, že  

s rostoucí hodnotou ukazují na lepšící se stav. Pokud je hodnota tohoto ukazatele 

vyšší než 1, podnik se nachází v dobré situaci; je-li hodnota v intervalu od 0,5 do  

1, jde o únosný stav. Finanční situace je špatná, pokud je hodnota ukazatele mezi  

0 a 0,5. Pokud nám vyjde záporné číslo, stav podniku už je skutečně alarmující.  

Soustava obsahuje 3 varianty analýzy, od jednoduché po složitější [5]. 
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Bilanční analýza I.: 

Poskytuje pouze orientační přehled a neměla by byt použita k zásadním 

rozhodovacím úkonům, ani pro srovnávací analýzy v odvětví. 

Ukazatel stability S = vl. kapitál / fix. aktiva 

Ukazatel likvidity L = FM + P / 2,17 x krát. dluhy 

Ukazatel aktivity A = výkony / 2 x celk. pasiva 

Ukazatel rentability R = 8 x EAT / vl. kapitál 

Celkový ukazatel C =  (2xS + 4xL + 1xA + 5xR) / 12 

Hodnocení je totožné pro výsledky bilanční analýzy I. a II.: Pokud vážený průměr 

dosahuje hodnoty > 1 je považován za dobrý, hodnoty (0,5;1) jsou považovány za 

únosné a hodnoty < 0,5 jsou špatné. 

Bilanční analýza II.: 

Je již soustavou 17 ukazatelů, z nichž vznikají 4 dílčí ukazatele a z nich nakonec  

1 celkový. Zvyšující se hodnoty znamenají zlepšující se stav. Tento typ analýzy lze 

již použit ke zjištění seriózních výsledků. 

Ukazatel stability S = 2S1 + S2 + S3 + S4 + 2S5 / 7 

S1 = vlastní kapitál / stálá aktiva 

S2 = (vlastní kapitál / celková pasiva) x 2 

S3 = vlastní kapitál / cizí zdroje 

S4 = celková pasiva / krátk. dluhy x 5 

S5 = celková aktiva / zásoby x 15 

Pro podnik s velmi malými nebo žádnými zásobami je vhodnější užiti ukazatele Sx  

a vzorec po úpravě vypadá takto: Sx = 2S1 + S2 + S3 + S4  / 5 

Ukazatel likvidity L = 5L1 + 8L2 +  2L3 + L4  / 16 hodnotí likviditu a solventnost, kde: 
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L 1 = 2x finanční majetek / krátkodobé dluhy 

L 2 = (finanční majetek + pohledávky / krátkodobé dluhy) / 2,17 

L3 = (oběžná aktiva / krátkodobé dluhy) / 2,5 

L4 = (čistý pracovní kapitál / celková pasiva) x 3,33 

 Ukazatel aktivity A = A1 + A2 + A3  / 3 , kde: 

A1 = ((tržby + výroba) /2) / celková pasiva 

A2 = ((tržby + výroba) /4) / vlastní kapitál 

A3 = (přidaná hodnota x 4) / (tržby + výroba) 

Ukazatel rentability R = 3R1 + 7R2 + 4R3 + 2R4 + R5 / 17, kde: 

R1 = (10xEAT) / přidaná hodnota 

R2 = (8xEAT) / vlastní kapitál 

R3  = (20xEAT) / celková pasiva 

R4 = (40xEAT) / tržby + výroba 

R5 = (provozní VH x 1,33) / provozní + finanční + mimořádný zisk 

Celkový ukazatel bilanční analýzy II: C = (2S + 4L + 1A + 5R) / 12 

Bilanční analýza III.: 

Tato verze analýzy je nejsložitější, výsledky však poskytuje nejpřesnější. Principiálně 

je postavena na systému bilanční analýzy II, ale je doplněna o cash flow a statická 

analýza se tímto mění na analýzu dynamickou. Nejlepší výsledky tento systém 

poskytuje zejména tehdy, pokud jsou data k provedení analýzy k dispozici ve 

čtvrtletních intervalech po dobu dvou let [5]. 

V tomto typu analýzy autor dále provádí omezováni hodnot ukazatelů S1 až S5 a L1 

až L4 v případech, kdy poměr hodnot vychází neadekvátně vysoký, finanční situaci 

firmy nezlepšuje a vzhledem k podílu na celkovém hodnocení by celkový výsledek 
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zkresloval, resp. zlepšoval. Omezující poměrovou hodnotou je „3“, která vychází  

z empirických výsledků autora. Většina autorem analyzovaných podniků, které se 

jevily ve všech směrech jako kvalitní, neměla totiž celkové hodnocení vyšší než „3“ a 

okolo teto hodnoty se pohybovala i většina výsledků jednotlivých ukazatelů [5]. 

Protože tohoto typu analýzy nechci použít dále pro posuzování společnosti 

ELEKTRO-FA.PAVELEK, s. r. o., od detailního popisu teto III. části analýzy 

upouštím. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI  

2.1 Historie společnosti ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. 

Obr. 2.1: Sídlo společnosti v Opavě-Komárově 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály a informace společnosti 

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s. r. o. je elektromontážní a výrobní společnost, která, se 

svými 50 kvalifikovanými zaměstnanci, představuje významného dodavatele 

v regionu, a to jak rozsahem nabízených produktů, tak i garantovanou kvalitou. 

V  roce 1994 byla založena společnost ELEKTRO–FA.PAVELEK, s. r. o., která se od 

počátku své činnosti zabývala především montáží telekomunikačních sítí pro SPT 

Telecom, a. s., a realizací řídících systémů MaR, ve spolupráci se světovou značkou 

Honeywell. V listopadu roku 1996 bylo sídlo firmy přemístěno do nově dokončené 

budovy v Opavě – Komárově.  

V roce 1999 došlo zejména vlivem pokračující krize ve stavebnictví a také vlivem 

prudkého poklesu investičního rozvoje společnosti SPT Telecom, a. s. k výraznému 

snížení tržeb z realizovaných služeb. Zároveň však byla zahájena zcela nová činnost 

společnosti – vývoj a výroba systémů domácí dorozumívací techniky (domácích 

telefonů). Tímto krokem společnost zareagovala na výše uvedené nepříznivé 

skutečnosti s cílem proniknout na domácí (a v budoucnu i zahraniční) trh s novými, 

vysoce kvalitními výrobky, a dosáhnout tak zvýšení obratu a zisku v dalších letech 

své činnosti.  

Společnost ELEKTRO-FA.PAVELEK, s. r. o. je od roku 1999 prvním a dosud jediným 

výrobcem domácí dorozumívací techniky v České republice. 
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Od roku 2001 společnost vlastní certifikát jakosti dle ISO 9001:2000 a od roku 2006 

také certifikát ochrany životního prostředí dle ISO 14001:2005. Management jakosti  

a environmentální management se staly jedním z prioritních programů a cílů 

společnosti. K jejich zajišťování společnost každoročně vydává strategii, ve které 

seznamuje své zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery se svými dlouhodobými 

plány. Na strategii jakosti a ochrany životního prostředí navazují každoročně cíle 

jakosti a ochrany životního prostředí, zabývající se aktuálními problémy. 

2.2 Hlavní činnosti společnosti 

Dodávky a montáž elektroinstalace - průmyslových objektů, výrobních  

a skladovacích hal, prodejních objektů, rodinných domků, panelových domů, 

pouličního osvětlení, aj. 

