
 



 

 

 







ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá analýzou konkurenceschopnosti průmyslového podniku. První část 

podává přehled o pojetí konkurenceschopnost, konkurence, o způsobech finanční analýzy a 

sledování konkurence. Druhá část práce se zaměřuje na finanční analýzu průmyslových 

podniků  a  porovnávání jejich finančních výsledků. Na základě výsledků jsou určena slabší 

místa podniků, následuje doporučení a zhodnocení konkurenceschopnosti.  

 

ABSTRACT 

This work analyzes the competitiveness of the industrial enterprise. The first part gives an 

overview of the concept of competitiveness, competition and methods of financial analysis 

and monitoring competition. The second part focuses on financial analysis and industry 

benchmarking their financial performance. Based on the results of the weak points are 

determined by firms, followed by recommendations and assessment of competitiveness. 
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ÚVOD 
 V dnešní moderní době je pojem konkurenceschopnost velice často a všude skloňován 

ve všech pádech, s pojmem konkurenceschopnost se setkáváme ve všech oblastech běžného 

života, tedy nejen v oblasti odborné.  Samozřejmostí v dnešní době je schopnost stát se 

konkurenceschopným a svou konkurenceschopnost neustále zvyšovat a rozšiřovat do všech 

odvětví. Mezi základní otázky patři i to, zda je možné konkurenceschopnost nějak adekvátně 

a přesně změřit “. V případě, že ji budeme brát jako určitou vlastnost daného podniku, který 

se vyznačuje ve své podstatě určitým finančním výsledkem, pak by měla být konkurence 

měřitelná a tudíž porovnatelná. 

 Hlavním cílem této práce je posoudit konkurenční schopnost podniku z finančního 

hlediska, dále analyzovat zda je podnik konkurenceschopný či nikoliv. Dílčím  cílem práce je 

porovnat ve stejných ukazatelích dvě průmyslové firmy ze stejného regionu a se stejným 

podnikatelským zaměřením a velikostí. Na základě dosažených výsledků vyvodit závěr zda a 

proč je daná firma konkurenceschopnější. 

 Srovnávané subjekty v  bakalářské práci bude společnost Česko – slezská výrobní a. s. 

( dále jen ČSVS a.s ) a společnost TOUAX s.r.o., podkladem budou finanční výkazy z let 

2007-2008. Bude tedy hodnocena konkurenceschopnost podniku ČSVS a.s. se srovnávaným 

podnikem TOUAX, s.r.o. , jenž má stejný předmět podnikání a podniká ve stejném - 

Jesenickém regionu. Při hodnocení podniků mohu využít svých zkušeností jako bývalý 

zaměstnanec společnosti ČSVS a. s.   

V úvodní části práce představím podniky, které budu analyzovat a porovnávat. Dále je 

zde uvedena SWOT analýza  podniků, pro podrobnější seznámení s jejich silnými a slabými 

stránkami a je taktéž jednou z možností analýzy konkurenceschopnosti.  

 Následuje část práce, která je zaměřena na definování konkurenceschopnosti a jejího 

finančního a nefinančního měření. Dále bude krátce uvedená problematika finanční analýzy, 

vymezení metod finanční analýzy a detailní popis daných ukazatelů, které jsou využity v 

praktické části.  

 Další části práce bude finanční analýza za období 2007-2008, kde budou porovnávány 

finanční výsledky podniků za roky 2007 – 2008. Na základě výše uvedených analýz zároveň 

dojde k porovnání konkurenceschopnosti daných průmyslových podniků. Podniky jsou svoji 

výrobou a zaměřením téměř totožné, kdy jejich hlavním pracovním zaměřením je výroba 

obytných a skladových kontejnerů, taktéž počtem zaměstnanců a  rozsahem výroby jsou si 

firmy blízké a  to i přes to, že jedna je akciová společnost a druhá je společnost s ručením 

omezeným.  
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 Následuje závěr, kde jsou shrnuty výsledky práce, určena slabá a silná místa, a 

následuje návrh doporučení, který by mohl podniku, respektive podnikům pomoci k lepším 

finančním výsledkům, tedy zvýšení konkurenceschopnosti na dnešním trhu.  
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1 Stručná charakteristika firem 
 V této kapitole bych chtěl stručně charakterizovat dva podniky, které budu dále 

porovnávat z hlediska jejich konkurenceschopnosti. 

1.1 Česko – slezská výrobní a.s. - historie a vývoj společnosti 

 Společnost ČSVS a.s. byla založena 31. 12. 2000,  po provedení transformace jako 

právní nástupce Česko-slezské výrobní, s.r.o. Ve společnosti má většinový podíl Rakouská 

společnost CONTAINEX Container – Handelsgesellchaft m.b.H, která  vlastní 66,5% podíl 

ve společnosti a dále má v této společnosti podíl  Josef Žáček,   který má zbývajících  33,5% 

podílu ve společnosti. 

 Hlavním předmětem její činnosti je zámečnictví a klempířství (výroba ocelových 

kontejnerů a plastových výrobků), výroba pryžových výrobků, provádění staveb, jejich změn 

a odstraňování. 

 V současné době je společnost stále výrobním podnikem střední velikosti, ale 

vzhledem k majetkovému podílu Rakouské společnosti CONTAINEX Container – 

Handelsgesellchaft m.b.H, se řadí mezi velké podniky, čímž dochází k problému se 

získáváním dotací z fondů Evropské unie, protože tyto dotace jsou určeny především po malé 

a střední podniky. Společnost je v současné době schopna konkurovat většině firem s 

podobným zaměřením na území ČR a to zejména díky možnostem jednak konstrukčním, tak 

díky tomu, že má firma možnost zvyšovat výrobní kapacitu vzhledem k vybavenosti, jak v 

oblasti technické, tak v oblasti technologické. Firma v současné době není certifikována, dle 

platných evropských norem ISO, řídí se pouze svým daným vnitřním řádem, který je ve 

společnosti dobře zaveden., diku tomuto je ve společnosti velmi vysoká kvalita, což se odráží 

na minimálním množství  reklamací. 

 V oblasti lidských zdrojů je největším problémem společnosti jazyková vybavenost 

zaměstnanců a to jednak řídících, tak zaměstnanců na pozicích dělnických. V dnešní době, 

kdy stále panuje i na území ČR ekonomická krize, která se nevyhnula ani tomuto odvětví, 

nemá společnost problém se obsazováním míst na veškeré pozice. 
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 Odbyt má v současné době společnost zajištěná smluvně, vždy na dobu jednoho roku, 

kdy ceny jsou upřesněny vždy kvartálně, podle vývoje ceny vstupního materiálu na trhu. 

 Společnost ČSVS a.s. se samozřejmě zaměřuje i na výhled do budoucnosti, kde by 

chtěla určitě vylepšit své výrobní kapacity, zejména jejich rozšířením, stálým zlepšováním a 

modernizací technologií, dále by chtěla vybudovat robotizovaná pracoviště. Samozřejmostí a 

perspektivou do budoucna je stabilizace zázemí s většinovým vlastníkem CONTAINEX 

Container – Handelsgesellchaft m.b.H,  kdy tento má dlouholetou historii, propracovanou 

nejen stránku ekonomickou, marketingovou, ale také stránka obchodní a politickou. Hlavním 

cílem společnosti do budoucna bude také získání nových destinací, se zaměřením na expanzi 

výrobků a výrobních kapacit směrem na východ, zejména na země jako je Rusko a další země 

bývalého východního bloku. 

 Mezi důležité cíle si společnost vytýčila zvyšovaní vzdělanosti svých současných 

zaměstnanců, důraz bude kladen na vzdělanost a jazykovou vybavenost zaměstnanců nově 

příchozích.  

 ČSVS a.s klade již dlouhou dobu důraz na dodržování BOZP, PO, hygieny při práci a 

také se  intenzivně věnuje oblasti ekologické, kdy investuje nemalé částky do modernizace a 

vybavenosti těch článků výroby, kde ještě může dojít ke zlepšení již tak vynikajícího stavu ve 

směru k ekologii, kdy společnost již dnes splňuje přísné limity ve všech směrech. 

Název společnosti Česko – slezská výrobní a.s. 

Sídlo Zlaté Hory, Nerudova 438, PSČ 

793 76 

IČ 258 75 599 

DIČ CZ 258 75 599 

Právní forma akciová společnost 

Předmět podnikání dle 

výpisu z OR 

Výroba obytných a sanitárních 

kontejnerů a jejich montovaných 

sestav 

Základní kapitál 30 300 000 Kč 

Tabulka č.  1 Základní údaje o společnosti ČSVS a.s. 
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1.1.1 SWOT analýza ČSVS a.s. 

SWOT analýza je metoda zkoumání jednotlivých složek a vlastností vnějšího 

prostředí, ve kterém firma podniká, případně které na ni nějakým způsobem působí, ovlivňuje 

její činnost, a zkoumání vnitřního prostředí firmy, její schopnosti výrobky tvořit, vyvíjet 

a inovovat, produkovat je, prodávat, financovat z hlediska silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb. Na základě SWOT analýzy lze určit  jisté faktory, které mají vliv na 

další podnikatelskou strategii firmy. 

Česko - slezská a.s. 

