
 

                                                                                                                               
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 
 
 



 

Abstrakt  
 

Diplomová práce je zaměřena na využití účetních výkazů za účelem zhodnocení finančního 

zdraví firmy. V teoretické části věnuji pozornost především jednotlivým finančním výkazům 

(rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow), charakteristice finanční analýzy a finančního 

zdraví podniku. Tyto informace jsou posléze využity jako informační základna pro praktickou 

část. Zde jsou uvedeny nejprve informace o zkoumané společnosti. Dále je již prováděna 

analýza účetních výkazů společnosti a na základě bonitních a bankrotních modelů hodnoceno 

finanční zdraví podniku.  
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Abstract  
The topic of this thesis is the use of financial reports for the purpose of the evaluation of 

company’s financial health. In the theoretical part of my thesis I pay special attention to the 

main financial reports (Balance sheet, Profit and loss report, Cash flow) as well as the 

characteristic of financial analysis and financial health of a company. This information is then 

used as information basis for practical part of my thesis, where the information about 

inspected company is mentioned first. Financial analysis of the company follows. Then 

financial health of the company is rated on the basis of several class and breakdown models. 
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Úvod 
 

Prvořadým úkolem účetnictví je věrně zobrazit ekonomickou realitu podniku, aby si externí 

uživatelé účetních informací mohli učinit správný názor na stávající finanční pozici podniku a 

aby mohli správně odhadnout její budoucí vývoj. 

 

Avšak účetnictví zde není pouze pro okolní prostředí. V tržním prostředí se bez kvalitních 

informací žádný podnik neobejde. Umění porozumět, správně interpretovat a využívat údaje 

prezentované z účetnictví pro řešení rozhodovacích úloh je nezbytnou podmínkou 

k úspěšnému řízení podnikatelských aktivit v plně konkurenčním prostředí. 

       

Úspěšnost každého podniku je odvozována od rozsahu naplnění cílů, které si pro svou činnost 

vytýčil. Základním cílem podnikové činnosti (z ekonomického pohledu) je dosahovat 

odpovídající rentability při zajištění platební schopnosti. Zpravidla vrcholným cílem podniku 

je pak zvyšování jeho ekonomické hodnoty. Základním nástrojem pro získání informací o 

finančních charakteristikách podniku je interpretace účetních výkazů s využitím metod 

ekonomické analýzy. 

 

Ekonomická analýza je stěžejní metoda hodnocení výkonnosti podniku. V nejširším pojetí 

totiž zahrnuje analýzy všech zásadních oblastí činnosti podniku – počínaje finanční analýzou 

přes hodnocení výrobků a výrobního programu až po rozbor mezd a produktivity práce.  

 

Cílem této práce je teoreticky charakterizovat a prakticky provést analýzu účetních výkazů 

akciové společnosti Česká ochranná služba a současně zhodnotit její výkonnost v období  

2005 - 2009. Jelikož společnost žádnou finanční analýzu doposud neprováděla, měla by tato 

práce nastínit managementu společnosti jak s informacemi, které poskytuje účetnictví lze dále 

pracovat, o čem vypovídají a jak je lze využít při řízení a rozhodování v podniku. Zaměřím se 

tedy na základní ukazatele používané ve finanční analýze. Provedu horizontální a vertikální 

analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztráty, analýzu rozdílových a poměrových ukazatelů, 

rozklad Du Pont a na základě bonitních a bankrotních modelů zhodnotím finanční zdraví 

podniku. Základní údaje pro zhodnocení finanční situace společnosti, byly získány z veřejně 

dostupných účetních výkazů a informací z výročních zpráv.  
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Práce je rozdělena do čtyř částí. 

 

První část se zabývá účetními informacemi. Značnou část této kapitoly tvoří základní účetní 

výkazy; co v nich můžeme hledat a najít, o čem vypovídají a jak jsou vzájemně provázané. 

 

Druhá část je zaměřena na teoretické přístupy k řešení dané tématiky, na konkrétní ukazatele 

finanční analýzy, zabývá se souhrnnými modely hodnocení finanční úrovně podniku.  

 

Třetí a čtvrtá část je věnována provedení analýzy účetních výkazů akciové společnosti Česká 

ochranná služba. Nejprve je krátce představena společnost a poté je provedena vlastní 

analýza. 

 

V závěru práce bude v analyzovaných oblastech zhodnocena ekonomická situace podniku, 

budou identifikovány příčiny vývoje a jejich důsledky pro podnik a navrhnuta opatření 

vedoucí ke zvýšení jeho ekonomické výkonnosti. 
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1 Finanční řízení a rozhodování podniku  
Finanční řízení a rozhodování je nedílnou součástí všech aktivit podnikového organismu. 

Vychází a plní nezastupitelnou roli v rámci celkového řízení a rozhodování podniku. Pro 

finance je charakteristické, že plní syntetickou roli, neboť pomocí finančních prostředků a 

kategorií lze převést na společného jmenovatele různé aktivity a činnosti, ohodnocovat a 

porovnávat různé podnikové činnosti. 
 

Konkrétní aplikované postupy finančního řízení, cíle, používané nástroje a struktura 

finančních zdrojů závisí na fázích vývoje firmy. Každá fáze vývoje podniku vykazuje 

specifické rysy, které se projevují v různé struktuře peněžních toků a potřebě kapitálu. 

S každou fází vývoje firmy jsou spojeny i různé cíle. Za základní dlouhodobý cíl firmy lze 

považovat růst hodnoty firmy a zvyšování finanční výkonnosti firmy.[1] 

 

Jednou ze stěžejních úloh finančního managementu je plánování tvorby a užití finančních 

fondů a prostředků tak, aby byly dosaženy cíle podniku. To je dosahováno ve dvou směrech: 

uvnitř podniku se jedná o investování, finanční analýzu a rozhodování; ve vztahu k okolí o 

propojení vlastního podnikání a okolního finančního prostředí.  

 

Investiční rozhodování představuje investování do reálných aktiv (technologie, výrobní 

zařízení, zásoby, pohledávky) a také do finančních aktiv (cenné papíry). Finanční 

rozhodování pak směřuje k rozhodnutí, kolik kapitálu je nutné mít pro zajišťované činnosti a 

jaká má být jeho struktura, tj. poměr vlastního a cizího kapitálu. Hlavním úkolem finančního 

řízení je zajistit dostatek finančních zdrojů a umístit je tak, aby byly efektivně využity a 

přitom byla dosahována finanční rovnováha mezi finanční výkonností (rentabilitou), 

kapitálovou strukturou (zadlužeností) a solventností (likviditou). 

 

 

1.1 Zdroje informací pro řízení 
Finanční řízení se neobejde bez zpětných informací o dosažených skutečnostech. Ty jsou 

obsaženy v účetnictví podniku. Základní funkcí účetnictví je poskytovat všem svým 

uživatelům spolehlivé informace o tom, jak je daný podnik ekonomicky zdatný. Přitom nejde 

jen o posouzení toho, jak vedení podniku zhodnotilo svěřené prostředky za uplynulé období,  
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ale stále větší zájem je i o prognózování finanční situace: zda a nakolik bude podnik schopen 

dosahovat příznivých finančních výsledků v budoucnosti. 