Dodávky, montáž a servis systémů měření a regulace - regulátory společností 

Honeywell, Siemens, AMIT, aj., ovládání vzduchotechnických zařízení, kompletní 

elektroinstalace kotelen, prodej a montáž tepelných čerpadel. 

Dodávky, montáž a servis telefonních ústředen, komplexní řešení 

strukturované kabeláže - telefonních ústředen ATEUS, ALPHATEL, PANASONIC, 

SIEMENS, výstavbu nových telefonních sítí, strukturovaných počítačových sítí, 

včetně optiky. 

Dodávky, montáž a servis zabezpečovacích systémů - ústředen Paradox  

a Jablotron pro zabezpečení objektů, majetku a osob, požárních ústředen ZETTLER 

a Schrack Seconet, včetně napojení na pult centralizované ochrany. 

Vypracování kompletní projektové dokumentace elektroinstalace - vypracování 

projektových dokumentací, návrhy technického řešení, cenová kalkulace, výpočty 

osvětlení, revize, aj. 

Výroba domácích dorozumívacích zařízení - vývoj a výroba domácí dorozumívací 

techniky  - videotelefonů, domácích telefonů, zvonkových tabel, systémů Medical pro 

komunikaci sestra – pacient, zvonkových tabel pro pobočkové ústředny atd. 
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2.3 Současnost společnosti ELEKTRO-FA. PAVELEK, s. r. o. 

V současné době společnost ELEKTRO-FA. PAVELEK, s. r. o. zaměstnává 50 

kvalifikovaných pracovníků, z toho 27 výrobních dělníků a 23 technicko-

hospodářských pracovníků. Trendem ve společnosti je v posledních letech snižování 

počtu pracovníků a navyšování externě dodávaných činností (viz graf 2.1). 

Graf 2.1: Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2004-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály a informace společnosti 

2.3.1 Organizační struktura společnosti 

V podmínkách ELEKTRO-FA.PAVELEK, s. r. o. je nejvyšší osobou jednatel, který 

koordinuje a řídí veškerý chod podniku.  

Společnost má hlavní sídlo a pobočku, přičemž veškeré úseky hlavního sídla 

podléhají přímo jednateli, za pobočku odpovídá vedoucí pobočky, který je přímo 

podřízen jednateli (Organizační schéma viz Příloha č. 1). 

Společnost tvoří 8 funkčních úseků:  

- úsek jakosti a ochrany životního prostředí, 

- ekonomický úsek, 

- personální a mzdový úsek, 
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- úsek montáží, 

- úsek metrologie, 

- úsek projekce, 

- obchodní úsek, 

- úsek výroby. 

2.4 Konkurence společnosti v oblasti elektroinstalací 

K největším konkurentům, a dalo by se říci také k jediným, patří firmy: SV ELEKTRO, 

Elektro Hekt – servis s. r. o., SATRO servis, spol. s r. o., ReSpol s. r. o., RUDOLF 

LANGER s. r. o. Kromě společnosti ReSpol s. r. o., mají ostatní zmíněné společnosti 

menší počet pracovníků, což v případě větší a dlouhodobé zakázky znamená 

nekonkurenceschopnost právě s firmou ELEKTRO–FA.PAVELEK, s. r. o. Tyto firmy  

se pak mnohdy stávají subdodavateli nebo dochází ke spolupráci s výše zmíněnou 

společností. Konkurenci zde představují i velké národní společnosti, jako např. ELMA 

– THERM, spol. s r. o. či TRIMR v. o. s. 

2.5 Ekonomická situace firmy 

Od svého založení v roce 1994 dosáhla společnost prvního vysokého obratu a to ve 

výši takřka 68 mil. Kč a zisku 2 mil. Kč před zdaněním v roce 2004. Tento fakt byl pro 

společnost velmi motivující, proto se snažila i nadále dosahovat co nejvyšších 

obratů.  

Po nepříliš vydařených letech 2005 a 2006 byl rok 2007 z hospodářského hlediska 

mimořádně úspěšný. Společnost dosáhla zisku 1 032 000 Kč před zdaněním při 

splnění plánovaného obratu ve výši 61 000 000 Kč. Tento fakt vytváří velice dobré 

podmínky pro plnění bodů strategie společnosti i jednotlivých cílů a zároveň je velkou 

motivací do dalších let. Podíl na úspěchu roku 2007 nesou zejména činnosti 

v přípravě zakázek a zejména pak jejich samotný výběr a eliminace zakázek, které 

se již v minulosti ukázaly jako ztrátové, a to zejména dlouhodobé, finančně objemné 

zakázky. Rozsáhlé projekty je společnost nucena po dobu realizace financovat 

z vlastních zdrojů (mnohdy úvěrem) a k fakturaci za celé dílo pak dochází až po 
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předání díla investorovi.  

Tabulka 2.1: Vybrané ekonomické ukazatele v letech 2004 – 2008 (v Kč) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby 65 584 000 56 703 000 66 214 000 59 136 000 67 669 000 

Zisk 1 490 000 240 000 367 000 1 032 000 4 536 000 

Zdroj: Interní materiály a informace společnosti 

Z tabulky je patrný již výše uvedený propad zisku v letech 2005 a 2006, částečně 

způsobený zmíněnými skutečnostmi.  

Cash-flow společnosti je v současné době vyrovnané, společnost platí veškeré své 

závazky ve lhůtě splatnosti. K hlavním faktorů příznivého vývoje trendu cash-flow 

patří snížení měsíčních nákladů na leasing z původních 200 000 Kč v roce 2006 na 

80 000 Kč v roce 2007, snížení čerpané výše provozního úvěru, ale také zvýšení 

produktivity práce. 



- 33 - 

 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

Tak jako každá společnost sleduje i ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. své náklady, 

výnosy, tržby a finanční situaci. Společnost provádí za účelem zjištění a posouzení 

své finanční situace různé analýzy, které se však vypracovávají pouze v konkrétní 

situaci a pro konkrétní potřebu. Nepoužívá se zde komplexní finanční analýza. 

Nedostatkem účetních informací je, že zobrazují minulost a neobsahují výhledy do 

budoucnosti.  Samotné souhrnné výstupy neposkytují úplný obraz o hospodaření  

a finanční situaci podniku, o jeho silných a slabých stránkách, nebezpečích, trendech 

a celkové kvalitě hospodaření.  

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla vypracovat komplexní finanční analýzu 

společnosti ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. a doporučit vytvoření uceleného 

přehledu o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku. Prostřednictvím těchto 

dat je možné získané údaje mezi sebou navzájem poměřovat a získat tak možnost 

přijmout důležitá rozhodnutí. Takto získané údaje je možné mezi sebou navzájem 

poměřovat, což poskytne lepší podklady pro přijetí důležitých rozhodnutí. Komplexní 

finanční analýzu společnosti ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. jsem provedla za 

období let 2004 – 2008.  

3.1 Analýza finančních výkazů 

Pro následující analýzu byly použity finanční výkazy společnosti ELEKTRO-

FA.PAVELEK, s.r.o. za účetní období 2004 – 2008. Data pochází z auditorem 

ověřené účetní závěrky. Poměrové ukazatele počítané vždy k 31. 12. příslušného 

roku jsou vypočteny metodikou, která je uvedena v teoretické části. Získané výsledky 

budou porovnány s doporučenými hodnotami a jejich vývoj analyzován v časové 

řadě. Pro větší přehlednost jsou veškeré vypočtené údaje znázorněny v tabulkách, 

případně graficky. 