Silné stránky Slabé stránky 

� Finanční stabilita 
� Nízké skladové zásoby 
� Pravidelné týdenní platby  
� Strategický partner Containex  

Container - Handelsgesellchaft m. b. H  
� Minimum pohledávek po splatnosti  
� Nová moderní technologie  
� Pravidelnost výroby, dokonalé 

plánování, optimalizace 
technologického postupu výrobního 
procesu 

� Závislost a návaznost na 
jednoho strategického partnera 

� Podepsána exklusivita s 
výhradním dodavatelem 

Příležitosti Hrozby 

� Rozvoj technického a technologického 
zařízení  

� Perspektiva dalšího rozvoje   
� Standardizace výroby, výroba 

komponentů  
� Specializace na jeden druh výroby   
� Zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

� Možná nejistá ekonomická 
situace ze strany managementu 
ČSVS a.s., která nejde předem 
odhadnout  

� Snížení investic ze státního 
sektoru do oblasti 
infrastruktury a stavebnictví 

Tabulka č. 2 SWOT analýza společnosti ČSVS a.s. 
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1.2 TOUAX s.r.o. - historie a vývoj společnosti 
 

 Společnost TOUAX s.r.o. Vznikla k 1. 1. 2007 rozdělením společnosti Warex spol. 

s.r.o odštěpením. Do společnosti TOUAX s.r.o. Byla vyčleněna divize modulové systémy a 

výrobní závod, rozhodným dnem pro odštěpení společnosti byl 30. 11. 2006. Majitelem 

společnosti je francouzská firma TOUAX SOLUTIONS MODULAIRESS SAS, se sídlem 

Puteaux La Defense, Tour Arago rue Bellini, PS4 928 00, Francouzská republika., jednatelem 

společnosti je Raphael Georges Colonna Walewski. 

 V současné době společnost TOUAX s.r.o. vyrábí, prodává a pronajímá obytné, 

sanitární a technologické kontejnery. Z těchto kontejnerů dále sestavuje kontejnerové sestavy, 

dle konkrétního přání zákazníka. 

 V oblasti lidských zdrojů, zejména vzhledem k růstu společnosti, společnost TOUAX 

s.r.o.  požádala o pobídky na vytvoření pracovních míst v rozsahu minimálně 10 a maximálně 

245  nových pracovních míst. Společnost následně v roce 2008 obdržela dotaci na tato nová 

pracovní místa ve výši 49 mil. Kč, která je mimo jiné podmíněna zejména vytvořením 

pracovních míst a realizaci investicí do zařízení ve výši 10 mil. Kč, během následujících tří 

let, pro případ nesplnění těchto podmínek má společnost vytvořený rezervní fond, který 

odpovídá plné výši získané dotace. Toto by vzhledem k nezaměstnanosti v regionu ve kterém 

firma podniká neměl být problém, ale při nečekaném a velkém nárůstů objemu výroby, by si 

firma mohla konkurovat se společností ČSVS a.s., která zaměstnává a potřebuje zaměstnance 

stejných odborností. 

 Společnost je stále ještě podnikem střední velikosti, momentálně se společnost neřídí 

dle platných evropských norem ISO, její řízení a chod je stanoven a dán vnitřním předpisem 

společnosti a tento postup se zatím vedení jeví  jako dostačující a odpovídající. 

 V dnešní době, stejně jako dříve jmenovaná firma,  nemá společnost problém 

obsazením volných míst na veškeré pozice.  Tato výhoda vyplývá i z geografického umístění 

společnosti . 

 S odbytem má společnost v současné době problémy a to zejména vzhledem k tomu, 

že nemá sjednané žádné dlouhodobé smlouvy  s případnými odběrateli. Odbyt má v současné 

době společnost zajištěná smluvně, vždy na dobu jednoho roku, kdy ceny jsou upřesněny 

vždy kvartálně, podle vývoje ceny vstupního materiálu na trhu. 
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 Mezi výhody společnosti patří zejména možnost prodeje vyráběných produktů  i mimo 

společnost, volba libovolného trhu a zákazníka. Mezi důležité cíle si společnost vytýčila 

zvýšení kapacity nájemní flotily obytných i sanitárních kontejnerů a využití tohoto pronájmu 

na 85% z celkového množství. TOUAX s.r.o.  klade důraz na dodržování BOZP, PO, hygieny 

při práci a také se  intenzivně věnuje oblasti ekologické. V těchto směrech je společnost  na 

velmi dobré úrovni. Základní informace o společnosti jsou uvedeny v tabulce TOUAX s.r.o. 

 

Název společnosti TOUAX s.r.o. 

Sídlo Na Radosti 184, Praha 5, PSČ 155 

21 

IČ 281 60 916 

DIČ CZ 281 60 916 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání dle 

výpisu z OR 

Výroba a pronájem obytných, 

sanitárních a technologických 

kontejnerů  

Základní jmění 200 000 Kč 

Tabulka č. 3 Základní údaje o společnosti  TOUAX s.r.o. 

 

 

 

1.2.1 SWOT analýza TOUAX s.r.o. 
 

Stejně jako u srovnávané společnosti – je v následující tabulce č. 4 uvedena SWOT 

analýza  z hlediska silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb .  
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TOUAX s.r.o. 

Silné stránky Slabé stránky 

� 100% majetkové propojení s 
nadnárodní společností TOUAX  

� Propracovaný firemní marketing  
� Dlouholetá tradice  
� Schopnost výroby atypických výrobků 

dle potřeb a přání zákazníka  
� Velmi dobré řídící schopnosti 

managementu 

� Rozkolísaný plán výroby  
� Sezónní výkyvy ve výrobě 

Příležitosti Hrozby 

� Rozvoj technického a technologického 
zařízení  

� Hledání nových trhů  
� Specializace na atypickou výrobu  
� Spolupráce s Čínou 

� Současná celosvětová       
ekonomická krize 

� Ukončení výroby v ČR, 
přesunutí výroby směrem na 
východ – levnější pracovní síla 

Tabulka č. 4 SWOT analýza společnosti TOUAX s.r.o. 
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2 Konkurenceschopnost 
 

 Cílem této práce je analyzovat, posoudit konkurenční schopnost průmyslového 

podniku nejen z finančního hlediska. Proto se nejdříve pokusím objasnit základní pojmy, 

jakými jsou konkurence a konkurenceschopnost, jejichž výklady se v mnoha směrech  liší. 

Pojem konkurenceschopnost je současné době často skloňován jak na mikroekonomické tak i 

na makroekonomické úrovni. 

 Konkurence má v dnešní době  více významů, jedná se důležitý článek na dnešním 

přeplněném trhu, kde někdy nabídka převyšuje nad poptávkou.  

Konkurencí rozumíme proces střetávání různých, zpravidla protikladných zájmů 

tržních subjektů. Proces konkurence je od trhu neoddělitelný a je předpokladem fungování 

trhu. [8]  

Soupeření, soutěžení, případně hospodářskou soutěž, mezi stejně nebo podobně se 

zaměřujících subjektů, tak se dá také definovat pojem konkurenceschopnost.  

 V případě, že chceme konkurenceschopnost podniku úspěšně měřit, porovnávat a 

analyzovat, je zapotřebí ujasnění některých základních pojmů. Vysvětlení těchto základních 

pojmů není zdaleka tak jednoduché, jak by s zdálo a to i přesto, že jde o velmi často 

používaný, se kterým se setkáváme v podstatě dnes a denně.  Definicí konkurenceschopnosti 

totiž existuje velká řada. Konkurenceschopnost se nemusí v žádném případě týkat jenom 

podniků, pojem konkurenceschopnost je často skloňována i v souvislosti ekonomik národů. 

Dalším problémem je i otázka časová, v této otázce mohou nastat značné rozdíly v pojetí 

krátkodobém a dlouhodobém.  

 Při vynechání různých úrovní, jako je třeba konkurenceschopnost ekonomik 

národních, regionálních a jiných, kterými se v této práci nebudeme zabývat, je možné pojem 

konkurenceschopnost podniku definovat jako „schopnost úspěšně soutěžit na trzích“.  

2.1 Historie konkurenceschopnosti 
 Konkurenční výhody mohou přispívat ke konkurenceschopnosti produktů, firmy nebo 

oboru jako celku. Samozřejmě i konkurenceschopnost prošla určitým historickým vývojem, 

kterému se nedá a také nemá bránit, protože vývoj posunuje tento směr kupředu. 
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Konec 70. let 20. století 

 Vystal problém s globálními problémy lidstva, na pořadu byly zejména otázky potřeby 

ekologické šetrnosti, energetických úspor a jiných., které vyústily ve snahu o získání 

konkurenčních výhod pro firmu jako celek. Proto se započali uplatňovat silnější nástroje 

hodnocení konkurenčních výhod na poli konkurenčních sil. 

 

Počátek 90. let a začátek 21. století 

 Devadesátá léta dvacátého století byla pro české společnosti obdobím vzniku, 

transformace do prostředí tržního hospodářství, zavádění výrobních programů a systémů 

řízení a uvádění na trh, do podnikatelského prostředí.  Následující jednadvacáté století je 

charakterizováno zejména vytvářením globálního – světového trhu (což přináší nejen nová 

odbytiště, ale i novou konkurenci, ve výsledku to znamená nová negativa i pozitiva), roste 

míra rizik, vzrůstá tlak na sociální odpovědnost i nové formy regulace. Největší nárůst 

v současné době přichází hlavně ze zemí, kde jsou nízké náklady na pracovní sílu, což vždy 

nebylo úplně ideální řešení vzhledem ke kvalitě výsledných produktů, ale v současné době i 

tyto země dokazují, že jsou schopni produkovat nejen kvantitu, ale také vysokou kvalitu. Této 

konkurenci se dá čelit pouze nekompromisním zaměřením se na vlastní kvalitu,  která je 

výsledkem vlastní produkce a také vzrůstajícím podílem znalostní složky obsažené v produkci 

formou uplatnění vlastního, jedinečného know-how, podílu hi-tech technologií, vlastních 

patentů nebo nových materiálů. Výzkum a vývoj vkládaný do vlastní produkce se však nesmí 

nikdy zastavit, výrobky či služby je nezbytné neustále obnovovat, technologický a kvalitativní 

odstup od okopírované levnější produkce je nutné neustále udržovat. 