 
Různorodost informačních potřeb uživatelů účetních informací vyvolala nutnost diferenciace 

způsobu zachycení a zobrazení podnikatelského procesu podle toho, kdo je uživatelem 

účetních informací a jaké rozhodovací procesy řeší. Postupně tak došlo k obsahovému 

oddělení: 

 účetních informací finančního účetnictví, 

 účetních informací vnitropodnikového účetnictví (manažerského účetnictví). 

 

 

1.1.1 Informace finančního účetnictví 
Finanční účetnictví je zaměřeno na získávání a poskytování ekonomických informací 

určených zejména pro externí uživatele účetních výkazů. Poskytuje informace o podniku jako 

celku, o jeho majetku, závazcích, vlastním kapitálu a také o nákladech a výnosech s cílem 

zjistit hospodářský výsledek podniku. Finanční účetnictví je završeno v účetní závěrce, kterou 

tvoří účetní výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetním výkazům. Finanční 

výkazy jsou tedy výkazy externími. 

 

1.1.1.1 Rozvaha 
Rozvaha (bilance) je účetní výkaz, který podává přehled o majetku podniku (aktivech) a 

zdrojích (pasivech), ze kterých byl tento majetek pořízen, a to k určitému dni. Rozvaha 

zachycuje aktiva a pasiva v základním bilančním vztahu: aktiva = pasiva neboli aktiva = 

vlastní kapitál + dluhy.  

 

Aktiva podniku představují majetek členěný podle jednotlivých věcných druhů, a jsou 

uspořádána podle likvidity, tedy od položek nejméně likvidních k položkám nejlikvidnějším. 

Majetek podniku lze v podstatě rozdělit na stálá aktiva, oběžná aktiva a ostatní aktiva.  

Stálá aktiva se dále člení na hmotný, nehmotný a finanční majetek, oběžná aktiva se skládají 

ze zásob, pohledávek, krátkodobého finančního majetku. 

 

Pasiva jsou zdroje, ze kterých podnik financuje svůj majetek. Představují tentýž majetek 

podniku avšak členěný podle zdrojů krytí tohoto majetku. Zdroje krytí majetku lze rozdělit do  
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dvou skupin, a to na zdroje vlastní a zdroje cizí. Vlastními zdroji krytí jsou ty zdroje, které 

podnikatelský subjekt sám vložil do podnikání (základní kapitál), dále různé fondy podniku, 

které vznikají při jeho hospodářské činnosti (fondy tvořené ze zisku, kapitálové fondy). Mezi 

vlastní zdroje patří rovněž nerozdělený výsledek (zisk) minulých let i hospodářský výsledek 

běžného účetního období. Cizími zdroji krytí majetku jsou zdroje, které podnik získal 

úvěrem u peněžních ústavů, půjčkou apod. Cizími zdroji krytí jsou rovněž závazky vůči 

dodavatelům a rezervy.[2] 

 

Rozvaha nám podává obraz ve třech základních oblastech a to: 

- o majetkové situaci podniku, 

- o zdrojích financování, 

- o finanční situaci podniku. 

 

Rozvaha má statický charakter, jelikož se sestavuje k určitému okamžiku. V okamžiku, 

kdy analyzujeme, je stav majetku a závazků už úplně jiný. 

Nejvýznamnější skupiny aktiv a pasiv ve zjednodušené podobě jsou znázorněny na obr. 1. 

 

     Obr. 1. Zjednodušená struktura rozvahy 

 
 

       Zdroj: vlastní 

 

1.1.1.2 Výkaz zisku a ztráty 
Účelem založení podniku je vykonávání činnosti, která má sloužit k vytváření zisků a růstu 

podniku (tržní hodnoty). Účetní výkaz, který sleduje výsledky hospodaření podniku, se 

nazývá Výkaz zisku a ztráty a podává informace o efektivnosti hospodaření podniku za 

vykazované období. Slouží ke zjištění hospodářského výsledku podniku. Podkladem pro 

sestavení výkazu zisku a ztráty jsou výnosy a náklady podniku (nikoliv pohyb příjmů a 
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 výdajů). Výnosy jsou chápány jako předem oceněné výkony podniku. Součástí výnosů jsou i 

změny stavu zásob, výrobků, polotovarů, polotovarů vlastní výroby a nedokončené výroby. 

Náklady jsou definovány jako penězi oceněná spotřeba výrobních faktorů za dané zúčtovací 

období. Náklady a výnosy musí být ve výsledovce zachyceny časově rozlišené. Rozdíl mezi 

výnosy a náklady jednotlivých období vyjadřuje výsledek hospodaření, kterým je zisk 

(v případě, že výnosy převyšují náklady) nebo ztráta (v opačném případě). Výkaz zisku a 

ztráty je v podstatě rozdělen do tři základních oddílů, které umožňují zjistit: provozní 

výsledek hospodaření, výsledek hospodaření z finančních operací a mimořádný výsledek 

hospodaření.  Kromě těchto tří dílčích částí a výsledků obsahuje výkazu zisku a ztráty ještě 

další, dílčí výsledky hospodaření a to: obchodní marži a přidanou hodnotu. 

 

Obchodní marže je rozdílem mezi tržbami za prodej zboží a náklady vynaloženými na 

prodané zboží. Jde v podstatě o výsledek hospodaření z obchodní činnosti podniku – 

z prodeje zboží. 

 

Přidaná hodnota je hodnota přidaná k hodnotě vstupů zpracováním v podniku. Lze ji 

vypočítat takto:  

Přidaná hodnota = (obchodní marže + výkony) – výkonová spotřeba.  

Kde: výkony se rozumí výstupy produkční činnosti podniku a zahrnují zejména tržby a 

nedokončenou výrobu. 

Výkonová spotřeba přitom představuje nakoupené vstupy a zahrnuje například spotřebu 

materiálu a služeb. [2] 

 

Výkaz zisku a ztráty je výkazem, který zachycuje hospodaření podniku v peněžních 

jednotkách, nezachycuje však skutečný stav peněz, které má podnik k dispozici. Proto je 

sestavován ještě jeden výkaz, a to výkaz o peněžních tocích (cash flow). 

 

1.1.1.3 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 
Po rozvaze, která sleduje stav majetku a kapitálu v podniku a výsledovce, která zachycuje 

výsledky hospodaření jako rozdíl mezi výnosy a náklady podniku, je pro podnik důležité mít 

přehled i o skutečných penězích, které do podniku přicházejí a odcházejí z něj. Výkaz cash 

flow podává informace o hotovostním toku z provozní, investiční a finanční činnosti. 

Jednotlivé příjmy a výdaje jsou sledovány bez ohledu na to, zda mají dané hospodářské 
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operace vliv na výnosy či náklady. Proto nejsou výsledky zkreslovány časovým rozlišením 

ani nerealizovanými výnosy. Účetní jednotka tudíž může vykazovat zisk, přesto však nemusí 

mít dostatek peněžních prostředků k úhradě svých závazků.[3] 

 

Výkaz cash flow zobrazuje finanční situaci podniku, proto je využíván při řízení likvidity, 

investičním rozhodování a pro posouzení finančního zdraví podniku. 