3.1.1 Vyhodnocení vertikální a horizontální analýzy  

Na úvod praktické části je zařazena vertikální a horizontální analýza základních 

účetních výkazů, která nám poskytuje počáteční přehled o struktuře majetku a zdrojů 

společnosti. 
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Rozvaha   

Z grafu 3.1 je patrné, že ve sledovaném období zůstávala bilanční suma s mírnými 

odchylkami téměř ve stejné výši. Změna nastala v roce 2008, kdy od počátku 

sledovaného období došlo k růstu bilanční sumy o 36 %. Toto zvýšení souvisí 

s vysokým ziskem, kterého společnost v roce 2008 dosáhla.  

Graf 3.1: Vývoj bilanční sumy v letech 2004 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Z vertikální analýzy aktiv vyplývá, že převážnou část celkových aktiv tvoří oběžná 

aktiva, jejichž podíl na celkových aktivech však mírně klesá.  

Stálá aktiva jsou tvořena především hmotným majetkem. Největší položkou jsou 

budovy, haly a stavby. S přibližně třemi procenty jsou zastoupeny samostatné movité 

věci a soubory, které zahrnují především různá zařízení, vybavení jednotlivých dílen, 

kanceláří a dopravní prostředky. Nehmotný majetek představuje jen zanedbatelnou 

část stálých aktiv. Pomalý růst oběžných aktiv je způsoben postupným růstem 

hodnot krátkodobých pohledávek a také výrazným růstem zásob všeho druhu. 
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Graf 3.2: Struktura celkových aktiv 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Při pohledu na strukturu zásob je zřejmé, že nejvíce tuto položku zatěžují zásoby 

materiálu (za období 2004 - 2008 nárůst o téměř 4 %).  Zvyšování zásob je 

způsobeno postupným růstem tržeb za vlastní výrobky. Společnost začala v roce 

2007 vyrábět nové typy výrobků, proto bylo nutné pořídit nové zásoby.  Všeobecně 

není dobré mít v zásobách vázáno příliš mnoho prostředků, a proto společnost 

dodržuje maximální limit zásob na skladě v hodnotě do 3 000 000 Kč. 

Hodnoty krátkodobého finančního majetku dosahují velmi nízkých hodnot. 

Společnost nemá k dispozici dostačující obnos v hotovosti a na běžném účtu. 

Převážná většina těchto prostředků je vázána v krátkodobých pohledávkách, které 

se společnost snaží snižovat, což je patrné zejména z výsledku od roku 2007. 

Při pohledu na stranu pasiv převyšují cizí zdroje nad vlastním kapitálem. Společnost 

je nucena využívat bankovní úvěry, vzhledem k tomu, že nemá dostatečný 

krátkodobý finanční majetek a musí platit závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům 

a státním institucím. Podstatnou část cizích zdrojů činí krátkodobé závazky. 

Pozitivem společnosti je, že za celé sledované období není činnost podniku zatížena 

dlouhodobými závazky. 
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Graf 3.3: Struktura celkových pasiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Výkaz zisku a ztráty 

Ve sledovaném období nikdy nebyla společnost ve ztrátě a v roce 2008 došlo 

dokonce k rapidnímu zvýšení zisku. K této situaci přispělo jednak zavedení nového 

produktu, který byl uveden na trh již v roce 2007, a také nově zřízená výroba 

rozvaděčů. Výraznou měrou přispěl i prodej přebytečných zásob materiálu, který se 

oproti roku 2007 podstatně navýšil. 

Graf 3.4: Vývoj hospodářského výsledku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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3.1.2 Vyhodnocení poměrových ukazatelů  

3.1.2.1 POMĚROVÉ UKAZATELE RENTABILITY  

Skupina ukazatelů rentability patří mezi nejsledovanější charakteristiku, protože 

vypovídá o tom, jak firma zhodnocuje svůj majetek a jak využívá své finanční zdroje.  

Ukazatel rentability celkového kapitálu (ROA) vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, 

respektive jeho produkční sílu. Udává, jak se zhodnocuje 1 Kč kapitálu společnosti. 

V letech 2004 – 2007 dosahoval ROA průměrné hodnoty 0,03. V následujícím roce 

jeho hodnota vzrostla na 0,1455 díky rapidnímu zvýšení zisku.  

Ukazatel ROE vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři. Informuje o tom, jak 

je zhodnocována 1 Kč vlastním kapitálem společnosti. V letech 2004 - 2007 

dosahoval ROE průměrné hodnoty 0,14. V následujícím roce je jeho hodnota 0,4369, 

což vypovídá o tom, že se podniku podařilo zvýšit výnosnost kapitálu, který je do 

podniku vkládán investory a tudíž je pro ně stále více atraktivní umisťovat do něj své 

prostředky. 

Hodnota nákladovosti ve sledovaném období se moc nemění. V roce 2008 dosáhla 

její hodnota nejnižší úrovně, což je pozitivní, protože 1 Kč tržeb dokázala společnost 

vyprodukovat s nižšími náklady. Tento fakt opět souvisí s rapidním růstem zisku, 

kterého společnost v roce 2008 dosáhla. 

Tabulka 3.1: Přehled ukazatelů rentability 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 

ROA - 

rentabilita celkového kapitálu 
0,0649 0,0098 0,0165 0,0428 0,1455 

ROE - 

rentabilita vlastního kapitálu 
0,2722 0,0427 0,0659 0,1626 0,4369 

ROS -  

rentabilita tržeb 
0,0226 0,0042 0,0055 0,0174 0,0664 

Nákladovost -  

rentabilita nákladů 
0,9774 0,9958 0,9945 0,9826 0,9336 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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3.1.2.2 POMĚROVÉ UKAZATELE LIKVIDITY 

Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost společnosti získat dostatek prostředků 

k provedení potřebných plateb. Hodnoty ukazatelů likvidity ve sledovaném období 

jsou v následující tabulce. 

Tabulka 3.2: Přehled ukazatelů likvidity 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 

Okamžitá likvidita 0,0293 0,0032 0,0029 0,0131 0,0061 

Pohotová likvidita 1,0974 1,2485 1,3930 1,0300 1,3793 

Běžná likvidita 1,3881 1,6229 1,7987 1,4498 1,7965 

Zdroj: Vlastní tvorba 

V letech 2004 - 2008 docházelo ke kolísání hodnot všech likvidit. Tento fakt svědčí  

o tom, že společnost dosahovala střídavě většího či menšího zisku. Rok 2008 přinesl 

s vysokým ziskem i zlepšení pohotové a běžné likvidity, ale okamžitá likvidita oproti 

roku 2007 opět poklesla.  

Doporučené rozmezí pro hodnotu okamžité likvidity je 0,9 – 1,1. Společnost se však 

ve sledovaném období k těmto hodnotám ani nepřiblížila. Z tohoto hlediska tedy 

vyplývá, že společnost trpí nedostatkem hotových peněz a hrozí platební 

neschopnost. 