 

2.2  Přístupy k měření konkurenceschopnosti 
 

 K měření konkurenceschopnosti se využívají v podstatě dva hlavní přístupy, které nám 

ukáží jestli je podnik úspěšný či nikoliv.   

 Kvantitativní přístup se opírá zejména o finanční analýzu. Finanční ukazatele nebo 

jiné přesně vyjádřitelné a měřitelné údaje ekonomického charakteru umožňují objektivní 

posuzování (nezávislé na osobě hodnotitele) podniku jako takového i mezipodnikové 

srovnávání. Při tomto přístupu jsou zachyceny zejména důsledky hospodářské úspěšnosti 

podniku a ne její příčiny. Tento přístup je  typický  spíše pro teorii podnikového hospodářství.  
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 Kvalitativní přístup se zabývá tzv. „měkkými daty“, což jsou informace, které jsou 

obtížně rozpoznatelné, uchopitelné a především těžko měřitelné. Snaží se najít příčiny, hlavní 

faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost podniku, přičemž vychází z předpokladu, že 

tyto spočívají především v lidech, jejich kvalifikaci, kreativitě, vzájemných vztazích (a to jak 

uvnitř podniku, tak i navenek, směrem k zákazníkům) apod. Ovšem vzhledem k již zmíněným 

vlastnostem měkkých dat jsou výsledky často použitelné pouze omezeně – buď jsou zjištění a 

následná doporučení příliš obecná, nebo naopak natolik specifická, že jejich aplikace na 

prostředí jiného podniku by vzhledem k odlišným podmínkám nepřinesla kýžený efekt. [9] 

 

 Vzhledem k tomu, že cílem této práce je analyzovat konkurenceschopnost vybraného 

podniku finančně, se jako vhodnější jeví použití prvního přístupu. Ten vychází z předpokladu, 

že se konkurenceschopnost podniku promítá do výkonnosti, resp. finanční úspěšnosti 

podniku, která je měřitelná standardními poměrovými ukazateli  finanční analýzy. 

 Vzhledem k tomu, že nám finanční analýza neukáže některé faktory, které 

konkurenceschopnost ovlivňují, jeví se jako doplňkové řešení použití některé kvalitativní 

metody ke zjištění příčiny stávající situace. Proto bude použita SWOT analýza, která nám 

vypoví určité vlastnosti o konkurenceschopnosti společností z určitých úhlů pohledů. 

2.3 Měření konkurenceschopnosti 
 V současné době neexistuje jednotná definice konkurenceschopnosti. Pojem 

konkurenceschopnost není jen ekonomická výkonnost, měřená HDP, ale promítají se do ní i 

„měkké faktory“. Těmi jsou například životní prostředí, moderní technologie, kvalita života, 

znalosti atd. Proto v současné době není uváděn ukazatel, který by nám ukázal, že je podnik 

konkurenceschopný. Cílem mé práce je z analyzovat konkurenceschopnost průmyslového 

podniku  a z tohoto důvodu budu konkurenceschopnost podniku měřit především  pomocí 

finanční analýzy. Pokud roste konkurenceschopnost podniku, roste i jeho hodnota, a tím jeho 

výkonnost. Výkonnost podniku pak souvisí s finančním zdravím podniku.  
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3 Finanční  analýza  

 Finanční analýza je komplexní rozbor finanční a ekonomické situace podniku, 

popřípadě celého odvětví či státu. Při rozboru jsou využívány statistické a matematické 

informace. Cílem finanční analýzy je poznat finanční zdraví firmy, identifikovat slabé 

stránky, které by v budoucnosti mohly působit větší či menší potíže, a naopak stanovit její 

silné stránky, o které by mohla v budoucnosti opírat svou činnost.  

            Finanční zdraví je stav, kdy podnik nemá problémy se svou schopností včas uhrazovat 

splatné závazky. Je ovlivňováno likviditou a rentabilitou podniku v daném stupni priorit. 

Zdrojem informací pro sestavení finanční analýzy, jsou účetní výkazy, které umožňují nastínit 

budoucí vývoj. Mezi uživatele finanční analýzy patří nejen manažeři a investoři, ale i banky, 

auditoři nebo burzovní makléři. Mnoho subjektů pro své fungování zcela nedostatečně 

využívá možnosti, které jim poskytuje finančně analytický aparát, který je schopný s 

předstihem identifikovat negativní tendence ve vývoji hospodaření společnosti za pomoci 

vhodných ukazatelů a upozornit na nutnost změn v ekonomických procesech. Za pomoci 

výsledků finanční analýzy lze ve výsledku doporučit, jak upravit strategie finančního řízení, 

změnit strukturu oběžného majetku a přizpůsobit strukturu financování tak, aby hospodaření 

doznalo znatelného zlepšení. 

 Při finanční analýze se využívá dat obsažených v  účetních výkazech. Sledují se jak 

absolutní změny, tak i změny  procentní.   

 

Analýza trendů – horizontální analýza 

 Analýza trendů nebo-li horizontální analýza se na také proto, že srovnává stejný 

absolutní ukazatel v rámci jednoho řádku rozvahy nebo výsledovky. Porovnává změny 

ukazatelů v časové řadě. Zjišťuje,  o kolik se absolutně změnila konkrétní položka a dále kolik 

tato změna činí v procentech. Aby měla analýza dostatečnou vypovídající hodnotu, měla by 

být provedena na základě dat alespoň za 5 období účetních období. Horizontální analýza nám 

dává informace o základních pohybech v jednotlivých položkách účetních výkazů a intenzitě 

tohoto pohybu. Při vyhodnocení výsledků by se měly v úvahu brát i externí vlivy a podmínky, 

jakými mohou být třeba – inflace, změna daňové soustavy, konkurence podniku, vývoj 

měnových kurzů a jiné další. 
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Procentní rozbor – vertikální analýza 

 Zabývá se vždy jen jedním obdobím, ve kterém se analyzuje, jak se na určité  globální 

veličině podílely jednotlivé dílčí veličiny. Při rozboru rozvahy se považuje za základ (za 

100%) částka aktiv (pasiv) celkem a ostatní položky rozvahy se vyjádří ve vztahu k této 

základně. Umožňuje nám tak sled dat změny ve struktuře jednotlivých položek v čase a proto 

se jedná o objektivnější srovnání hodnot jednotlivých období. Při rozboru výkazu navazuje 

vertikální analýza na horizontální analýzu. Z výsledné struktury za několik  po sobě jdoucích 

let (období) u daného měřeného podniku je následně patrné, co se vlastně v daném podniku 

odehrává  a proto lze při porovnání se srovnatelnými podniky vyvodit závěr, do jaké míry se 

podnik liší  nebo zda odpovídá obvyklému standardu nebo v čem se odlišuje. Umožňuje 

srovnávat podniky různé velikosti.  

 

3.1  Analýza poměrových ukazatelů 

Tato část práce je zaměřena zejména na poměrovou analýzu, která je jednou z 

nejrozšířenějších metod ve finanční analýze  pro svou rychlost  a nenáročnost výpočtu. 

Umožňují dávat do souvislosti jednotlivé jevy, porovnávat mezi sebou různé podniky, 

hodnotit stav, potencionální rizika a i předvídat budoucí vývoj daného podniku. Pro velké 

množství nejrůznějších poměrových ukazatelů, existuje určitá snaha je rozčlenit do skupin 

podle jednotlivých oblastí finanční analýzy. Rozlišujeme zpravidla toto základní členění:  

ukazatele likvidity, ukazatelé finanční stability, ukazatele aktivity, ukazatele rentability, dále 

může být u akciových firem prováděna analýza ukazatelů kapitálového trhu. Někdy bývají 

zmiňovány v souvislosti s analýzou poměrových ukazatelů i ukazatele produktivity a také 

ukazatele výrobní či marketingové. 

3.1.1 Ukazatelé likvidity 
             Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost firmy splácet své závazky - dluhy. V různých 

odborných publikacích se lze setkat s různými názvy ukazatelů  likvidity. Od pojmu likvidity 

se rozlišuje pojem solventnost, což je připravenost hradit své závazky v okamžiku jejich 

splatnosti. Velmi obecně lze říct, že ukazatelé likvidity poměřují to, čím je možno platit  v 

čitateli s tím, co je nutno zaplatit  ve jmenovateli. Do čitatele lze dosadit majetek s různou 

dobou likvidnosti, to znamená přeměnitelnosti na finanční prostředky. Dostáváme pak několik 

stupňů ukazatelů likvidity. Do čitatele jsem pod pojmem oběžná aktiva jsou zařazeny zásoby, 

krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek . [7] 



 

15 

 

 Ve jmenovateli ukazatelů likvidity jsou splatné závazky - dluhy, které tvoří 

především závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, státu (daňové závazky, závazky ze 

sociálního zabezpečení), běžné bankovní úvěry a výpomoci a jiné závazky. Je potřeba je 

upravit o dohadné účty pasivní a odložený daňový závazek. 