 

 

1.1.1.4 Provázanost účetních výkazů 
Jednotlivé účetní výkazy jsou mezi sebou úzce provázány. Provázanost účetních výkazů 

zachycuje obr. 2. Osou tohoto systému je rozvaha. Rozvaha sleduje stav zdrojů financování a 

strukturu majetku potřebného k realizaci podnikatelské činnosti. Výkaz zisku a ztráty 

vysvětluje proces tvorby zisku jako přírůstku vlastního kapitálu a slouží k hodnocení firmy 

zhodnocovat vložený kapitál. Výkaz cash flow umožňuje vysvětlení změny peněžních 

prostředků, tedy analýzu peněžních prostředků. Z hlediska analytického je asi nejzásadnější 

vztah účetního hospodářského výsledku a peněžních toků. Pro hodnocení firmy není důležitá 

pouze schopnost vytvářet kladný výsledek hospodaření, ale také zajištění dostatečného 

množství peněžních prostředků pro běžné fungování firmy. Při zkoumání těchto položek 

můžeme dojít k různým situacím. [3] 

 Výsledek hospodaření z provozní činnosti je zisk, peněžní tok z provozní činnosti je 

kladný – nejlepší varianta, jaká může nastat. Firma vhodně hospodaří se svěřenými 

finančními prostředky. 

 Výsledek hospodaření z provozní činnosti je zisk, peněžní tok z provozní činnosti je 

záporný – firma neinkasuje dostatečně rychle finanční prostředky. Podnik může mít 

problémy se zajištěním dostatečných finančních prostředků pro běžný chod podniku. 

 Výsledek hospodaření z provozní činnosti je ztráta, peněžní tok z provozní činnosti je 

kladný – tato situace naznačuje neschopnost managementu dostatečným způsobem 

zhodnocovat vložený kapitál a signalizuje možné problémy v hospodaření firmy. 

 Výsledek hospodaření z provozní činnosti je ztráta, peněžní tok z provozní činnosti je 

záporný – tato situace je nejnepříznivější, oba výkazy signalizují problémy 

v hospodářské činnosti. Z dlouhodobého hlediska je tato firma dlouhodobě 

neudržitelná. 
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      Obr. 2. Provázanost účetních výkazů 

 
  Cash flow             Rozvaha           Výkaz  zisku a ztráty 

Počáteční      Vlastní      
Stav      Kapitál      
  Příjmy  Majetek    Náklady   
              
Výdaje      Cizí    Výnosy 
       Zdroje      
              
              
  Konečný  Peníze Zisk  Zisk   
  Stav           

 
   Zdroj: Ručková, P., Finanční řízení a rozhodování 

 

 

1.1.1.5 Příloha k účetním výkazům 
Třetí povinnou součástí účetní závěrky je příloha, která je doplněním, rozpracováním a 

objasněním informací z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Informuje uživatele o obecných, 

účetních a oceňovacích metodách použitých v účetnictví podniku. Do přílohy se uvádí 

významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace podniku z hlediska 

externích uživatelů. 

 

 

1.1.1.6 Přehled o změnách vlastního kapitálu 
Informace o zvýšení nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma   

rozvahovými dny, podává přehled o změnách vlastního kapitálu. Výkaz vysvětluje rozdíl 

mezi počátečním a konečným stavem každé položky vlastního kapitálu, a to přímo (nikoliv 

prostřednictvím výsledovky).  

Do celkové změny vlastního kapitálu se promítají: 

 změny vyplývající z operací s vlastníky (např. vklady do základního kapitálu, 

vyplacené dividendy či podíly na zisku), 

 změny vyplývající z operací ovlivňující položky vlastního kapitálu (např. přijaté dary, 

přesuny mezi fondy tvořenými ze zisku atd.) 
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1.1.1.7 Výroční zpráva 
Výroční zpráva je specifický dokument, jehož účelem je uceleně, vyváženě a komplexně 

informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení daného 

podniku. Výroční zprávu sestavují povinně podnikatelské subjekty, které jsou ze zákona 

povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 

 

 

1.1.2 Informace vnitropodnikové (manažerské) účetnictví 
Vnitropodnikové účetnictví se zabývá poskytováním ekonomických informací, které 

potřebuje vedení podniku pro rozhodování a kontrolu ekonomického vývoje. Jde o soubor 

různorodých informací potřebných pro efektivní řízení daného podniku. Vnitropodnikové 

účetní výkazy nemají závaznou úpravu a vychází z vnitřních potřeb každého podniku.  [1] 

 

Účetnictví poskytuje finančnímu managementu podniku údaje, které mají podobu převážně 

stavových absolutních veličin uváděných k určitému datu nebo za určité období. Tato data 

sama o sobě mají jen velmi omezenou vypovídající schopnost. Pro vyšší vypovídající 

schopnost finančních dat se využívá finanční analýzy. Finanční analýza pak představuje 

významný nástroj finančního řízení podniku.[4] 

 
 

2 Finanční analýza  
Finanční analýza je definována jako formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje 

mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídající schopnost, umožňuje dospět k 

určitým závěrům celkového hospodaření a finanční situaci podniku, podle kterých by bylo 

možné přijmout různá rozhodnutí. Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, 

současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření firmy. Jejím cílem je poznat 

finanční zdraví, identifikovat slabiny, které by mohly v budoucnosti vést k problémům, a 

determinovat silné stránky, na kterých by firma mohla stavět. [5] 

 

V rámci finanční analýzy existuje řada metod, které je možno s úspěchem aplikovat. Volba 

metody musí být učiněna s ohledem na: 

 účelnost – to znamená, že musí odpovídat předem zadanému cíli, 
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 nákladnost – hloubka a rozsah analýzy musí odpovídat očekávanému ohodnocení rizik 

spojených s rozhodováním, 

 spolehlivost – lze zvýšit kvalitním využíváním všech dostupných dat. 

 

Z hlediska použitých metod bude zcela přirozeně rozdíl v tom, zda uživatelem analýzy bude 

management, akcionář či věřitel. Postup při rozhodování znázorňuje následující Obr. č. 3. 

 

Obr. 3. Postup při rozhodování o výběru metod finanční analýzy 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pramen: vlastní 

 

Mezi základní přístupy používané při finanční analýze patří: 

 analýza absolutních ukazatelů, 

 analýza poměrových ukazatelů, 

 analýza rozdílových ukazatelů, 

 analýza soustav ukazatelů. 

 
 

    Uživatelé 

   Formulace cílů 

Zaměření analýzy 
a výběr metod  
 

Ukazatele a jiné 
nástroje 

Věřitel  Vlastník Management 

Likvidita  Ziskovost Provozní analýza     

Zadluženost  Kapitálové výnosy Řízení zdrojů 

Dluhová služba Tržní ukazatele  Ziskovost 
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2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Tato metoda spočívá v používání údajů přímo zjištěných v účetních výkazech. Posuzují se při 

tom jednak změny absolutních hodnot vybraných ukazatelů v čase, jednak jejich relativní 

změny, provádí se tedy jejich procentický rozbor. Zpracovává se jak horizontální tak 

vertikální analýza účetních výkazů. [4]   

 

2.1.1 Vertikální analýza  
Při vertikální analýze posuzujeme jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. strukturu 

aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je složení hospodářských 

prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity firmy a z jakých zdrojů (kapitálu) jsou 

pořízeny. Na schopnosti vytvářet a udržovat rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí 

ekonomická stabilita firmy. Při výpočtu se postupuje tak, že jednotlivé položky daného 