Doporučené rozmezí pro pohotovou likviditu je 1 – 1,5 a pro běžnou 1,5 – 2,5. Obě 

tyto likvidity se v celém sledovaném období nacházejí v doporučovaných rozmezích. 
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3.1.2.3 POMĚROVÉ UKAZATELE ZADLUŽENOSTI A FINANČNÍ STRUKTURY  

Tabulka 3.3: Přehled ukazatelů zadluženosti a finanční struktury 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 

Míra celkové zadluženosti (v %)  76,147 76,950 73,243 73,640 66,647 

Koeficient samofinancování (v %) 23,853 22,969 24,968 26,348 33,311 

Ukazatel úrokového krytí 5,904 2,175 2,481 4,672 17,412 

Finanční páka 4,192 4,354 4,005 3,795 3,002 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Ukazatele zadluženosti (debt ratio) a finanční nezávislosti (equity ratio) vyjadřují podíl 

vlastních a cizích zdrojů na financování společnosti. Hodnota equtiy ratia by proto 

měla být spíše vyšší než hodnota debt ratia. V případě společnosti  

ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. tomu je však naopak. Společnost je financována 

především cizími zdroji.  

Hodnota finanční páky vyjadřuje, kolikrát je kapitál vlastníků podniku zvětšen 

používáním cizích zdrojů. Čím je tento ukazatel vyšší, tím je společnost zadluženější. 

Z tabulky tedy vyplývá, že u společnosti dochází k jeho postupnému snižování. 

Dle mého názoru jsou pro každou společnost vlastní zdroje bezpečným zdrojem, za 

který platí jen v závislosti na dosažení hospodářského výsledku, a to ještě podle 

rozhodnutí společenské smlouvy. U zdrojů cizích se bere automaticky, že se za ně 

platí úrok. U zdrojů vlastních si tuto skutečnost řada z nás neuvědomuje. Nákladem 

vlastních zdrojů je pro společnost ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. podíl na 

hospodářském výsledku. Dalším nákladem za vlastní zdroje financování (zisk) je daň 

z příjmu, kterou musí společnost zaplatit. Náklady na vlastní zdroje financování tak 

často bývají vyšší než u externích zdrojů. V tomto případě bývá efektivnější  

a levnější využití zdrojů cizích.  

 

http://firmy.finance.cz/firmy-a-dane/informace/dane-z-prijmu/pravnicke-osoby-dan-z-prijmu/
http://firmy.finance.cz/firmy-a-dane/informace/dane-z-prijmu/pravnicke-osoby-dan-z-prijmu/
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3.1.2.4 POMĚROVÉ UKAZATELE AKTIVITY (OBRATU) 

Tabulka 3.4: Přehled ukazatelů aktivity 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 

Doba obratu celkových aktiv 127,72 157,59 122,93 148,71 168,11 

Doba obratu pohledávek 76,81 98,09 77,63 85,55 95,36 

Doba obratu zásob 111,31 120,93 100,45 120,61 132,34 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Doba obratu celkových aktiv 

Zkoumá intenzitu využívání celkového majetku podnikem. Doba obratu celkových 

aktiv se neustále zvyšuje a odráží tak zhoršující se schopnost managementu 

efektivně využívat majetek podniku. 

Z tohoto důvodu bych společnosti doporučila, aby se zaměřila především na 

zvyšování tržeb, např. oslovením jiného segmentu odběratelů, využívat různých 

forem podpory prodeje či nalezení levnějších dodavatelů. 

Doba obratu pohledávek 

Hodnoty doby obratu pohledávek udávají, jak dlouho (kolik dní v roce) se majetek 

podniku vyskytuje ve formě pohledávek. Ve všech sledovaných obdobích musí 

společnost v průměru čekat čtvrt roku, než obdrží platby za prodané zboží.  

Udává – li hodnota doby obratu průměrnou splatnost do 30 dnů, je výsledek příznivý. 

Hodnota do 90-ti dnů je považována za přijatelnou, doba delší než 90 dnů je 

negativní. Většina společností se proto snaží dobu obrátek pohledávek co nejvíce 

snížit. Doba obratu pohledávek ve společnosti ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. se 

však v průběhu sledovaného období zvyšuje. Je to způsobeno tím, že většinu 

odběratelů tvoří stále častěji velkoobchody, jejichž doba splatnosti faktur se pohybuje 

v rozmezí od 60 do 120 dnů.  

Obecně platí, že doba obratu pohledávek by měla být kratší než doba obratu zásob, 

čehož je u společnosti ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. dosaženo. 
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Doporučila bych snížit, zvláště v době finanční krize, doby splatnosti pohledávek,  

i když je společnost přesvědčena, že tím může přijít o některé své zákazníky. 

Vzhledem k tomu, že je na trhu 16 let, získala již své postavení a je schopna si 

diktovat podmínky, které jsou výhodné nejen pro zákazníky, ale zejména pro 

samotnou společnost. Z tohoto důvodu bych navrhla snížit dobu splatnosti faktur 

maximálně do 60 dnů. Dále bych doporučila u pohledávek, které jsou již po splatnosti 

zlepšit jejich vymáhání, např. vyčleněním konkrétního zaměstnance, který by se 

touto činností zabýval nebo zvážit možnost využití služeb outsourcingových 

společností. 

Doba obratu zásob 

Ukazatelé doby obratu zásob jsou ve sledovaném období velice vysoké. Doba obratu 

zásob poukazuje na fakt, že oběžná aktiva jsou vázána ve formě zásob zbytečně 

dlouhou dobu. V roce 2008 byla oběžná aktiva vázána ve formě zásob dokonce déle 

než čtyři měsíce. Udržování vyššího než nezbytně nutného stavu zásob je příliš 

nákladné, protože vyvolává vyšší náklady spojené se skladováním a je v podstatě 

plýtváním finančními prostředky, které jsou v zásobách umrtveny a musí být proto 

doplňovány cizími zdroji. Zde je opět nutné přistoupit k lepšímu hospodaření se 

zásobami.  

Pro efektivnější řízení zásob bych společnosti navrhla využít metodu JUST–IN–

TIME, metodu ABC, strategii PULL (řízení poptávkou) či strategii PUSH (řízení 

plánem). 

3.2 Douchova bilanční analýza 

Pro rychlé zhodnocení finanční situace a nalezení nejproblémovějších oblastí firmy 

ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. je použita Douchova bilanční analýza. Výpočty 

jednotlivých ukazatelů stability, likvidity, aktivity a rentability a celkových ukazatelů 

jsou uvedeny v Příloze č. 8. Vývoj hodnot celkového ukazatele v jednotlivých letech 

zobrazuje graf 3.1. 
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Graf 3.1: Vývoj hodnot celkového ukazatele 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Hodnota celkové stability je ve všech sledovaných obdobích vyšší než 0,5, což 

vypovídá o tom, že jde o únosný stav. Celková likvidita je oproti tomu mnohem nižší. 

Nedosahuje v žádném ze sledovaných let ani hodnoty 0,1. Značí to, že společnost 

není dostatečně likvidní. Totéž vyplynulo i z vertikální analýzy. Společnost nemá 

k dispozici dostačující obnos v hotovosti a na běžném účtu, využívá proto 

k financování zejména krátkodobých bankovních úvěrů.  

Hodnota celkové aktivity je vyšší než 1 ve všech sledovaných obdobích a naznačuje 

tedy, že z tohoto hlediska se podnik nachází v dobré situaci.  

Ukazatele rentability jsou považovány za vůbec nejvýznamnější ze všech 

poměrových ukazatelů. Celková rentabilita společnosti je velmi vysoká, v roce 2008 

dokonce dosáhla hodnoty 76,1, což opět souvisí s rekordně vysokým ziskem 

v daném roce. 

 

 

 

 



- 43 - 

 

4 ZHODNOCENÍ 

Společnost ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. nepoužívá komplexní finanční analýzu. 

Provádí pouze dílčí analýzy pro konkrétní potřeby vycházející z účetních informací. 