 Čím jsou ukazatele likvidity vyšší, tím je situace firmy z hlediska jeho platební 

pohotovosti lepší. Příliš vysoké ukazatele likvidity však také nemusejí být příznivé, neboť 

znamenají vysoké hodnoty oběžných aktiv, resp. jejich některých složek (např. zásob, 

pohledávek, i finančního majetku), které přinášejí malé efekty. Snížení zásob nebo 

pohledávek nejen snižuje náklady s nimi spojené, ale především umožňuje snížení kapitálu 

vázaného v oběžných prostředcích a jeho efektivnější využití. 

 U každého z ukazatelů jsou uváděny „uznávané“  hodnoty, které odborné publikace 

uvádějí jako doporučené či žádoucí. Tuto hodnotu lze brát jen jako určité doporučení, neboť 

závisí na mnoha dalších okolnost v jednotlivých firmách a negativní výsledek ukazatele je 

třeba podrobit hlubší analýze. [7] 

 Ukazatel likvidity 1. stupně, mnohdy také bývá nazývána pokladní likvidita nebo 

okamžitá likvidita, poměřuje nejlikvidnější prostředky firmy, tj. její finanční majetek 

krátkodobé povahy (peníze v pokladně, běžný účet, krátkodobé cenné papíry, aj.) ke 

krátkodobým závazkům. Jde o schopnost firmy hradit své právě splatné dluhy. Do čitatele 

jsou dosazovány peníze a jejich ekvivalenty. Většinou jde o volně obchodovatelné, 

krátkodobé cenné papíry. Ve jmenovateli mohou být buď veškeré krátkodobé závazky nebo 

jen závazky s okamžitou splatností  - právě splatné faktury a ostatní povinnosti v platebním 

kalendáři jako daně, pojištění, zálohy apod. Podle toho se budou lišit doporučené hodnoty. 

 Likvidita 1. stupně ve jmenovateli s okamžitě splatnými závazky vyjadřuje okamžitou 

platební schopnost a měla by mít hodnotu kolem 1. Často se setkáme v odborných 

publikacích bývá uvedeno, že minimální hodnota likvidity 1. stupně by se měla pohybovat 

kolem  0,2. Pokud do jmenovatele dosadíme veškeré krátkodobé závazky – to znamená 

závazky splatné v průběhu příštích 12 měsíců, pak je tato hodnota vyhovující. [7] 

 

Likvidita 1. stupn ě = Krátkodobý finanční majetek /Krátkodobé závazky 

 

 Likvidita 2. stupně, nazývá se také někdy pohotová likvidita, zahrnuje v čitateli  navíc 

pohledávky. Ty jsou méně likvidní než krátkodobý finanční majetek, to znamená obtížněji 

převoditelné na peníze. Aby nebyl ukazatel zkreslován je třeba vyloučit nedobytné a polhůtné 

pohledávky. Bonitní pohledávky za odběrateli je možno, i když s určitou ztrátou před lhůtou 
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splatnosti odprodat faktoringové firmě nebo na ně získat eskontní úvěr. Proměna v peníze je 

rychlá, pokud jsou odběratelé důvěryhodní dlužníci. 

 Pro zachování likvidity firmy by hodnota ukazatele likvidity druhého stupně neměla 

klesnout pod hodnotu 1. Hodnota by se měla pohybovat mezi 1 - 1,5. Tato hodnota se může 

pro jednotlivé obory  a  jednotlivé firmy měnit. [7] 

 

Likvidita 2. stupn ě = Krátkodobý finanční majetek + pohledávky /Krátkodobé závazky 

 

 Pro likviditu 3. stupně bývá užíván pojem běžná likvidita nebo všeobecná 

likvidita.Vyjadřující poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům. Protože zahrnuje 

veškerá oběžná aktiva, to znamená i pohledávky a závazky je tento ukazatel citlivý na 

strukturu pohledávek a na strukturu a objem zásob a jejich správné oceňování vzhledem k 

jejich prodejnosti. Firma nemůže prodat všechny své zásoby, aby zaplatila své dluhy. Kdyby 

tak učinila, neměla by z čeho vyrábět. Sledování a řízení objemu zásob je důležité z hlediska 

likvidity. Likvidita 3. stupně je logicky číselně větší likvidita 2.stupně. Pokud však se 

ukazatelé likvidit liší o velkou částku, může to znamenat, že firma má – možná zbytečně -  

vysoké zásoby. Je třeba opět vzít v úvahu předmět činnosti firmy a povahu oboru, v kterém 

firma podniká, neboť se může jednat opravdu o potřebné zásoby nebo o sezónní výkyvy v 

hospodaření firmy. [7] 

 Kromě zásob materiálu zahrnují i zásoby hotových výrobků, nedokončení výroby a 

zboží mohou být alespoň zčásti zpeněženy při poskytnutí slevy. Zásoby nedokončené výroby 

sice nepatří mezi majetek, který by někdo koupil, ale ve firmách s krátkým výrobním cyklem 

a zajištěným odbytem, jako je tomu např.v potravinářském průmyslu jsou zárukou likvidity i 

zásoby nedokončené výroby a hotových výrobků. V obchodních firmách jsou dobře 

zpeněžitelné zásoby zboží. U zdravých  prosperujících firem nebývá problém zvýšit 

krátkodobý bankovní úvěr či krátkodobé závazky  a dohodnout se o zkrácení  obchodního 

úvěr v rámci lhůty splatnosti. [7] 

 

Likvidita 3. stupn ě = Oběžná aktiva /Krátkodobé závazky 

 

            Uvádí se, že u  zdravé firmy by se tato likvidita měla pohybovat v rozmezí 2-3, což je 

ovšem průměrná hodnota všech oborů, která se může pro jednotlivé obory částečně měnit. [7] 
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3.1.2 Ukazatelé finanční stability 
 Ukazatelé finanční stability  vypovídají o skladbě kapitálu a míře zadluženosti firem. 

Stálá aktiva firmy, to znamená jejich dlouhodobý hmotný, nehmotný i finanční majetek,  by 

měla být kryta dlouhodobými zdroji a ne zdroji krátkodobými. 

Mezi ukazatele finanční stability patří  ukazatelé zadluženosti  

           Ukazatelé zadluženosti informují o struktuře zdrojů používaných k financování firmy. V 

jakém rozsahu firma používá k financování  svých aktivit dluhy, neboť čím více má firma 

dluhů, tím větší je zadluženost. Přiměřená zadluženost je pro zdravou a funkční firmu dokonce 

i užitečná. Zadluženost zvyšuje rentabilitu a tím také přispívá k vyšší tržní hodnotě firmy. Se 

zvyšující zadlužeností stoupá ovšem  finanční riziko, hlavně pro majitele, protože je firma 

povinna splácet úroky z dluhů, a samozřejmě také samotný dluh. Firma se může dostat do 

nepříznivé situace, kterou obvykle řeší dalšími dluhy. [7] 

 

Celková zadluženost= Cizí zdroje/Aktiva 

            Celková zadluženost zjišťuje v jakém rozsahu je firma financována cizími zdroji. Pro 

majitelé znamená nižší ukazatel celkové zadluženosti větší jistotu. Ukazatel představuje 

hodnotu určující kolik cizích zdrojů připadá na jednu Kč aktiv. Tento ukazatel by se neměl 

pohybovat nad hodnotou  0,5, protože krytí více jak  50-ti % aktiv dluhy může být rizikové.  

            Doplňujícím ukazatelem k ukazateli celkové zadluženosti je podíl vlastního kapitálu 

(někdy také kvóta vlastního kapitálu či koeficient samofinancování). Součet podílu vlastního 

kapitálu a celkové zadluženosti je logicky roven jedné. [7] 

 

Podíl vlastního kapitálu = Vlastní kapitál/Aktiva 
 

Podíl vlastního kapitálu + Celková zadluženost =1 
 

Dalšími ukazateli jsou : 

Krátkodobá zadluženost 

Krátkodobá zadluženost= Krátkodobé závazky/Aktiva 

Dlouhodobá zadluženost 

Dlouhodobá zadluženost= Dlouhodobé závazky/Aktiva 

 Pokud je vyšší podíl dlouhodobých závazků větší než krátkodobých, firma se nemusí 

obávat okamžitého požadavku věřitelů na splácení závazků. 

Dlouhodobá zadluženost= Dlouhodobé závazky/Vlastní kapitál 
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 Rizika dlouhodobé zadluženosti pramení z nejistoty, jaká bude finanční situace firmy 

v době splatnosti dluhopisu či dlouhodobého bankovního úvěru. Z toho vyplývá požadavek 

udržet poměr dlouhodobých cizích zdrojů k vlastnímu jmění v patřičných mezích, zhruba pod 

50 % vlastního kapitálu. [7] 

3.1.3 Ukazatelé aktivity 
 Ukazatelé aktivity vyjadřují využití majetku. Liší se značně podle příslušnosti firmy k 

určitému odvětví. V rámci jednoho odvětví bývá pomalejší obrat aktiv příčinou horších  

výsledků hospodaření. 

Ukazatelé aktivity – obratu charakterizují jak efektivně firma využívá jednotlivé složky aktiv. 

Všeobecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele tím lépe. Je možné vyjádření i v čase – 

ukazatelé  doby obratu. Tady je tendence opačná – čím méně dní obratu, tím lepší hodnota 

ukazatele. [7] 

 

Obrat celkových aktiv  = Tržby/Celková aktiva 

 

Doba obratu celkových aktiv  = 365/Obrat celkových aktiv 

 

 Tímto ukazatelem lze vyhodnotit stav využití aktiv, což má velký význam při 

rozhodování o dalším směru vývoje podnikatelských aktivit.Jako pozitivní se vždy bere růst 

tohoto ukazatele.  

Ukazatele obratu oběžného majetku 

 Během jednoho výrobního cyklu projde nakoupený materiál fázemi od nedokončené 

výroby,výrobků až  pohledávkám. Dlouhá doba obratu může vázat v jednotlivých složkách 

oběžného majetku značné finanční prostředky. [7] 

 

Obrátka zásob  

Udává počet obrátek za určité období. Je možné také opačné vyjádření, kdy počítáme počet 

dní, za který se zásoby ve firmě finančně tzv.otočí. 

 

Obrat zásob  = Tržby/Zásoby 

 

Doba obratu celkových zásob  = 365/Obrat zásob 
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 V případě zásob materiálu kratší doba obratu (větší obrat materiálu) znamená, že při 

vyšší obrátce zásob vystačí firma s  nižšími zásobami materiálu a tím může mít nižší  náklady 

skladování a zároveň snížit výši kapitálu vázaného v zásobách materiálu. Identicky pro 

obrátku zásob platí, že čím je počet obrátek vyšší, tím nižší zásoby surovin, materiálu, 

nedokončené výroby a hotových výrobků v relaci k tržbám firma udržuje, a tím nižší jsou 

prostředky vázané v zásobách. Zrychlování obratu zásob (tj. zvyšování počtu obrátek resp. 

zkracování doby obratu) je proto příznivé. [7] 

Ukazatel obratu krátkodobých pohledávek  

 

Obrat pohledávek  = Tržby/Krátkodobé pohledávky 

 

Doba obratu krátkodobých pohledávek  = 365/krátkodobé pohledávky 

 

U pohledávek vede zrychlování obratu ke zkrácení průměrné doby splatnosti. 

 

3.1.4 Ukazatelé rentability   
 Ukazatelé rentability jsou ukazatelé, kde se v čitateli vyskytuje  ukazatel odpovídající 

hospodářskému výsledku a ve jmenovateli kapitál resp. tržby. Ukazatelé rentability mají mít 

obecně rostoucí tendenci, ale jejich velikost a růst opět závisí na odvětví. Dva nejčastěji 

uváděné ukazatelé rentability jsou ukazatel rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita 

celkového kapitálu. [7] 

    

Ukazatel rentability celkových aktiv   

            Ukazatel rentability celkových aktiv – zkratkou označovaný jako ROA (z angličtiny 

Return on Assets). Někdy se také užívá výrazu základní produkční síla, neboť určuje míru 

výnosu na aktiva. ROA poměřuje zisk k celkovým aktivům investovaným do podnikání, bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů byly financovány. Obecně se tento ukazatel sestavuje jako poměr 

zisku k celkovým aktivům. Výraz zisk je však příliš obecný. Místo zisku, který v sobě nese 

vliv daní a zaplacených úroků, lze použít zisk před zdaněním a zaplacením úroků tzv. EBIT (z 

angličtiny Earnings Before Interest and Taxes). Použití EBIT u při výpočtu ukazatele 

rentability lépe vyjadřuje výsledek a dovoluje srovnávat firmy. Cizí kapitál musí vydělat nejen 

na zisk, ale i na úroky, které jsou odměnou věřitelům za zapůjčení kapitálu. Zdaněním úroků 

vyjadřujeme skutečnou cenu cizího kapitálu a zahrnutím úroků do nákladů snižujeme hodnotu 
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vykázaného zisku. Tím, že tento ukazatel abstrahuje od způsobů financování firmy a od míry 

zdanění je považován za souhrnnou míru rentability. [7] 

 

Rentabilita celkového kapitálu  = EBIT/Aktiva 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu   

            Ukazatel rentability vlastního kapitálu – označovaný jako ROE (z angličtiny Return 

on Equity) zjišťuje vlastníkům míru ziskovosti vlastního kapitálu, tedy zda jejich kapitál 

přináší dostatečný výnos. Tento ukazatel sledují především investoři, neboť je důležité pro ně 

důležité, aby ROE byla větší než úroky, které by obdržel z jiné formy investování. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu  = Zisk/Vlastní kapitál 

            Poměrový ukazatel celkového kapitálu -  ROA se všeobecně považuje za  metodicky 

správnější než ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE, protože prakticky nemůžeme přesně 

definovat zisk vytvořený pouze vlastním kapitálem. [7] 

Ukazatel rentability tržeb 

            Rentabilita tržeb označována jako ROS (z anglického Return on Sales) říká, jaký 

podíl z tržeb zaujímá zisk. 

 

Rentabilita tržeb = Zisk/Tržby  

 

            Pozitivní je pouze růst tohoto ukazatele. Tento ukazatel se většinou modifikuje do 

dvou poloh a to tak, že v čitateli je uváděn buď čistý zisk po zdanění nebo jen bilanční zisk.           

            Obě varianty mají své opodstatnění, neboť změna sazeb daně může v čase ovlivnit 

sledování objektivnosti  ukazatele. Při uvedení jen bilanční hodnoty v čitateli je objektivnější 

výsledek z hlediska posouzení skutečné výkonnosti firmy v čase. 

            Ukazatel rentability tržeb doplňuje ukazatel nákladovosti, který je definován jako 1- 

ROS. Tento ukazatel lze vypočítat také přímo z dat výkazů zisků a ztrát. Ukazatel 

nákladovosti je pak roven podílu nákladů a tržeb, rovněž lze rozlišit i jednotlivé druhy 

nákladů. [7] 

 

Nákladovost  = Náklady/Tržby 
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4 Finanční analýza podniků 2007 – 2008 
 

 Z hlediska porovnání podniků je velmi  důležitým aspektem počet zaměstnanců a 

z toho vyplývající osobní náklady. Neboť lidský faktor je nejdůležitější faktorem rozvoje 

podniku. Jak vyplývá z tabulky č. 5, počet zaměstnanců v obou podnicích v roce 2008 rostl 

stejným tempem.  

 

  Česko-slezská výrobní a.s. TOUAX s.r.o. 

 2007 2008 2007 2008 

Celkový počet zaměstnanců 338 373 204 244 

Z toho řídících zaměstnanců 4 4 4 4 

Osobní náklady celkem 115 645 133 378 44 830 102 929 

Tabulka č. 5 Počet zaměstnanců 
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Obrázek č.1 Graf vývoje počtu  zaměstnanců  
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Osobní náklady celkem

115645
133378

49347

102929

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2007 2008

Česko-slezská výrobní a.s. TOUAX s.r.o.

 

Obrázek č.2 Graf  vývoje celkových osobních  nákladů 
 

4.1  ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ 
 

Aktiva  

 Česko-slezská výrobní a.s. TOUAX s.r.o. 
 Souhrn aktiv ( v tis. Kč ) 2007 2008 2007 2008 

Aktiva celkem 178 539 189 666 374 309 423 975 

Stálá aktiva 106 129 118 685 114 160 141 862 

Oběžná aktiva    71 594   70 572 255 469 279 464 

Ostatní aktiva        816         409     4 680     2 649 
Tabulka č.6 Souhrn aktiv 
 

 Z tabulky je zřejmé, že celková hodnota aktiv u obou firem každoročně roste. U 

společnosti TOUAX s.r.o. je nárůst významnější. Stálá aktiva v roce 2008 vzrostla,  

společnosti provedly  výstavbu nových provozních hal.  Také oběžná aktiva se oproti roku 

2007 změnila, je to důsledek nárůstu výroby výrobou v podnicích. 

 

Pasiva 

 Z tabulky pasiv je patrné, z čeho se zdroje krytí majetku skládaly a jak se vyvíjely  u 

obou společností ve srovnávaném čase. 
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 Česko-slezská výrobní a.s. TOUAX s.r.o. 

Souhrn pasiv ( v tis. Kč ) 2007 2008 2007 2008 

Pasiva celkem 178 539 189 666 374 309 423 975 

Vlastní kapitál 62 219 75 945 124 614 226 709 

Cizí zdroje 116 320 113 721 248 042 196 855 

Ostatní pasiva 0 0     1 653        381 
Tabulka č.7 Souhrn pasiv 
 

 Celková výše pasiv se rovná výši aktiv. Nejvýznamnější částkou pasiv jsou cizí a 

vlastní zdroje. U obou společností cizí zdroje převyšovaly vlastní, pouze u společnosti 

TOUAX s.r.o. došlo v roce 2008 ke změně.  V každém roce společnost vykazoval zisk, který 

nebyl z podniku odčerpáván, proto se absolutní hodnota vlastních zdrojů každoročně zvyšuje. 

Za předpokladu, že bude firma stále vykazovat kladný výsledek hospodaření, bude se hodnota 

jejich vlastních zdrojů dále zvyšovat.  Nerozdělený zisk je dále využit k investiční činnosti 

obou  společností.  

 

 

Analýza výkazu zisků a ztrát 

 Česko-slezská výrobní a.s. TOUAX s.r.o. 