účetního období v případě rozvahy vztahujeme k celkové bilanční sumě, v případě výkazu 

zisku a ztráty k celkovým výnosům. [5] 

 

2.1.2 Horizontální analýza  
 Horizontální analýza firmy hledá odpověď na otázky: o kolik se změnily jednotlivé položky 

účetních výkazů v čase, anebo o kolik % se změnily jednotlivé položky v čase. Procentuální 

vyjádření je výhodnější v případě, kdy hodláme uskutečněný rozbor podrobit hlubšímu 

zkoumání – oborovému srovnání. Vyjádření v absolutních číslech nám umožní objektivnější 

pohled na jednotlivé položky z hlediska jejich absolutní důležitosti. Rozbor může být 

zpracován buď v meziročním srovnání jako řetězový index nebo může být uskutečněno 

srovnání s výchozím obdobím pomocí bazického indexu. Cílem horizontální analýzy je 

absolutně i relativně změřit intenzitu změn jednotlivých položek [6] 

 

Tabulka 1. Vzorce pro výpočet horizontální analýzy 

                                                                                                 Ut - U t-1               ΔUt, 
absolutní změna = Ut - U t-1 = ΔUt,                  relativní změna   = ------------ = ------------       (1) 
                                                                                                       U t-1              U t-1 
                             
kde: Ut je hodnota ukazatele, t je běžný rok, t-1 je předchozí rok 
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2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů je jednou z nejpoužívanějších metod 

finanční analýzy, dokáže totiž zobrazit rychlým a nenákladným způsobem základní finanční 

charakteristiky podniku.  

Podle oblasti zkoumání jsou poměrové ukazatele obvykle členěny do následujících skupin: 

 ukazatele rentability a produktivity 

 ukazatele zadluženosti (kapitálové struktury) 

 ukazatele likvidity 

 ukazatele aktivity (obratu) 

 ostatní ukazatele  

 

2.2.1 Ukazatele rentability 
Schopnost podniku generovat zisk je označována jako rentabilita, výnosnost, efektivita 

případně i ziskovost. Ukazatel poměřuje zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů firmy, 

kterých bylo k jeho dosažení využito. Tento ukazatel míry zisku může být konstruován 

různými způsoby v závislosti na vyjádření obou poměřovaných veličin.  

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) - je nejzajímavější ukazatel rentability 

vlastního kapitálu pro vlastníky. Měří totiž výnosnost kapitálu, který do podniku vložili. Jako 

čitatel je dosazován čistý zisk po zdanění, jmenovatel je zpravidla tvořen vlastním kapitálem. 

Pokud ale vlastní kapitál zahrnuje položku, která se na tvorbě zisku nepodílí (např. fond určen 

k budoucímu rozdělení), měla by být ze jmenovatele vyloučena. Vlastníci a potencionální 

investoři požadují, aby výnos z vloženého kapitálu odpovídal minimálně investičnímu riziku a 

byl tedy vyšší než investice bez rizika. V zahraničí je tento ukazatel obvykle poměřován 

s mírou výnosu státních cenných papírů, v České republice pak s výnosem z pětiletých, 

případně desetiletých státních dluhopisů.[7] 

 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) – znázorňuje celkovou                                       

efektivnost vložených prostředků. Poměřuje zisk s celkovými aktivy vloženými do podnikání 

bez ohledu na to, jestli se jedná o zdroje vlastní nebo cizí, krátkodobé nebo dlouhodobé. Tato 

konstrukce rentability umožňuje srovnávat podniky s rozdílnou strukturou vlastního a cizího 

kapitálu. Čitatel je tvořen čistým ziskem, ale ten je možno opět vyjádřit několika způsoby. 
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V případě, že je pro výpočet použit EBIT (zisk před zdaněním a úroky), měří ROA hrubou 

produkční sílu aktiv podniku před odpočtem daní a nákladových úroků. Tento postup je 

vhodný při srovnání firem s rozdílnými daňovými podmínkami a různým podílem cizího 

kapitálu ve zdrojích financování.  

Je-li čitatel vyjádřen jako čistý zisk zvýšený o zdaněné úroky, ROA porovnává vložené 

prostředky nejen se ziskem, ale i s úroky, které představují odměnu věřitelům za poskytnutý 

kapitál. Zdanění úroků je prostředek pro vyjádření skutečné ceny cizího kapitálu a jejich 

zahrnutí do nákladů vede ke snížení vykázaného zisku a tím také ke snížení daně z příjmu. 

Cena cizího kapitálu je totiž nižší o právě takto ušetřenou částku daně. [8] 

Ukazatel ROA může mít velmi široké uplatnění, využívá se pro hodnocení efektivnosti 

podniku jako celku nebo jeho vnitropodnikových útvarů a při detailním zkoumání čitatele 

a jmenovatele lze objevit příčiny nedokonalostí při finančním řízení Z praktického hlediska 

není možné určit tu část celkového zisku, která je výsledkem použití jen vlastního kapitálu, a 

proto je hodnocení rentability ziskem děleným celkovými aktivy považován za teoreticky 

správnější než jen vlastním kapitálem. 

 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) – hodnotí účinnost kapitálu vloženého do 

podnikání, a to bez ohledu na to, zda se jedná o zdroje vlastní nebo cizí. Ukazatel tedy 

vyjadřuje míru zisku za určité období. 

 

Ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE)  - se na rozdíl od 

ukazatele ROA zaměřuje pouze na dlouhodobý kapitál a vylučuje neúročné cizí zdroje a 

ostatní pasiva. ROCE tedy vypovídá o výnosovém potenciálu dlouhodobých zdrojů.  

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) - znázorňuje, jaký zisk dokáže podnik vytvořit z jednotky 

tržeb. Tržby představují tržní ohodnocení výkonů za určité časové období. Výkony pak 

představují výrobky nebo služby zhotovené v určité době. Kvalitní a poptávané výrobky 

nemusí být v konkurenčním boji dobře prodány, proto ukazatel ROS měří tržní úspěšnost 

podniku, která je determinována mnoha faktory, např. marketingovou strategií, cenovou 

politikou, reklamou nebo módními vlivy.[9] 
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Tabulka 2. Vzorce pro výpočet rentability 

ROE = Čistý zisk / Vlastní kapitál        (2) 

aktiva
EBITROA  ;  kde EBIT = čistý zisk + nákladové úroky + splatná daň                    (3) 

ROI = ( zisk před zdaněním + nákladové úroky) / celkový kapitál                               (4) 
ROCE = EBIT / vlastní kapitál + dlouhodobé závazky                                            (5) 
Rentabilita tržeb = provozní HV / provozní výnosy (tržby)                                     (6) 
Rentabilita nákladů = provozní HV / provozní náklady             (7) 
Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku 

 

2.2.2 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity vypovídají o tom, jak efektivně podnik se svými aktivy hospodaří. 

V případě, že podnik disponuje více aktivy než je účelné, vznikají zbytečné náklady a tedy 

i nižší zisk. Naopak pokud má firma aktiv nedostatek, přichází o výnosy, které by mohla 

získat. Jednotkou těchto ukazatelů bývá čas, konkrétně roky resp. dny.[10] 
 

Ukazatel obratu aktiv – je měřítkem kapitálové intenzity. Porovnává vytvořené tržby k 1 Kč 

vložených aktiv. Udává tak kolikrát se aktiva obrátí (tj. počet obrátek) za určitý časový 

interval. Dosahování vysokých tržeb s nízkými aktivy je známkou nízké kapitálové intenzity 

podniku.  