Z tohoto důvodu jsem vypracovala komplexní finanční analýzu společnosti 

ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. a u negativních hodnot ukazatelů jsem navrhla 

účinná opatření k jejich nápravě. 

Ze všech uvedených ukazatelů (poměrové ukazatele likvidity, aktivity, rentability, 

zadluženosti, horizontální a vertikální analýzy) vyplynulo, že je nezbytné zaměřit se 

na výši a strukturu aktiv, zásob, pohledávek a tržeb. 

Navrhuji, aby se společnost zaměřila především na: 

 zvyšování tržeb, např. oslovením jiného segmentu odběratelů, 

 využití různých forem podpory prodeje, 

 nalezení dodavatelů, kteří nabízejí výhodnější podmínky, 

 snížení doby splatnosti vydaných faktur maximálně na 60 dnů, 

 u pohledávek, které jsou již po splatnosti zlepšit jejich vymáhání: 

o vyčleněním konkrétního zaměstnance, který by se touto činností 

zabýval,  

o využitím služeb outsourcingových společností. 

Pro efektivnější řízení zásob společnosti navrhuji využít metodu JUST–IN–TIME, 

metodu ABC, strategii PULL (řízení poptávkou) či strategii PUSH (řízení plánem). 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo provést komplexní finanční analýzu společnosti, 

doporučit návrh na zlepšení zpracování finanční analýzy a poukázat na výhody, které 

zpracování finanční analýzy přináší. 

Komplexní finanční analýza společnosti ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. byla 

provedena za období let 2004 – 2008. V celém sledovaném období dosahovala 

společnost ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. zisku, přičemž od roku 2006 zisk neustále 

rostl a v roce 2008 dosáhl rekordní výše Kč 4 536 000,-, což se pozitivně projevilo ve 

všech sledovaných ukazatelích. 

Z vertikální a horizontální analýzy vyplynulo, že má firma k dispozici nedostatek 

krátkodobého finančního majetku a velkou část finančních prostředků má vázanou 

v zásobách i pohledávkách.  Společnost je proto nucena využívat bankovní úvěry. 

Podstatnou část cizích zdrojů činí krátkodobé závazky. Pozitivem společnosti je, že 

za celé sledované období není činnost podniku zatížena dlouhodobými závazky. 

Totéž potvrdila i provedená Douchova bilanční analýza. 

Na základě souhrnných koeficientů jednotlivých oblastí (viz Příloha č. 8) lze označit 

jako nejvíce kritickou oblast likvidity, která mimo jiné výrazně ovlivňuje celkový 

výsledek. Proto jsem v bodě 4 navrhla společnosti, aby usilovala o to mít okamžitě 

k dispozici co nejvíce peněz v hotovosti či na běžném účtu a především snižovat 

hodnotu zásob a pohledávek. 

Každá z použitých metod nahlíží na výsledky společnosti z jiného úhlu. Společnosti 

ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. doporučuji kromě vertikální a horizontální analýzy, 

poměrových ukazatelů rentability, likvidity, zadluženosti a finanční struktury  

a ukazatelů aktivity, také Douchovu bilanční analýzu jako nejvhodnější metodu pro 

rychlé zhodnocení finanční situace a nalezení nejproblémovějších oblastí.  
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Příloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

ROZVAHA 

Položka rozvahy 
Stav k 31. 12. roku (v tis. Kč) 

2004 2005 2006 2007 2008 

AKTIVA CELKEM 22 949 24 481 22 301 24 093 31 167 

Stálá aktiva 4 378 4 199 3 570 4 212 7 837 

Dlouhodobý majetek 242 268 228 269 1 227 

Dlouhodobý nehmotný majetek 242 268 228 269 1 227 

Software 155 42 50 26 2 

Ocenitelná práva 87 167 178 243 291 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 59 0 0 934 

Dlouhodobý hmotný majetek 4 135 3 931 3 342 3 943 6 610 

Pozemky 64 64 64 433 433 

Stavby  2 835 2 750 2 665 2 580 4 107 

Samostatné movité věci 1 140 945 613 163 205 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 97 172 0 767 1 865 

Oběžná aktiva 18 249 19 860 18 581 19 760 23 128 

Zásoby 3 822 4 582 4 191 5 722 5 371 

Materiál 1 805 3 203 2 547 3 339 3 557 

Nedokončená výroba a polotovary 480 791 1 060 1 832 892 

Výrobky 657 571 339 354 539 

Zboží 704 17 245 197 383 

Poskytnuté zálohy na zásoby 176 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 240 542 175 0 0 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 416 135 0 0 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 240 126 40 0 0 

Krátkodobé pohledávky 13 802 14 697 14 185 13 860 17 679 

Pohledávky z obchodních vztahů 13 672 14 048 13 524 13 022 17 288 

Stát - daňové pohledávky 18 134 2 702 51 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 84 515 654 136 340 

Dohadné účty aktivní 28 0 2 0 0 

Jiné pohledávky 0 0 3 0 0 

Krátkodobý finanční majetek 385 39 30 178 78 

Peníze 55 39 28 177 77 

Účty v bankách 330   2 1 1 

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 322 422 150 121 202 

Časové rozlišení 322 422 150 121 202 

Náklady příštích období 322 380 144 49 145 

Příjmy příštích období 0 42 6 72 57 

PASIVA CELKEM 22 949 24 481 22 301 24 093 31 167 

Vlastní kapitál 5 474 5 623 5 568 6 348 10 382 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 



 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku  114 115 173 101 159 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond  20 20 20 20 20 

Statutární a ostatní fondy 94 95 153 81 139 

HV minulých let 3 670 5 068 4 828 5 015 5 487 

Nerozdělený zisk minulých let 3 670 5 140 4 900 5 087 5 487 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 -72 -72 -72 0 

HV běžného účetního období 1 490 240 367 1 032 4 536 

Cizí zdroje 17 475 18 838 16 334 17 742 20 772 

Rezervy 0 0 0 0 273 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 273 

Dlouhodobé závazky 0 104 134 141 164 

Odložený daňový závazek 0 104 134 141 164 

Krátkodobé závazky 13 147 12 237 10 330 13 629 12 874 

Závazky z obchodních vztahů 10 492 9 694 7 853 11 782 9 858 

Závazky k zaměstnancům 890 972 798 806 1 106 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění  492 469 397 453 618 

Stát - daňové závazky a dotace 995 411 483 273 1 037 

Dohadné účy pasívní 51 112 198 63 85 

Krátkodobé přijaté zálohy 227 579 601 252 170 

Bankovní úvěry a výpomoci 4 328 6 497 5 870 3 972 7 461 

Krátkodobé bankovní úvěry 4 328 6 497 5 870 3 972 7 461 

Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 0 20 399 3 13 

Časové rozlišení 0 20 399 3 13 

Výdaje příštích období 0 20 399 3 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Položka výsledovky 
Stav k 31. 12. roku (v tis. Kč) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby za prodej zboží 1 002 708 1 629 2 022 2 004 

Náklady vynaložené na prodané zboží 846 562 1 326 1 436 1 529 

Obchodní marže 156 146 303 586 475 

Výkony 65 903 58 869 65 062 58 327 65 665 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 64 582 55 995 64 585 57 114 65 859 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 973 573 477 1 033 -468 