Vývoj výkonů (v tis. Kč ) 2007 2008 2007 2008 
Výkony 620 229 659 925 528 235 1 088 457 
Výkonová spotřeba 476 744 495 850 409 243     852 309 
Přidaná hodnota 143 485 164 075 118 992     236 148 

Tabulka č.8 Analýza výkazu zisků a ztrát – analýza výkonů 
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Obrázek č.3 Graf výkonů 
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 Výkony podniků vykazují rostoucí, tedy příznivou tendenci. V roce 2008 měla 

společnost TOUAX s.r.o. nárůst výkonů téměř o polovinu, ve stejném roce se u společnosti 

ČSVS a.s. jednalo jen o mírný nárůst ve výkonech.  

 

Výkonová spotřeba 
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Obrázek č.4 Graf výkonové spotřeby 
 

 Výkonová spotřeba patří v podnicích mezi nejvýznamnější nákladové položky. V této 

položce jsou zahrnuty náklady na materiál, energie a služby.  U společnosti TOUAX s.r.o. 

došlo podobně jako u výkonu k nárůstu výkonové spotřeby, ČSVS a.s. má nárůst mírný, ale i 

to je dobrá tendence. Při ideální konstelaci, by se výkonná spotřeba měla zvyšovat mírnějším 

tempem, než je tempo výkonů. Mělo by být samozřejmostí, že se podniky budou neustále 

vyvíjet aktivity, které budou směřovat ke snížení nákladů, což je jevem žádoucím. 
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Přidaná  hodnota 
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Obrázek č.5 Graf  přidané hodnoty  

 

 Přidanou hodnotu zjistíme rozdílem výkonů a výkonové spotřeby. Absolutní hodnota 

přidané hodnoty u obou společnosti roste, u společnosti TOUAX s.r.o. došlo  k  téměř 100 % 

nárůstu této hodnoty. 

 

4.2 ANALÝZA POMÉROVÝCH UKAZATELŮ 
 

Ukazatelé rentability 

 Tyto ukazatelé rentability nám dávají informace o efektivnosti  hospodaření. 

 

 Česko-slezská výrobní a.s. TOUAX s.r.o. 

 Ukazatelé rentability  2007 2008 2007 2008 

1-ROS- ukazatel nákladovosti 0,99 1,01 0,90 0,99 

ROA- celková vložená aktiva 0,12 0,09 0,17 0,31 

ROE - vlastní kapitálu 0,26 0,18 0,38 0,45 

ROS - ukazatel  tržeb 0,03 0,02 0,09 0,10 

Tabulka č.9 Přehled ukazatelů rentability společností ČSVS a.s a TOUAX s.r.o 
 

 Ukazatel návratnosti aktiv – ROA má vzrůstající tendenci u společnosti TOUAX 

s.r.o., společnost ČSVS a.s. zaznamenala pokles. Hodnota návratnosti kapitálu – ROE se u 

společnosti  ČSVS a.s. v roce 2008 snížila, u společnosti TOUX s.r.o. naopak mírně vzrostla.  
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Hodnota ROS nám udává, kolik procent podniku plyne z 1 Kč tržeb, zde nedošlo k razantním 

změnám.  Ukazatel 1-ROS nám udává nákladovost. 

Ukazatelé aktivity 

 Ukazatelé aktivity informují o tom, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 

 

 Česko-slezská  výrobní a.s. TOUAX s.r.o. 

  Ukazatelé aktivity 2007 2008 2007 2008 

Obrat celkových aktiv 3,49 3,50 1,44 2,48 

Obrat zásob 14,00 13,64 7,99 13,74 

Doba obratu zásob 26,07 26,76 45,68 26,56 

Obrat pohledávek 26,14 33,45 2,91 6,27 

Doba obratu pohledávek 14 13,64 7,99 13,74 

Tabulka č.10 Přehled ukazatelů aktivity ČSVS a.s a TOUAX s.r.o. 
 

 

 Obrat celkových aktiv má vzrůstající tendenci, to je dobré znamení. U společnosti 

TOUAX s.r.o. byl nárůst výraznější.  

U obratu zásob, které mají pro obě společnosti značný význam,  je výsledná hodnota 

v roce 2008 u obou společností téměř totožná, lze konstatovat, že velmi dobrá.  

 U hodnoty doby obratu zásob nám tento výsledek ukazuje, jak dlouho jsou vázány 

zásoby v podnikaní. Při vysokých hodnotách, by bylo patrné, že podniky mají zbytečné 

zásoby, které musí samozřejmě financovat, což není úplně pozitivní jev, který je spojen se 

zvýšenými náklady na skladování. Společnosti mají v roce 2008 téměř vyrovnanou dobu 

obratu zásob. Společnost ČSVS a.s. si tuto hodnotu drží i z předešlého roku, oproti tomu 

došlo u společnosti TOUAX s.r.o ke zlepšení k roku 2007. Žádoucím jevem by měla být 

aktivita obou společností, co nejvíce zkrátit dobu, po kterou jsou zásoby skladovány.  

Doba obratu pohledávek je u společnosti ČSVS a.s. na velmi dobré úrovni, jedná se o 

velmi pozitivní hodnotu, kterou si společnost drží z předchozích let.. U společnosti TOUAX 

s.r.o. byla hodnota v roce 2007 velmi příznivá, následně v roce 2008 došlo  k nárůstu této 

hodnoty, ale i tak je hodnota stále na vynikající úrovni, což je dobrým ukazatel pro danou 

společnost, hodnoty obou společností v roce 2008 jsem téměř shodné. Tato hodnota je pro 

společnosti velmi důležitá, ukazuje nám průměrnou dobu, za kterou  odběratelé uhradí vydaní 

faktury.  
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Ukazatele zadluženosti 

 Tyto ukazatelé udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování. 

 

 Česko-slezská výrobní a.s. TOUAX s.r.o. 

 Ukazatelé zadluženosti 2007 2008 2007 2008 

Podíl vlastního kapitálu 34,85% 40,04% 33,29% 53,47% 

Dlouhodobá zadluženost 22,12% 19,30% 1,39% 0,15% 

Krátkodobá zadluženost 32,87% 31,73% 53,31% 26,98% 

Míra celkové zadluženosti 65,15% 59,96% 66,27% 46,43% 

Tabulka č.11 Přehled ukazatelů zadluženosti společností ČSVS a.s a TOUAX s.r.o. 
 

 Celková zadluženost se u obou společností snižuje, což je dobré znamení, u 

společnosti TOUAX s.r.o. je v roce 2008 celková zadluženost 46%, což představuje pro 

společnost přijatelné, společnost ČSVS a.s. má ve stejném roce zadluženost okolo 60%. 

V předcházejícím roce 2007  jsou na tom obě společnosti téměř totožné, kdy se celková 

zadluženost pohybovala okolo 66%.   

 

Ukazatelé likvidity 

 Likvidita je schopnost společnosti dostát svým závazkům 

 

 Česko-slezská výrobní a.s. TOUAX s.r.o. 

 Ukazatelé likvidity 2007 2008 2007 2008 

Likvidita I. stupn ě 0,06 0,03 0,01 0,23 

Likvidita II. stupn ě 0,46 0,36 0,94 1,70 

Likvidita III. stupn ě 1,22 1,17 1,28 2,44 

Tabulka č.12 Přehled ukazatelů likvidity společností ČSVS a.s a TOUAX s.r.o. 
 

 Likvidita I. stupně, též někdy označována jako okamžitá likvidita, je vyjádřením 

schopnosti podniku platit splatné dluhy. Hodnota této likvidity by se měla pohybovat kolem 

hodnoty 0,2. K této hodnotě se přiblížil pouze podnik TOUAX s.r.o v roce 2008, jinak jsou 

hodnocené podniky ve sledovaných letech pod touto doporučenou hodnotou.  

 Likvidita II. stupně, někdy označována za pohotovou likviditu, je vyjádřením  platební 

schopnosti, v čitateli je krátkodobý finanční majetek a krátkodobé pohledávky a ve 
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jmenovateli krátkodobé závazky. Tato hodnota by měla dosahovat hodnoty kolem 1 – 1,5.  

Této hodnotě se přibližuje více společnost TOUAX s.r.o.  

 Likvidita III stupně nebo také běžná likvidita vyjadřuje schopnost podniku krýt svým 

finančním majetkem a krátkodobými pohledávky své krátkodobé dluhy a běžné závazky. Ve 

sledovaných letech, je rok 2007 u společností téměř totožný, rok 2008 je ukazatelově lepší pro 

společnost TOUAX s.r.o.   
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Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat konkurenceschopnost průmyslového podniku 

ČSVS a.s.  Při zpracování této analýzy jsem vycházel jednak z  teoretických poznatků 

získaných studiem literatury a dále z ekonomických informací poskytnutých v jmenovaném 

podniku. Tyto informace byly dále doplněny pohovory se zaměstnanci a vedením společnosti. 

Konkurenceschopnost v podniku byla zaměřena především na její ekonomickou 

životaschopnost, a proto byla pro zhodnocení konkurenceschopnosti podniku zvolena finanční 

analýza jakožto standardní nástroj analýzy výkonnosti, do jehož výsledku by se měla  

konkurenceschopnost přirozeně promítnout. Finanční analýza a s tím spojený pohled na 

společnost je jen jedním z mnoha aspektů hodnocení konkurenceschopnosti. Kromě tohoto 

omezujícího faktoru je dalším důvodem to, že pro srovnání konkurenceschopnosti s dalším 

podnikem mohla být v dané oblasti využita jen společnost, která existuje pouze dva roky. 