 

Ukazatel doby obratu zásob - měří dobu, po kterou jsou zásoby v podniku vázány. Jedná se 

tedy takéo indikátor likvidity a podniky často usilují o snižování doby obratu zásob, protože 

to může vést ke zvyšování zisku nebo snížení potřeby kapitálu k dosažení stejného zisku. 

Toto zrychlování obratu zásob ale nesmí ohrozit zásobování podniku. 

 

Ukazatel doby obratu pohledávek - je průměrná doba, po kterou jsou odběratelé podniku 

dlužni. Prodej na obchodní úvěr je nákladný, protože podnik přichází o úroky a navíc 

podstupuje riziko, že dlužník nezaplatí, proto je snahou podniku udržet tento ukazatel na co 

nejnižší hodnotě. Základním předpokladem je v tomto případě výběr solidních partnerů, 

nástrojem pak bývají různé druhy smluvních skont za splacení pohledávky před datem 

splatnosti.  
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Ukazatel doby obratu závazků - udává, jak dlouho podnik odkládá platbu faktur svým 

dodavatelům. Zde existuje snaha o prodloužení doby obratu závazků, protože nákup na 

obchodní úvěr představuje peněžní prostředky, které podnik po určitou dobu může zadržet a 

využívat k financování vlastních aktivit 

 

Tabulka 3. Vzorce pro výpočet aktivity 

Obrat celkových aktiv = tržby / celková aktiva      (8) 
Doba obratu aktiv (dny) = celková aktiva x 360 / tržby      (9) 
Doba obratu zásob (dny) = zásoby x 360 / tržby      (10) 
Doba obratu pohledávek = pohledávky x 360 / tržby                                 (11) 
Doba obratu závazků = závazky x 360 / tržby                                   (12) 
Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku 

 

2.2.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti podávají obraz o struktuře kapitálu podniku. Udávají totiž vztah mezi 

vlastními a cizími zdroji jeho financování. Zadluženost podniku má pro podnik velký 

význam, protože správným využitím cizích zdrojů napomáhá ke zvyšování celkové rentability 

(k růstu tržní hodnoty) podniku. Naproti tomu, zadluženost také zvyšuje finanční riziko, že 

podnik bude příliš zatížen splácením dluhů a s tím spojených úroků a může se tak snadněji 

dostat do nepříznivé finanční situace. Z tohoto důvodu je potřeba ukazatele zadluženosti 

vyhodnocovat společně s ukazateli likvidity. K financování podniku v praxi většinou podniky 

využívají jak vlastního, tak cizího kapitálu. Následující ukazatele jsou nástrojem pro zajištění 

optimální finanční struktury.[3] 

 

Ukazatel míry celkové zadluženosti - bývá označován jako ukazatel věřitelského rizika, 

protože s jeho růstem roste riziko, že při platební neschopnosti věřitelé přijdou o vložený 

kapitál. Z tohoto důvodu věřitelé dávají přednost nízké míře zadluženosti, ale pro vlastníky 

může být vysoká míra zadluženosti velice přínosná – pokud dokáže dosáhnout vyššího 

procenta rentability celkového kapitálu, než je procento úroků placené z cizího kapitálu.  

 

Koeficient zadluženosti - má stejnou vypovídací schopnost jako míra celkového zadlužení 

s tím rozdílem, že míra celkové zadluženosti se vyvíjí lineárně (s růstem podílu dluhů roste 
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k 1 resp. ke 100%) a koeficient zadluženosti se vyvíjí exponenciálně (s růstem podílu dluhů 

roste až k nekonečnu). 

 

Ukazatel úrokového krytí - vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje úroky, tedy jak je podnik 

schopen svým hospodářským výsledkem pokrýt úroky. V zahraničí se doporučuje krýt úroky 

ziskem ve výši jejich trojnásobku. 

 

Dlouhodobá zadluženost - ukazuje jaká část aktiv podniku je financována dlouhodobými 

zdroji. Dlouhodobé zdroje přitom tvoří dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy. 

 

Běžná zadluženost - Běžná zadluženost dává do poměru krátkodobý cizí kapitál a celková 

aktiva. Do čitatele jsou zahrnuty krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry, pasivní 

přechodné a dohadné položky.  Ukazatel překapitalizování - vyjadřuje míru krytí 

dlouhodobého hmotného majetku vlastním kapitálem a charakterizuje předpoklady pro 

stabilitu finanční struktury. 

 

Ukazatel podkapitalizování - vyjadřuje podmínky pro rovnováhu financí podniku. Hodnota 

nesmí klesnout pod 1, neboť by dlouhodobá hmotná aktiva byla kryta z části krátkodobými 

zdroji, což ohrožuje další vývoj podniku. 

 

Tabulka 4. Vzorce pro výpočet ukazatelů zadluženosti 

Míra celkové zadluženosti = cizí zdroje / celková aktiva     (13) 

Koeficient zadluženosti ( finanční páka) = cizí kapitál / vlastní kapitál                              (14) 

Úrokové krytí = (zisk před zdaněním + nákladové úroky) / nákladové úroky     (15) 

Dlouhodobá zadluženost = dlouhodobý cizí kapitál / celková aktiva                          (16) 

Běžná zadluženost = krátkodobý cizí kapitál / celková aktiva                                  (17) 

Ukazatel překapitalizování = vlastní kapitál / stálá aktiva        (18) 
Ukazatel podkapitalizování = vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy / stálá aktiva   (19)     
Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podnik 
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2.2.4 Ukazatele likvidity 

S ukazateli zadluženosti úzce souvisí ukazatele platební schopnosti. Schopnost dostát svým 

závazkům může vyjadřovat pojem likvidita nebo solventnost. Likvidita je definována jako 

souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má podnik k dispozici na úhradu svých 

splatných závazků, a solventnost jako připravenost hradit své dluhy v době, kdy nastane jejich 

splatnost. Platí tedy, že podmínkou solventnosti je likvidita podniku. Podniky svou likviditu 

sledují např. pomocí statických a dynamických  ukazatelů:[3] 

 

2.2.4.1 Statické ukazatele 

Běžná likvidita - vypovídá o tom, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. 

V literatuře je možné se setkat s doporučenou hodnotou běžné likvidity 1,5 – 2,5. 

V hodnocení likvidity tímto ukazatelem je nutné přihlédnout k druhu podniku a také 

podmínkám, ve kterých se nachází. [1] 

  

Pohotová likvidita - bývá označována jako rychlý test a pro hodnocení likvidity bývá 

užívaná nejčastěji. S krátkodobými závazky totiž poměřuje jen peněžní prostředky (v 

hotovosti a na bankovních účtech) a krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky. Je ale 

nutné věnovat pozornost nedobytným pohledávkám, aby hodnotu tohoto ukazatele 

nezkreslily. Pro krátkodobou likviditu je doporučená hodnota 1 – 1,5. Pro věřitele je 

výhodnější vyšší hodnota této likvidity, ale manažeři a vlastníci podniku by v takovém 

případě přicházeli o výnos z rentabilnějších investic. 