Aktivace 348 2 301 0 180 274 

Výkonová spotřeba 46 702 38 924 46 683 41 096 41 074 

Spotřeba materiálu a energie 30 322 27 805 32 264 25 489 30 218 

Služby 16 380 11 119 14 419 15 607 10 856 

Přidaná hodnota 19 357 20 091 18 682 17 817 25 066 

Osobní náklady 16 624 17 845 16 813 14 894 18 129 

Mzdové náklady 12 193 13 067 12 392 10 978 13 083 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 4 098 4 666 4 336 3 832 4 896 

Sociální náklady 333 112 85 84 150 

Daně a poplatky 76 102 108 84 60 

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 442 550 572 862 379 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 301 388 546 297 460 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku    271 183 465 217 177 

Tržby z prodeje materiálu  30 205 81 80 283 

ZC prodaného dl. majetku a materiálu 0 152 55 57 247 

Prodaný materiál 0 152 55 57 247 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období -17 281 -23 10 235 

Ostatní provozní výnosy 575 212 497 175 151 

Ostatní provozní náklady 509 739 1 104 437 430 

Provozní HV 2 599 1 022 1 096 1 945 6 197 

Výnosové úroky 2 0 0 0 1 

Nákladové úroky 408 395 412 387 352 

Ostatní finanční výnosy 15 3 142 9 41 

Ostatní finanční náklady 121 168 179 122 107 

HV z finančních operací -512 -558 -449 -500 -417 

Daň z příjmu za běžnou činnost 511 224 243 389 1 241 

splatná 511 192 213 382 1 218 

odložená 0 32 30 7 23 

HV za běžnou činnost 1 576 240 404 1 056 4 539 

Mimořádné výnosy -1 0 7 0 0 

Mimořádné náklady 85 0 44 24 3 

Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 



 

splatná 0 0 0 0 0 

odložená 0 0 0 0 0 

Mimořádný HV -86 0 -37 -24 -3 

HV za účetní období 1 490 240 367 1 032 4 536 

HV před zdaněním 2 001 464 610 1 421 5 777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA - ROZVAHA 

Položka rozvahy 
% podíl na celkových výnosech  

2004 2005 2006 2007 2008 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Stálá aktiva 19,07 17,15 16,01 17,48 25,15 

Dlouhodobý majetek 1,05 1,09 1,02 1,12 3,94 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1,05 1,09 1,02 1,12 3,94 

Software 0,67 0,17 0,22 0,11 0,00 

Ocenitelná práva 0,38 0,68 0,73 1,00 0,93 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0,00 0,24 0,00 0,00 2,99 

Dlouhodobý hmotný majetek 18,02 16,06 14,99 16,37 21,21 

Pozemky 0,28 0,26 0,26 1,800 1,800 

Stavby 12,35 11,23 11,95 10,71 13,18 

Samostatné movité věci 4,97 3,86 2,75 0,68 0,66 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,42 0,70 0,00 3,18 5,98 

Oběžná aktiva 79,52 81,12 83,32 82,01 74,21 

Zásoby 16,65 18,72 18,79 23,75 17,23 

Materiál 7,87 13,08 11,42 13,86 11,41 

Nedokončená výroba a polotovary 2,09 3,23 4,76 7,60 2,86 

Výrobky 2,86 2,33 1,52 1,47 1,73 

Zboží 3,07 0,07 1,09 0,82 1,23 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé pohledávky 1,05 2,21 0,78 0,00 0,00 

Pohledávky z obchodních vztahů 0,00 1,70 0,60 0,00 0,00 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1,05 0,52 0,18 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 60,14 60,03 63,61 57,53 56,72 

Pohledávky z obchodních vztahů 59,58 57,38 60,64 54,05 55,47 

Stát - daňové pohledávky 0,08 0,55 0,01 2,91 0,16 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,37 2,10 2,93 0,56 1,09 

Dohadné účty aktivní 0,12 0,00 0,01 0,00 0,00 

Jiné pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobý finanční majetek 1,68 0,16 0,13 0,74 0,25 

Peníze 0,24 0,16 0,13 0,73 0,25 

Účty v bankách 1,44 0,00 0,01 0,01 0,00 

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 1,40 1,72 0,67 0,62 0,65 

Časové rozlišení 1,40 1,72 0,67 0,62 0,65 

Náklady příštích období 1,40 1,55 0,65 0,60 0,46 

Příjmy příštích období 0,00 0,17 0,03 0,02 0,18 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 23,85 22,97 24,97 26,35 33,31 

Základní kapitál 0,87 0,82 0,89 0,83 0,64 



 

Základní kapitál 0,87 0,82 0,89 0,83 0,64 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku  

0,50 0,47 0,77 0,42 0,51 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond  0,09 0,08 0,09 0,08 0,06 

Statutární a ostatní fondy 0,41 0,39 0,69 0,33 0,45 

HV minulých let 15,99 20,7 21,65 20,82 17,61 

Nerozdělený zisk minulých let 15,99 20,99 21,97 21,11 17,61 

Neuhrazená ztráta minulých let 0,00 -0,29 -0,32 -0,29 0,00 

HV běžného účetního období 6,49 0,98 1,65 4,28 14,55 

Cizí zdroje 76,15 76,95 73,24 73,64 66,65 

Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 

Dlouhodobé závazky 0,00 0,43 0,60 0,59 0,53 

Odložený daňový závazek 0,00 0,43 0,60 0,59 0,53 

Krátkodobé závazky 57,29 49,99 46,32 56,57 41,31 

Závazky z obchodních vztahů 45,72 39,60 35,21 48,9 31,63 

Závazky k zaměstnancům 3,88 3,97 3,58 3,34 3,55 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění  

2,14 1,92 1,78 1,88 1,98 

Stát - daňové závazky a dotace 4,34 1,68 2,17 1,13 3,33 

Dohadné účy pasívní 0,22 0,46 0,89 0,26 0,27 

Krátkodobé přijaté zálohy 0,98 2,37 2,69 1,05 0,55 

Bankovní úvěry a výpomoci 18,86 26,54 26,31 16,49 23,94 

Krátkodobé bankovní úvěry 18,86 26,54 26,31 16,49 23,94 

Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 0,00 0,08 1,79 0,12 0,04 

Časové rozlišení 0,00 0,08 1,79 0,12 0,04 

Výdaje příštích období 0,00 0,08 1,79 0,12 0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5 

VERTIKÁLNÍ  ANALÝZA - VÝKAZ  ZISKU A ZTRÁTY  

Položka výsledovky 
% podíl na celkových výnosech 

2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby za prodej zboží 1,48 1,18 2,40 3,32 2,93 

Náklady vynaložené na prodané zboží 1,25 0,93 1,95 2,36 2,24 

Obchodní marže 0,23 0,24 0,45 0,96 0,70 

Výkony 97,21 97,82 95,84 95,89 96,11 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 95,26 93,05 95,14 93,89 96,40 

Změna stavu vnitr. zásob vl. výroby 1,44 0,95 0,70 1,70 -0,68 

Aktivace 0,51 3,82 0,00 0,30 0,40 

Výkonová spotřeba 68,89 64,68 68,77 67,56 60,12 

Spotřeba materiálu a energie 44,72 46,20 47,53 41,90 44,23 

Služby 24,16 18,48 21,24 25,66 15,89 

Přidaná hodnota 28,55 33,38 27,52 29,29 36,69 

Osobní náklady 24,52 29,65 24,77 24,48 26,53 

Mzdové náklady 17,98 21,71 18,25 18,05 19,15 

Náklady na sociální zabezpečení 6,04 7,75 6,39 6,30 7,17 

Sociální náklady 0,49 0,19 0,13 0,14 0,22 

Daně a poplatky 0,11 0,17 0,16 0,14 0,09 

Odpisy dlouhodobého neh.a hmotného majetku 0,65 0,91 0,84 1,42 0,55 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 0,44 0,64 0,80 0,49 0,67 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku    0,40 0,30 0,69 0,36 0,26 