Z celkové široké báze ukazatelů finanční analýzy byly zvoleny jen poměrové 

ukazatelé a to takové, u nichž je předpoklad, že jsou schopny do určité míry zmapovat z 

ekonomického pohledu konkurenceschopnost společnosti. Většina hodnot poměrových 

ukazatelů je uspokojivá a tudíž je předpoklad, že hodnocená společnost je 

konkurenceschopná. Jak rentabilita, tak likvidita podniku dosahuje uspokojivých hodnot i ve 

srovnání se sledovaným konkurenčním podnikem.  

Výše uvedené a zjištěné ekonomické informace však nepřináší žádné informace o 

příčinách stávajícího stavu ani neposkytují výhled do  budoucnosti. Proto jako další aspekt 

hodnocení konkurenceschopnosti byla zvolena SWOT analýza, která umožňuje prozkoumat, 

jaké faktory mají vliv na současnou situaci podniku a pomocí které lze přesněji rozpoznat 

hlavní konkurenční výhody a sílu podniku. Na základě této analýzy byla navržena doporučení 

pro budoucí strategii podniku.  

I když dle finančních ukazatelů srovnávaný podnik dosahuje většinou horších hodnot, 

jak vyplývá z analýzy - hlavní a stěžejní  konkurenční výhodou podniku jsou jednak nabyté 

zkušenosti, dobrá pověst a především  silný většinový vlastník. Proto by se ČSVS a.s. měla 

snažit tuto dobrou pověst na dnešním konkurenčním trhu udržet a nadále se pokoušet 

zlepšovat kvalitu svých produktů. Vývoj, robotizace a zlepšování technologií jsou důležitým 

článkem úspěchu v tomto oboru. Slabými stránkami konkurenceschopnosti podniku se může 

v budoucnosti jevit oboustranná závislost jak na jediném strategickém partnerovi tak i na 

výhradním dodavateli (s kterým je podepsána exklusivní smlouva).  
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Možnou hrozbou pro podnik snížení investic ze strany státu do oblasti infrastruktury a 

stavebnictví.  

Doporučuji se zaměřit na standardizaci výroby a výrobu komponentů, z čehož vyplývá 

doporučení specializovat se na jeden druh výroby, optimalizovat stavy pracovníků 

společnosti, hledat cesty k zefektivnění výrobních procesů při dodržení kvality. S tím spojené 

jsou i snahy minimalizovat režijní náklady společnosti, optimalizovat průběžně nákup 

materiálu, a tím snížit skladové zásoby na nezbytně nutnou potřebu, omezit investice na 

nezbytně nutné minimum, zaměřit se na snižování energetické náročnosti výroby 

(jednosměnný provoz, čtyřdenní týdenním pracovní rytmus atd.). Bylo by vhodné pronajmout 

nevyužitý hmotný movitý i nemovitý majetek, pokusit se zrušit veškeré kooperace včetně 

nákupu příslušenství kontejnerů a realizovat jejich výrobu ve vlastním závodě. Splněním části 

těchto doporučení by podnik určitě získal ještě pevnější a jistější trvalé místo na současném 

nejistém ekonomickém trhu. 

 Současná ekonomická situace – krize, by neměla dle odhadů vedení společnosti mít 

na budoucí vývoj podniku významný vliv a pokud budou dodržena předložená doporučení, 

společnost by měla zůstat nadále konkurenceschopným partnerem na trhu. 
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konkurenceschopnost/1001537/38516/ ze dne  05. 03. 2010 
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Příloha č.1 Výkaz zisku a ztráty ČSVS a.s. 
 

        Stav v běžném 

     účetním období 
        2007 2008 
  I. 1 Tržby za prodej zboží   0 

A.   2 Náklady vynaložené na prodané zboží   0 

  +   Obchodní marže     

  II.   Výkony 528 235 1 088 457 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 516 566 1 043 035 

   2 Změna stavu zásob vlastní činnosti -8 393 13 675 

    3 Aktivace 20 062 31 747 

B.    Výkonová spotřeba 409 243 852 309 

B.  1 Spotřeba materiálu a energie 294 628 632 595 

B.   2 Služby 114 615 219 714 

  +   Přidaná hodnota 118 992 236 148 

C.     Osobní náklady 49 347 102 929 

C.  1 Mzdové náklady 36 549 76 836 

C.  2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva     

C.  3 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 12 798 26 093 

C.  4 Sociální náklady     

D.     Daně a poplatky 223 300 

E.     
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 4 857 9 164 

  III.   
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 5 011 5 108 

  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3 786 443 

    2 Tržby z prodeje materiálu 1 225 4 665 

F.    
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 3 479 577 

F.  1 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku  2 943 69 

F.   2 Prodaný materiál 536 508 
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G.  1 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 
období -143 55 248 

  IV. 2 Ostatní provozní výnosy 699 57 869 

H.  1 Ostatní provozní náklady 1 711 3 398 

  V. 2 Převod provozních výnosů     

I.   1 Převod provozních nákladů     
  *   Provozní výsledek hospodaření 65 228 127 509 
  VI. 1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     
J.   1 Prodané cenné papíry a podíly     
  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     

  VII. 1 

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

   2 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů     

    3 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku     

  VIII. 1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku     

K.   2 Náklady z finančního majetku     

  IX. 1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů     

L.   2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů     

M.   1 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti     

  X. 1 Výnosové úroky 6 556 

N.   2 Nákladové úroky 1 037 3 566 

  XI. 1 Ostatní finanční výnosy 8 689 23 731 

O.   2 Ostatní finanční náklady 9 160 18 727 

  XII. 1 Převod finančních výnosů     

P.   2 Převod finančních nákladů     

  *   Provozní  výsledek hospodaření 65 228 127 509 

        Stav v běžném 

     účetním období 
        2007 2008 

Q.    Daň z příjmů za běžnou činnost 15 851 27 408 

Q.  1   - splatná 15 737 38 136 

Q.   2   - odložená 114 -10 728 

  **   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 47 875 102 095 

  XIII. 1 Mimořádné výnosy     

R.   2 Mimořádné náklady     
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S.  1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti     

S.  1   - splatná     

S.   2   - odložená     

  *   Finanční výsledek hospodaření -1 502 1 994 

    1 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-)     

  ***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 47  875 102 095 

  ****   Výsledek hospodaření před zdaněním 63 726 129 503 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

Příloha č.2 Rozvaha – aktiva ČSVS a.s. 

 

        Běžné 

     účetní období 

        2007 2008 

      AKTIVA CELKEM 178 539 189 666 

A.     
POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ 
KAPITÁL     

B.     DLOUHODOBÝ MAJETEK 106 129 118 685 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 1 425 0 

B. I. 1 Zřizovací výdaje     

   2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      

   3 Software     

   4 Ocenitelná práva 1 425 0 

   5 Goodwill     

   6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek     

   7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     

    8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek     

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 104 704 118 685 

B. II. 1 Pozemky 3 612 5 612 

   2 Stavby 36 935 64 974 

   3 
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 20 630 32 516 

   4 Pěstitelské celky trvalých porostů     

   5 Základní stádo a tažná zvířata     

   6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek     

   7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 27 767 1 793 

   8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek     

    9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 15 760 13 790 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách     

   2 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem     
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   3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly     

   4 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv     

   5 Jiný dlouhodobý finanční majetek     

   6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek     

   7 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek    

C.     OBĚŽNÁ AKTIVA 71 594 70 572 

C. I.   Zásoby 44 465 48 680 

C. I. 1 Materiál 41 121 44 156 

   2 Nedokončená výroba a polotovary 2 693 4 378 

   3 Výrobky     

   4 Zvířata 23 361 3 511 

   5 Zboží     

    6 Poskytnuté zálohy na zásoby 651   

C. II.   Dlouhodobé pohledávky  19 850 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 0   

   2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba     

   3 Pohledávky - podstatný vliv     

   4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení     

   5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy     

   6 
Dohadné účty aktivní (nevyfakturované 
výnosy)     

   7 Jiné pohledávky     

    8 Odložená daňová pohledávka     

C. III.   Krátkodobé pohledávky 23 820 19 850 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 21 674 18 605 

   2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba     

   3 Pohledávky - podstatný vliv     

   4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení     

   5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění     

   6 Stát - daňové pohledávky   747 

   7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 105 360 

   8 
Dohadné účty aktivní (nevyfakturované 
výnosy) 14 62 
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    9 Jiné pohledávky 27 76 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 3 309 2 042 

C. IV. 1 Peníze 231 356 

   2 Účty v bankách 3 078 1 686 

   3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0   

    4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek     

D.     
OSTATNÍ AKTIVA - P ŘECHODNÉ 
ÚČTY AKTIV 816 409 

D. I.   Časové rozlišení 816 409 

D. I. 1 Náklady příštích období 816 409 

   2 Komplexní náklady příštích období     

    3 Příjmy příštích období     
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Příloha č.3 Rozvaha – pasiva ČSVS a.s. 