 

Okamžitá likvidita – měří schopnost podniku hradit právě splatné závazky. Jedná se    

o nejpřísnější ukazatel, který má v čitateli pouze peníze v hotovosti a na běžných účtech 

a jejich ekvivalenty (volně obchodovatelné krátkodobé cenné papíry a šeky). Doporučená 

hodnota této likvidity je 0,2 nebo alespoň kladná. [4] 

 

Tabulka 5. Vzorce pro výpočet statických ukazatelů likvidity 

Okamžitá likvidita = peněžní prostředky + ekvivalenty / krátkodobé závazky         (20) 
Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky                          (21) 
Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky                                                  (22) 
Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku 
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2.2.4.2 Dynamické ukazatele likvidity  

Dynamické ukazatele likvidity se zaměřují na tzv. peněžní fondy – prostředky, které má 

společnost k dispozici na úhradu závazků. Rozeznáváme tři typy fondů. 

 

Tabulka 6. Vzorce pro výpočet dynamických ukazatelů likvidity 

Pohotové peněžní prostředky = peníze a ekvivalenty hotovosti    (23) 
Čistý peněžní majetek = peníze a ekvivalenty hotovosti + krátkodobé pohledávky – 
krátkodobé závazky          (24) 
Pracovní kapitál = peníze a ekvivalenty hotovosti + krátkodobé pohledávky – krátkodobé 
závazky + zásoby          (25) 
Podíl ČPK na aktivech (= ČPK / aktiva)       (26) 
Podíl ČPK na tržbách (= ČPK / tržby)       (27) 
Meziroční růst (ČPK BR-ČPK MR) - 100%       (28) 
Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku 

 

2.2.5 Ostatní ukazatele 

2.2.5.1 Provozní ukazatele 

Provozní (výrobní) ukazatele jsou zaměřeny dovnitř podniku, jsou tedy uplatňovány ve 

vnitřním řízení podniku k sledování a analyzování vývoje jeho základních aktivit. Ke 

konstrukci provozních ukazatelů jsou využívány zejména tokové veličiny (náklady, výnosy). 

Náklady jsou pak řízeny z důvodu hospodárného vynakládání jednotlivých druhů nákladů 

a následnému dosažení vyššího konečného efektu hospodaření podniku. Mezi nejpoužívanější 

provozní ukazatele patří:[9] 

 

Mzdová produktivita - měří kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd v případě, že 

do čitatele dosadíme přidanou hodnotu, vyloučíme vliv nakupovaných surovin, energií a 

služeb. 

 

Ukazatel stupně odepsanosti (opotřebovanost DHM) - ukazuje na kolik % je DHM 

v průměru odepsán. Vývoj ukazatele vypovídá o stárnutí firmy.  

 

Ukazatel vázanosti zásob na výnosy - měří jaký objem zásob je vázán na 1Kč výnosů.  

Podnik usiluje jeho minimalizaci.  
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Nákladovost výnosů (tržeb) - ukazatel ukazuje zatížení výnosů firmy celkovými náklady. 

Hodnota ukazatele by měla být minimální. 

 

Tabulka 7. Vzorce pro výpočet provozních ukazatelů 

Mzdová produktivita = výnosy (bez mimořádných) / mzdy nebo přidaná hodnota  (29) 

Opotřebovanost DHM = DHM v zůstatkových cenách / DHM v pořizovacích cenách (30) 

Vázanost zásob na výnosy = zásoby / výnosy (bez mimořádných)    (31) 

Nákladovost tržeb = náklady / výnosy (bez mimořádných)     (32) 
Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku 
 

2.2.5.2 Ukazatele na bázi cash-flow 

Analýza ukazatelů na bázi cash-flow (dále CF) si klade za cíl postihnout jevy, které svědčí 

o možných platebních potížích, jsou tedy doplňující informací k ukazatelům likvidity. 

CF vyjádřené jako rozdíl mezi příjmy a výdaji podniku související s běžnou hospodářskou 

činností může nahradit zisk po zdanění. V porovnání s tím ale CF odstraňuje vlivy z účetních 

principů a postupů a je méně citlivý na vliv inflace. [5] 

  

Tabulka 8. Vzorce pro výpočet ukazatelů na bázi CF 

Ukazatele rentability na bázi CF 
Výnosnost celkového kapitálu = CF / celkový kapitál                                              (33) 
Výnosnost vlastního kapitálu = CF / vlastní kapitál                                                  (34) 
Rentabilita obratu = CF / obrat                                                                                  (35) 
Ukazatele likvidity na bázi CF                                                                                          
Krátkodobá likvidita= CF / krátkodobé závazky                                                        (36) 
Ukazatele zadluženosti 
Úrokové krytí = CF / placené úroky                                                                          (37) 
Stupeň oddlužení = CF / cizí kapitál                                                                         (38) 
Ukazatele tržní hodnoty 
CF na akcii = CF / počet kmenových akcií                                                                (39) 
Poměr tržní ceny akcie k CF na akcii = tržní cena akcie / CF na akcii                        (40) 
Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku 
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2.3 Analýza soustav ukazatelů 
Finanční analýza pomocí komplexních ukazatelů vychází z poznání souvislosti a vztahů mezi 

poměrovými ukazateli, které ve vzájemné kombinaci podávají výstižnější pohled na 

analyzovaná data. V praxi se používají dvě skupiny komplexních ukazatelů. Prvním typem 

soustavy je pyramidový rozklad, druhým typem jsou složené ukazatele. 

 

2.3.1 Pyramidový rozklad ukazatelů  
Výše uvedené ukazatele hodnotí jen jednu stránku postavení podniku, vypovídají pouze 

o jediné charakteristice firmy. Každá aktivita ekonomického procesu se ale zpravidla projeví 

ve všech oblastech podniku, a proto je zapotřebí ukazatele, které jsou ve vzájemné závislosti, 

sledovat komplexně. To umožňují soustavy ukazatelů, které zachycují stručně a přehledně 

souvislosti mezi výnosností a finanční stabilitou podniku. Pyramidové soustavy ukazatelů 

rozkládají ukazatele na vrcholu pyramidy do dalších dílčích ukazatelů pomocí vazeb mezi 

nimi. [11] 

 

Analýza Du Pont - je rozkladem rentability vlastního kapitálu (ROE) na jednotlivé dílčí 

ukazatele podle nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nomeurs, která tento rozklad 

použila poprvé.[14] Z obr. 3.1 je vidět, že v prvním stupni rozkladu se ROE rozpadá na 

ukazatele ziskovosti tržeb (ziskové rozpětí = Zisk / Tržby) a ukazatel obratu celkových aktiv 

(Tržby / Aktiva). (ROE = ROA). Ve druhém stupni je rozklad ROE rozšířen na Zisk / Tržby * 

Tržby / Aktiva * Aktiva / Vlastní Kapitál. (ROA = Zisk / Aktiva neboli ROE = ROA * Aktiva 

/ Vlastní Kapitál). Druhá rovnice ukazuje, jak se na konstrukci ROE podílí ziskové rozpětí, 

obrat celkových aktiv a finanční páka. Levá strana diagramu tedy znázorňuje konstrukci 

ziskové marže. Pravá strana diagramu rozkládá rozvahové položky a vyčísluje různé druhy 

aktiv. Zobrazuje tedy obrat celkových aktiv.[12] 
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Obr. 4 Pyramidový rozklad Du Pont  

 
Zdroj: MRKVIČKA, J., Finanční analýza 

 

 

2.7 Jedno a více rozměrné soustavy ukazatelů 

Jedno z nejdůležitějších použití finanční analýzy spočívá v posouzení finančního zdraví 

společnosti. Podobně jako lékař i finanční analytik nesmí usuzovat podle jednoho jevu, že je 

společnost špatná. Přesto existují snahy, jak pomoci jednoho ukazatele zhodnotit, zda je 

společnost zdravá či nikoli. Podle počtu ukazatelů, které se používají na analýzu společnosti, 

se můžeme setkat s jednorozměrnými a vícerozměrnými modely.  