Tržby z prodeje materiálu  0,04 0,34 0,12 0,13 0,41 

ZC prodaného IM a materiálu 0,00 0,25 0,08 0,09 0,36 

Prodaný materiál 0,00 0,25 0,08 0,09 0,36 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 
období -0,03 0,47 -0,03 0,02 0,34 

Ostatní provozní výnosy 0,85 0,35 0,73 0,29 0,22 

Ostatní provozní náklady 0,75 1,23 1,63 0,72 0,63 

Provozní HV 3,83 1,70 1,61 3,20 9,07 

Výnosové úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nákladové úroky 0,60 0,66 0,61 0,64 0,52 

Ostatní finanční výnosy 0,02 0,00 0,21 0,01 0,06 

Ostatní finanční náklady 0,18 0,28 0,26 0,20 0,16 

HV z finančních operací -0,76 -0,93 -0,66 -0,82 -0,61 

Daň z příjmu za běžnou činnost 0,75 0,37 0,36 0,64 1,82 

splatná 0,75 0,32 0,31 0,63 1,78 

odložená 0,00 0,05 0,04 0,01 0,03 

HV za běžnou činnost 2,32 0,40 0,60 1,74 6,64 

Mimořádné výnosy 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Mimořádné náklady 0,13 0,00 0,06 0,04 0,00 



 

Daň z příjmu z mimořádné činností 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

splatná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

odložená 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mimořádný HV -0,13 0,00 -0,05 -0,04 0,00 

HV za účetní období 2,20 0,40 0,54 1,70 6,64 

HV před zdaněním 2,95 0,77 0,90 2,34 8,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Položka rozvahy   

2005/2006 % 2006/2007 % 2007/2006 % 2008/2007 % 

AKTIVA CELKEM 1 532 6,68 -2 180 -8,90 1 792 8,04 7 074 29,36 

Stálá aktiva -179 -4,09 -629 -14,98 642 17,98 3 625 86,06 

Dlouhodobý majetek 26 10,74 -40 -14,93 41 17,98 958 356,13 

Dlouhodobý nehmotný majetek 26 10,74 -40 -14,93 41 17,98 958 356,13 

Software -113 -72,90 8 19,05 -24 -48,00 -24 -92,31 

Ocenitelná práva 80 91,95 11 6,59 65 36,52 48 19,75 

Nedokončený dl. nehmotný majetek 59 0,00 -59 -100,00 0 0,00 934 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek -204 -4,93 -589 -14,98 601 17,98 2 667 67,64 

Pozemky 0 0,00 0 0,00 369 576,56 0 0,00 

Stavby -85 -3,00 -85 -3,09 -85 -3,19 1 527 59,19 

Samostatné movité věci -195 -17,11 -332 -35,13 -450 -73,41 42 25,77 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 75 77,32 -172 -100,00 767 0,00 1 098 143,16 

Oběžná aktiva 1 611 8,83 -1 279 -6,44 1 179 6,35 3 368 17,04 

Zásoby 760 19,88 -391 -8,53 1 531 36,53 -351 -6,13 

Materiál 1 398 77,45 -656 -20,48 792 31,10 218 6,53 

Nedokončená výroba a polotovary 311 64,79 269 34,01 772 72,83 -940 -51,31 

Výrobky -86 -13,09 -232 -40,63 15 4,42 185 52,26 

Zboží -687 -97,59 228 1 341,18 -48 -19,59 186 94,42 

Poskytnuté zálohy na zásoby -176 -100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobé pohledávky 302 125,83 -367 -67,71 -175 -100,00 0 0,00 

Pohledávky z obchodních vztahů 416 0,00 -281 -67,55 -135 -100,00 0 0,00 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy -114 -47,50 -86 -68,25 -40 -100,00 0 0,00 

Krátkodobé pohledávky 895 6,48 -512 -3,48 -325 -2,29 3 819 27,55 

Pohledávky z obchodních vztahů 376 2,75 -524 -3,73 -502 -3,71 4 266 32,76 

Stát - daňové pohledávky 116 644,44 -132 -98,51 700 35 000,00 -651 -92,74 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 431 513,10 139 26,99 -518 -79,20 204 150,00 
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Dohadné účty aktivní -28 -100,00 2 0,00 -2 -100,00 0 0,00 

Jiné pohledávky 0 0,00 3 0,00 -3 -100,00 0 0,00 

Krátkodobý finanční majetek -346 -89,87 -9 -23,08 148 493,33 -100 -56,18 

Peníze -16 -29,09 -11 -28,21 149 532,14 -100 -56,50 

Účty v bankách -330 -100,00 2 0,00 -1 -50,00 0 0,00 

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 100 31,06 -272 -64,45 -29 -19,33 81 66,94 

Časové rozlišení 100 31,06 -272 -64,45 -29 -19,33 81 66,94 

Náklady příštích období 58 18,01 -236 -62,11 -95 -65,97 96 195,92 

Příjmy příštích období 42 0,00 -36 -85,71 66 1 100,00 -15 -20,83 

PASIVA CELKEM 1 532 6,68 -2 180 -8,90 1 792 8,04 7 074 29,36 

Vlastní kapitál 149 2,72 -55 -0,98 780 14,01 4 034 63,55 

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

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

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku  1 0,88 58 50,43 -72 -41,62 58 57,43 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Statutární a ostatní fondy 1 1,06 58 61,05 -72 -47,06 58 71,60 

HV minulých let 1 398 38,09 -240 -4,74 187 3,87 472 9,41 

Nerozdělený zisk minulých let 1 470 40,05 -240 -4,67 187 3,82 400 7,86 

Neuhrazená ztráta minulých let -72 0,00 0 0,00 0 0,00 72 -100,00 

HV běžného účetního období -1 250 -83,89 127 52,92 665 181,20 3 504 339,53 

Cizí zdroje 1 363 7,80 -2 504 -13,29 1 408 8,62 3 030 17,08 

Rezervy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 273 0,00 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0,00 0 0,00 0 0,00 273 0,00 

Dlouhodobé závazky 104 0,00 30 28,85 7 5,22 23 16,31 

Odložený daňový závazek 104 0,00 30 28,85 7 5,22 23 16,31 

Krátkodobé závazky -910 -6,92 -1 907 -15,58 3 299 31,94 -755 -5,54 

Závazky z obchodních vztahů -798 -7,61 -1 841 -18,99 3 929 50,03 -1 924 -16,33 



 

Závazky k zaměstnancům 82 9,21 -174 -17,90 8 1,00 300 37,22 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění  -23 -4,67 -72 -15,35 56 14,11 165 36,42 

Stát - daňové závazky a dotace -584 -58,69 72 17,52 -210 -43,48 764 279,85 

Dohadné účy pasívní 61 119,61 86 76,79 -135 -68,18 22 34,92 

Krátkodobé přijaté zálohy 352 155,07 22 3,80 -349 -58,07 -82 -32,54 

Bankovní úvěry a výpomoci 2 169 50,12 -627 -9,65 -1 898 -32,33 3 489 87,84 

Krátkodobé bankovní úvěry 2 169 50,12 -627 -9,65 -1 898 -32,33 3 489 87,84 

Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 20 0,00 379 1 895,00 -396 -99,25 10 333,33 