 

        Stav v běžném 

     účetním období 

        2007 2008 

      PASIVA CELKEM 178 539 189 666 

A.     VLASTNÍ KAPITÁL 62 219 75 945 

A. I.   Základní kapitál 30 300 30 300 

A. I. 1 Základní kapitál 30 300 30 300 

   2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)     

    3 Změny základního kapitálu     

A. II.   Kapitálové fondy 136 136 

A II. 1 Emisní ážio     

   2 Ostatní kapitálové fondy 136 136 

   3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků     

    4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách     

A III.   Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 1 774 2 573 

A III. 1 Zákonný rezervní fond 1774 2 573 

    2 Statutární a ostatní fondy     

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 14 026 29 210 

  IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 14 026 29 210 

    2 Neuhrazená ztráta minulých let     

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) 15 983 13 726 

B.     CIZÍ ZDROJE 116 320 113 721 

B. I.   Rezervy 0 0 
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů     

   2 Rezerva na důchody a podobné závazky     

   3 Rezerva na daň z příjmů     

    4 Ostatní rezervy     

B. II.   Dlouhodobé závazky 39 499 36 601 

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů     

   2 Závazky - ovládající a řídící osoba 39 499   

   3 Závazky - podstatný vliv   36 601 
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   4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení     

   5 Přijaté zálohy     

   6 Vydané dluhopisy     

   7 Směnky k úhradě     

   8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)     

   9 Jiné závazky     

    10 Odložený daňový závazek     

B. III.   Krátkodobé závazky 58 682 60 184 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 42 433 34 273 

   2 Závazky - ovládající a řídící osoba   10 463 

   3 Závazky - podstatný vliv     

   4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  
a k účastníkům sdružení     

   5 Závazky k zaměstnancům 5 636 6 264 

   6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 3 188 3 038 

   7 Stát - daňové závazky a dotace 7 299 5 764 

   8 Přijaté zálohy     

   9 Vydané dluhopisy     

   10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 126 382 

    11 Jiné závazky     

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 18 139 16 936 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 1 667   

   2 Krátkodobé bankovní úvěry 16 472 16 936 

    3 Krátkodobé finanční výpomoci     

C.      OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV 0 0 

C. I.   Časové rozlišení     

C. I. 1 Výdaje příštích období     

    2 Výnosy příštích období     
 

 

 

¨ 
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Příloha č.4 Výkaz zisku a ztráty TOUAX s.r.o. 

 

        Stav v běžném 

     účetním období 

        2007 2008 

  I. 1 Tržby za prodej zboží   0 

A.   2 Náklady vynaložené na prodané zboží   0 

  +   Obchodní marže     

  II.   Výkony 528 235 1 088 457 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 516566 1 043 035 

   2 Změna stavu zásob vlastní činnosti -8393 13 675 

    3 Aktivace 20 062 31 747 

B.    Výkonová spotřeba 409 243 852 309 

B.  1 Spotřeba materiálu a energie 294 628 632 595 

B.   2 Služby 114 615 219 714 

  +   Přidaná hodnota 118 992 236 148 

C.     Osobní náklady 49 347 102 929 

C.  1 Mzdové náklady 36 549 76 836 

C.  2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva     

C.  3 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 12 798 26 093 

C.  4 Sociální náklady     

D.     Daně a poplatky 223 300 

E.     
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 4 857 9 164 

  III.   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 5 011 5 108 

  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3 786 443 

    2 Tržby z prodeje materiálu 1 225 4 665 

F.    
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu 3 479 577 

F.  1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  2 943 69 

F.   2 Prodaný materiál 536 508 
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G.  1 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 
období -143 55 248 

  IV. 2 Ostatní provozní výnosy 699 57 869 

H.  1 Ostatní provozní náklady 1 711 3 398 

  V. 2 Převod provozních výnosů     

I.   1 Převod provozních nákladů     
  *   Provozní výsledek hospodaření 65 228 127 509 
  VI. 1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     
J.   1 Prodané cenné papíry a podíly     
  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     

  VII. 1 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem     

   2 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů 
a podílů     

    3 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku     

  VIII. 1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku     

K.   2 Náklady z finančního majetku     

  IX. 1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů     

L.   2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů     

M.   1 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti     

  X. 1 Výnosové úroky 6 556 

N.   2 Nákladové úroky 1 037 3 566 

  XI. 1 Ostatní finanční výnosy 8 689 23 731 

O.   2 Ostatní finanční náklady 9 160 18 727 

  XII. 1 Převod finančních výnosů     

P.   2 Převod finančních nákladů     

  *   Provozní  výsledek hospodaření 65 228 127 509 

        Stav v běžném 

     účetním období 

        2007 2008 

Q.    Daň z příjmů za běžnou činnost 15 851 27 408 

Q.  1   - splatná 15 737 38 136 

Q.   2   - odložená 114 -10728 

  **   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 47 875 102 095 

  XIII. 1 Mimořádné výnosy     

R.   2 Mimořádné náklady     
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S.  1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti     

S.  1   - splatná     

S.   2   - odložená     

  *   Finanční výsledek hospodaření -1 502 1 994 

    1 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-)     

  ***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 47 875 102 095 

  ****   Výsledek hospodaření před zdaněním 63 726 129 503 
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Příloha č.5 Rozvaha – aktiva TOUAX s.r.o. 

 

        Běžné 

     účetní období 

        2007 2008 

      AKTIVA CELKEM 374309 423975 

A.     
POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ 
KAPITÁL     

B.     DLOUHODOBÝ MAJETEK 114 160 141 862 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek   250 

B. I. 1 Zřizovací výdaje     

   2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      

   3 Software 250 250 

   4 Ocenitelná práva     

   5 Goodwill     

   6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek     

   7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     

    8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek     

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 114160 141612 

B. II. 1 Pozemky 384 384 

   2 Stavby 35 160 34 452 

   3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 62 032 88 822 

   4 Pěstitelské celky trvalých porostů     

   5 Základní stádo a tažná zvířata     

   6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek     

   7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 12640 14 051 

   8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   233 

    9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 3 944 3 670 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek     

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách     

   2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem     
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   3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly     

   4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv     

   5 Jiný dlouhodobý finanční majetek     

   6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek     

   7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek    

C.     OBĚŽNÁ AKTIVA 255469 279464 

C. I.   Zásoby 67360 76 630 

C. I. 1 Materiál 451174 40 713 

   2 Nedokončená výroba a polotovary 8615 10 576 

   3 Výrobky 13595 25308 
   4 Zvířata 23 361 3 511 

   5 Zboží 33 33 
    6 Poskytnuté zálohy na zásoby     

C. II.   Dlouhodobé pohledávky 1 007 8 206 
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 1007   
   2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba     
   3 Pohledávky - podstatný vliv     

   4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení     

   5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy     
   6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)     

   7 Jiné pohledávky     

    8 Odložená daňová pohledávka   8206 

C. III.   Krátkodobé pohledávky 184 957 168 097 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 162 465 102 708 

   2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba   53860 

   3 Pohledávky - podstatný vliv     

   4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení     

   5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění     

   6 Stát - daňové pohledávky 21721 9948 

   7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 684 1076 

   8 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)   44 

    9 Jiné pohledávky 87 461 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 2145 26 531 

C. IV. 1 Peníze 427 448 

   2 Účty v bankách 1718 26 083 
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   3 Krátkodobé cenné papíry a podíly     

    4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek     

D.     OSTATNÍ AKTIVA - P ŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV      

D. I.   Časové rozlišení 4680 2649 

D. I. 1 Náklady příštích období 4680 2649 

   2 Komplexní náklady příštích období     

    3 Příjmy příštích období     
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Příloha č.6 Rozvaha – pasiva TOUAX s.r.o. 

 

        Stav v běžném 

     účetním období 

        2007 2008 

      PASIVA CELKEM 374 309 423 975 

A.    VLASTNÍ KAPITÁL 124 614 226 709 

A. I.   Základní kapitál 200 200 

A. I. 1 Základní kapitál 200 200 

   2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)     

   3 Změny základního kapitálu     

A. II.   Kapitálové fondy 2 420 2 420 

A II. 1 Emisní ážio     

   2 Ostatní kapitálové fondy 32 32 

   3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -958 -958 

   4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 3 346 3 346 

A III.   Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0 20 

A III. 1 Zákonný rezervní fond 0 20 

   2 Statutární a ostatní fondy     

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 74 119 121 974 

  IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 74 119 121 974 

   2 Neuhrazená ztráta minulých let     

A. V.   
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ 
/ -) 47 875 102 095 

B.     CIZÍ ZDROJE 248 042 196 855 

B. I.   Rezervy 16 032 56 350 

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 295   

   2 Rezerva na důchody a podobné závazky     

   3 Rezerva na daň z příjmů 15 737   

   4 Ostatní rezervy   56 350 

B. II.  Dlouhodobé závazky 5 193 652 
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 214 214 
   2 Závazky - ovládající a řídící osoba     

   3 Závazky - podstatný vliv     
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   4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení     

   5 Přijaté zálohy     

   6 Vydané dluhopisy     

   7 Směnky k úhradě     

   8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)     

   9 Jiné závazky 2 457 438 

   10 Odložený daňový závazek 2 522   

B. III.  Krátkodobé závazky 199 531 114 390 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 165 535 77 486 

   2 Závazky - ovládající a řídící osoba 19 965   

   3 Závazky - podstatný vliv     

   4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení     

   5 Závazky k zaměstnancům 3 677 5 818 

   6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 2 037 2 931 

   7 Stát - daňové závazky a dotace 603 20 799 

   8 Přijaté zálohy 1 473 529 

   9 Vydané dluhopisy     

   10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 5 948 5 800 

   11 Jiné závazky 293 1 027 

B. IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 27 286 25 463 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé     

   2 Krátkodobé bankovní úvěry 27 286 25 463 

   3 Krátkodobé finanční výpomoci    

C.     
OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY 
PASIV    

C. I.  Časové rozlišení 1 653 411 
C. I. 1 Výdaje příštích období 405 173 

    2 Výnosy příštích období 1 248 238 
 