 

2.7.1 Jednorozměrné modely 
Smyslem jednorozměrných modelů je najít takový ukazatel, ve kterém se od sebe výrazně 

odlišují společnosti, které přežiji určité období a společnosti, které během tohoto období 

zbankrotují. Snad nejslavnější jednorozměrný model vyvinul v roce 1966 W. H. Beaver, který 

hodnotil společnosti, které zbankrotovaly a porovnával je s těmi co přežily. Vytipoval pět 

ukazatelů, ve kterých se uvedené skupiny nejvíce lišily. Jednalo se o: hrubé cash flow / cizí 

kapitál, čistý zisk / celková aktiva, cizí kapitál / celkový kapitál, pracovní kapitál / celková 

aktiva, oběžná aktiva / krátkodobé závazky. 

U každé společnosti sledoval výše uvedené ukazatele pět let dozadu a ukázal tak průměrný 

vývoj hodnot těchto ukazatelů, které se pohybovaly následovně. 

ROE 

ROA CA / VK 

Zisk. rozpětí Obrat CA  

Obrat  SA Obrat OA 

1 CZ / VK 

Cizí zdroje VK 

Tržby OA Tržby Stálá aktiva 

Zisk Tržby 

× 

× + 

: 

: 

: 

: 

= 
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Tabulka 9. Hodnoty ukazatelů Beaverova modelu 

Ukazatel zdravé Špatné společnosti špatné společnosti 

  společnosti 1 rok před bankrotem 
5 roků před 
bankrotem 

Hrubé cash flow / cizí kapitál 45% -7% 18% 
Čistý zisk / celková aktiva 7,50% -22% 6% 
Cizí kapitál / celkový kapitál 40% 80% 50% 
Pracovní kapitál / celková aktiva 40% 5% 30% 
Oběžná aktiva / krátkodobé 
závazky 3,30% 2,10% 2,50% 

Zdroj: Kolektiv autorů, Finanční řízení v praxi 

 

 

2.7.2 Vícerozměrné modely 
Nevýhodou jednorozměrných modelů je skutečnost, že nepostihují celek. Pro získání většího 

přehledu je zapotřebí použít takových ukazatelů několik. 

 

Altmanovo Z-skóre 
V roce 1968 sestavil prof. Edward Altman z New York University na základě statické analýzy 

soubor ukazatelů, umožňujících předpovídat prosperující nebo problémový podnik. Soubor 

ukazatelů využívá několika finančních ukazatelů vážených podle jejich relativního významu 

pro finance podniku. Výsledkem je určení tzv. skóre Z a bylo odvozeno, že skóre nižší než 1,8 

indikuje spíše neúspěch podniku, kdežto ze skóre nad 1,8 lze usuzovat vyšší pravděpodobnost 

úspěchu.[15] 

 

Vzorec: základní varianta 

Z = 1,2 x X1 +1,4 x X2 + 3,3 x X3 + 0,6 x X4 + 1,0 x X5      (41) 

Zdroj: STROUHAL J., Finanční řízení firmy v příkladech 

 

kde:     X1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva, 

 X2 = nerozdělený zisk / celková aktiva,  

 X3 = zisk před úhradou úroků a zdanění / celková aktiva, 

 X4 = tržní hodnota základního kapitálu / účetní hodnota celkového zadlužení, 

 X5 = tržby / celková aktiva 
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Tabulka 10. Výpočet ukazatelů Altmanova Z - skóre 

Ukazatel Vstup z rozvahy R nebo výkazu zisku a ztráty V 
Čistý pracovní kapitál Oběžná aktiva R- dlouhodobé pohledávky R-krátkodobé závazky R – 

běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci R 
Zadržené výdělky Fondy ze zisku R + výsledky hospodaření minulých let V + výsledek 

hospodaření běžného účetního období R 
EBIT Výsledek hospodaření za účetní období V + daň z příjmů V + nákladové 

úroky V 
Aktiva Aktiva celkem R 

Tržní hodnota vlastního kapitálu 5 x (výsledek hospodaření za běžné účetní období V + odpisy 
dlouhodobého majetku V 

Tržby (výnosy) Tržby za prodej zboží V + výkony V + provozní výnosy V + finanční 
výnosy V + mimořádné výnosy V 

Celkové závazky Cizí zdroje R – rezervy R 

Zdroj: STROUHAL J., Finanční řízení firmy v příkladech 

 
Nevýhodou bonitních modelů je skutečnost, že hodnocení dílčích ukazatelů je závislé na 

poměrně podrobných informacích, které ne vždy jsou k dispozici. 

 

 Index IN 01 – index důvěryhodnosti českého podniku 
Tento index se snaží posoudit finanční riziko českých podniků z pohledu světových 

ratingových agentur. Index je sestaven speciálně na české prostředí a funguje podobně jako 

Altmanův model. Na rozdíl od něj je doporučován pro roční hodnocení finančního zdraví.[9] 

 

Způsob výpočtu: 

IN01 = 0,13 * A/CZ + 0,04 + EBIT / U + 3,92 * EBIT / A + 0,21 * V / A + 0,09 * OA / (KZ 
+ KBU)           (42) 
kde:  A = aktiva 

 CZ = cizí zdroje 

 EBIT = výsledek hospodaření před zdaněním a splacením úroků 

 U = nákladové úroky 

 V = výnosy 

 OA = oběžná aktiva 

 KZ = krátkodobé závazky 

 KBU = krátkodobé bankovní úvěry 

Hodnocení výsledků: 

 IN01 < 0,75 = podnik spěje k bankrotu 

 IN01 = 0,75 až 1,77 = šedá zóna 

 IN01 > 1,77 = podnik tvoří hodnotu 
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3 Technickoekonomická charakteristika podniku 
 
3.1 Základní informace o podniku 

Česká ochranná služba, a.s. je právnickou osobou, která byla založena v roce 1997 zakladateli 

bez výzvy k upsání akcií, uzavřením zakladatelské smlouvy, se sídlem: Ostrava – Kunčičky, 

Škrobálková 21 s tímto předmětem podnikání:  

 úklidové služby,  

 podniky zajišťující ostrahu majetku a osob; 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,  

 zprostředkování obchodů 

Hodnota základního kapitálu společnosti při založení činila 1 002 000 Kč. Základní kapitál 

společnosti je rozvržen na 1002 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč. 

Všechny akcie mají listinou podobu, znějí na majitele a nejsou veřejně obchodovatelné.  

V roce 2003 se společnost rozdělila na Českou ochrannou službu a.s. a Českou ochrannou 

společnost a.s.. 

V roce 2006 došlo ke změně sídla, nové sídlo společnosti je Moravská Ostrava, Velká 

2984/23 a majitele akcií, jediného akcionáře. Toto vlastnictví představuje 100 % podíl účasti 

na společnosti.  