Časové rozlišení 20 0,00 379 1 895,00 -396 -99,25 10 333,33 

Výdaje příštích období 20 0,00 379 1 895,00 -396 -99,25 10 333,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HORIZONTÁLNÍ  ANALÝZA - VÝKAZ  ZISKU  A  ZTRÁTY 

Položka výsledovky 
  

2005/2004 % 2006/2005 % 2007/2006 % 2008/2007 % 

Tržby za prodej zboží -294 -29,34 921 130,08 393 24,13 -18 -0,89 

Náklady vynaložené na prodané zboží -284 -33,57 764 135,94 110 8,30 93 6,48 

Obchodní marže -10 -6,41 157 107,53 283 93,40 -111 -18,94 

Výkony -7 034 -10,67 6 193 10,52 -6 735 -10,35 7 338 12,58 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -8 587 -13,30 8 590 15,34 -7 471 -11,57 8 745 15,31 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -400 -41,11 -96 -16,75 556 116,56 -1 501 -145,30 

Aktivace 1 953 561,21 -2 301 -100,00 180 0,00 94 52,22 

Výkonová spotřeba -7 778 -16,65 7 759 19,93 -5 587 -11,97 -22 -0,05 

Spotřeba materiálu a energie -2 517 -8,30 4 459 16,04 -6 775 -21,00 4 729 18,55 

Služby -5 261 -32,12 3 300 29,68 1 188 8,24 -4 751 -30,44 

Přidaná hodnota 734 3,79 -1 409 -7,01 -865 -4,63 7 249 40,69 

Osobní náklady 1 221 7,34 -1 032 -5,78 -1 919 -11,41 3 235 21,72 

Mzdové náklady 874 7,17 -675 -5,17 -1 414 -11,41 2 105 19,17 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 568 13,86 -330 -7,07 -504 -11,62 1 064 27,77 

Sociální náklady -221 -66,37 -27 -24,11 -1 -1,18 66 78,57 

Daně a poplatky 26 34,21 6 5,88 -24 -22,22 -24 -28,57 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 108 24,43 22 4,00 290 50,70 -483 -56,03 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 87 28,90 158 40,72 -249 -45,60 163 54,88 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku    -88 -32,47 282 154,10 -248 -53,33 -40 -18,43 

Tržby z prodeje materiálu  175 583,33 -124 -60,49 -1 -1,23 203 253,75 

ZC prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 152 0,00 -97 -63,82 2 3,64 190 333,33 

Prodaný materiál 152 0,00 -97 -63,82 2 3,64 190 333,33 
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Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 
období 298 -1 752,94 -304 -108,19 33 -143,48 225 2 250,00 

Ostatní provozní výnosy -363 -63,13 285 134,43 -322 -64,79 -24 -13,71 

Ostatní provozní náklady 230 45,19 365 49,39 -667 -60,42 -7 -1,60 

Provozní HV -1 577 -60,68 74 7,24 849 77,46 4 252 218,61 

Výnosové úroky -2 -100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Nákladové úroky -13 -3,19 17 4,30 -25 -6,07 -35 -9,04 

Ostatní finanční výnosy -12 -80,00 139 4 633,33 -133 -93,66 32 355,56 

Ostatní finanční náklady 47 38,84 11 6,55 -57 -31,84 -15 -12,30 

HV z finančních operací -46 8,98 109 -19,53 -51 11,36 83 -16,60 

Daň z příjmu za běžnou činnost -287 -56,16 19 8,48 146 60,08 852 219,02 

splatná -319 -62,43 21 10,94 169 79,34 836 218,85 

odložená 32 0,00 -2 -6,25 -23 -76,67 16 228,57 

HV za běžnou činnost -1 336 -84,77 164 68,33 652 161,39 3 483 329,83 

Mimořádné výnosy 1 -100,00 7 0,00 -7 -100,00 0 0,00 

Mimořádné náklady -85 -100,00 44 0,00 -20 -45,45 -21 -87,50 

Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

splatná 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

odložená 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mimořádný HV 86 -100,00 -37 0,00 13 -35,14 21 -87,50 

HV za účetní období -1 250 -83,89 127 52,92 665 181,20 3 504 339,53 

HV před zdaněním -1 537 -76,81 146 31,47 811 132,95 4 356 306,54 

 

 

 



 

UKAZATEL 2004 2005 2006 2007 2008 

STABILITA 

S1 = vlastní jmění / stálá aktiva 1,2503 1,3391 1,5597 1,5071 1,3247 

S2 = (vlastní jmění / celková pasiva) * 2 0,4771 0,4594 0,4993 0,527 0,6662 

S3 = vlastní jmění / cizí zdroje 0,3132 0,2985 0,3409 0,3578 0,4998 

S4 = celková pasiva / (5 * krátkodobý cizí kapitál) 0,2626 0,2614 0,2753 0,2738 0,3065 

S5 = celková aktiva / (15 * zásoby) 0,4003 0,3562 0,3547 0,2807 0,3869 

S = (2 * S1 + S2 + S3 + S4 + 2 * S5) / 7 0,622 0,6299 0,7063 0,6763 0,6994 

LIKVIDITA 

L1 =  (2 * finanční majetek) / krátkodobý cizí kapitál 0,0081 0,0008 0,0007 0,004 0,0015 

L2 = [(finanční majetek + pohledávky) / (krátkodobý cizí kapitál)] /  2,17 0,0761 0,0752 0,0819 0,0735 0,0805 

L3 = (oběžné prostředky / krátkodobý cizí kapitál) / 2,5 0,0835 0,0848 0,0918 0,0898 0,091 

L4 = (pracovní kapitál / celková pasiva)  * 3,33 0,1123 0,1532 0,3555 0,2984 0,2984 

L = (5 * L1 + 8 * L2 + 2 * L3 + L4 ) / 16 0,058 0,058 0,0749 0,0679 0,0707 

AKTIVITA  

A1 = [(tržby + výroba) / 2] / celková pasiva 1,4577 1,2168 1,4952 1,2524 1,0856 

A2 = [(tržby + výroba) / 4] / vlastní jmění  3,0556 2,6488 2,9944 2,3767 1,6295 

A3 = (4 * přidaná hodnota) / (tržby + výroba) 1,1573 1,3489 1,1205 1,1809 1,4817 

A = (A1 + A2 + A3) / 3 1,8902 1,7382 1,87 1,6033 1,3989 

RENTABILITA 

R1 =  (10 * EAT) / přidaná hodnota 0,124 0,7416 0,1964 0,5792 1,8096 

R2 =  (8 * EAT) / základní jmění 9,6 59,6 14,68 41,28 181,44 

R3 =  (20 * EAT) / celková pasiva 0,2092 1,2173 0,3291 0,8567 2,9108 

R4 =  (40 * EAT) / (tržby + výroba) 0,1435 1,0004 0,2201 0,684 2,6813 

R5 =  (1,33 * provozní zisk) / EBT 7,4497 0,6793 2,3896 1,8204 1,4268 

R = ( 3 * R1 + 7 * R2 + 4 * R3 + 2 * R4 + R5) / 17 4,479 25,1161 6,3233 17,489 76,1142 

CELÝ SYSTÉM  

C =  (2 * S + 4 * L + A + 5 * R) / 12 2,1468 10,734 2,9332 7,556 31,971 
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