 

Předmět podnikání byl rozšířen o následující činnosti:  

 poskytování technických služeb k ochraně osob a majetku 

 montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 

 projektování, montáž, opravy, revize, a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 

 výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií kabelů a vodičů 

 poštovní služby 

 správa a údržba nemovitostí. 

 silniční motorová doprava osobní – vnitrostátní a mezinárodní příležitostná doprava 



33 
 

          

 

3.2 Profil společnosti 

Česká ochranná služba, a.s. byla založena na přelomu roku 1997 jako ryze česká společnost 

poskytující služby v oblasti ostrahy a ochrany majetku. Od svého založení prošla 

dynamickým rozvojem a do svého portfolia přidala další logicky navazující služby, které jsou 

dnes její nedílnou součástí.  

 

Základním pilířem společnosti je fyzická ostraha osob a majetku, provádí ostrahu objektů a 

areálů, ochranu a doprovod osob, přepravy finančních hotovostí a cenností, přičemž klade 

důraz na podporu a využití elektronických prvků při své činnosti. Provozuje vlastní pult 

centrální ochrany s nepřetržitou službou zásahové skupiny. Součástí je i provoz vlastní 

radiové sítě, díky které je spolehlivě a bezpečně připojena klientova elektronická 

zabezpečovací signalizace. 

 

V současné době společnost zaměstnává na 300 zaměstnanců. Vedoucí pracovníci jsou 

sestaveni ze zkušených profesionálů s mnohaletými zkušenostmi v oblasti bezpečnostní 

problematiky v návaznosti na ochranu majetku a osob. 

 

Pro dodržení vysoké kvality poskytovaných služeb společnost zavedla a udržuje systém 

managementu jakosti, normy ČSN ISO 9001:2008 a získala certifikát Národního 

bezpečnostního úřadu pro nakládání s utajovanými informacemi.  

 

Česká ochranná služba, a.s. je ve svém regionu i mimo něj významným dodavatelem 

elektronických zabezpečovacích systémů EZS a kamerových systémů CCTV a jako člen 

skupiny GEOFIN a.s. provádí jak fyzickou tak i elektronickou ochranu všech jejich objektů.  
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3.3 Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura společnosti je patrná z následujícího obrázku 5. 

Obr. 5. Organizační struktura společnosti 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva  

 

Na nejvyšší úrovni v podniku je výkonný ředitel, který řídí podnik jako celek a usiluje 

především a vzájemné skloubení jeho jednotlivých částí, zodpovídá se majiteli společnosti. 

Vedoucí jednotlivých oddělení zajišťují realizaci operací v oblasti organizace práce a dalších 

podnikových činností v přidělených střediscích. Jejich úkolem je stanovit postupy a 

prostředky, které vedou k nejefektivnější realizaci pracovní činnosti. Zodpovídají se řediteli.  

 

3.4 Lidské zdroje 

Vedle ekonomické funkce, kterou podnik plní jako výrobní systém zaměřený na produkci 

výrobků a služeb, plní také významnou sociální funkci, sdružuje pracovníky pro splnění 

ekonomických cílů podniku a současně uspokojuje jejich základní existenční a další sociální 

potřeby. Pracovní tým společnosti tvoří na 300 zaměstnanců, většina z nich profesionálně 

vstupuje do kontaktu s osobami a majetkem zákazníků, který chrání. Získáváním, výběrem, 

rozmisťováním a školením pracovníků se zabývá personální oddělení. Česká ochranná služba, 
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a.s. disponuje vlastním výcvikovým areálem v Ostravě – Staré Bělé, kde provádí fyzickou i 

teoretickou přípravu svých zaměstnanců. Vývoj počtu zaměstnanců je patrný z grafu 1. 

 

Graf 1. Počet zaměstnanců - ČOS, a.s.       

 Zdroj:účetní výkazy společnosti a vlastní propočty. 

 

Počet zaměstnanců v jednotlivých letech nezaznamenal větších výkyvů. V roce 2006 klesl na 

240, což mohlo být zapříčiněno nejistotou související se změnou majitele společnosti. V roce 

2007 a 2008 se společnost stabilizovala, a to se projevilo i v mírném nárůstu počtu 

zaměstnanců. 

  

273

240

251

267 267

220

230

240

250

260

270

280

2005 2006 2007 2008 2009

za
m

ěs
tn

an
ci

Průměrný počet zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců



36 
 

4 Analýza účetních výkazů - praktické řešení 

V praktické části mé diplomové práce provedu vlastní analýzu účetních výkazů České 

ochranné služby, a.s. za roky 2005 -2009, které jsou součástí přílohy. Při výpočtech budu 

vycházet z údajů běžného období netto. Hodnoty v tabulkách a grafech budou uvedeny 

v tisících Kč. Vybrané ukazatele budou srovnány s firmou IPO STAR s.r.o., kterou vedení 

společnosti vnímá jako silného konkurenta. 

 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Tabulky s vypočtenými horizontálními a vertikálními analýzami účetních výkazů jsou 

uvedeny v přílohách. Horizontální analýzy jsou prováděny řetězovou metodou, jsou tedy 

srovnávány hodnoty položek vždy dvou po sobě jdoucích let. Vertikální analýzy vyjadřují 

procentický podíl jednotlivých položek rozvahy či výkazu zisku a ztráty na celkové sumě. Za 

celkovou sumu jsem v případě rozvahy dosadila hodnotu bilanční sumy, v případě výkazu 

zisku a ztráty celkové tržby (tržby za prodané zboží + tržby za provedené výkony).   

 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 
Tabulka 11. Horizontální analýza vybraných položek aktiv 

K 31. 12. … 2006 /2005 2007 /2006 2008 /2007 2009 /2008 
 Vstupní veličiny Změna změna změna změna změna změna Změna Změna 
POLOŽKA ROZVAHY tis. Kč % tis. Kč % Tis. Kč % tis. Kč % 
AKTIVA CELKEM -234 -1 14612 74 -8015 -23 2539 10 
Stálá aktiva -3885 -80 -317 -33 52 8 343 50 
Dlouhodobý nehmotný majetek -17 -45 -17 -81 -4 -100     
Dlouhodobý hmotný majetek -3868 -81 -300 -32 -244 -39 343 89 
Dlouhodobý finanční majetek         300       
Oběžná aktiva 2778 18 14410 81 -7888 -24 2319 10 
Zásoby 159 35 1090 179 -938 -55 -421 -55 
Dlouhodobé pohledávky 2715   2715 100 -953 -18 -1062 -47 
Krátkodobé pohledávky 1032 8 8163 61 -3364 -16 1536 8 
Krátkodobý finanční majetek -1128 -48 2442 197 -2633 -72 191 217 
Časové rozlišení 855 910 519 55 -179 -12 2539 10 

Zdroj:účetní výkazy společnosti a vlastní propočty  
 

Bilanční suma v jednotlivých letech značně kolísá. V roce 2006 se snížila o 1%. Naproti 

tomu v následujícím roce vzrostla o 74%. Na této výši se vysokou měrou podílí nárůst všech 

složek oběžného majetku. K dalšímu poklesu bilanční sumy pak došlo v roce 2008, a to o 

23%. V tomto roce se začala projevovat tzv. ekonomická krize, která jak je patrno, se 
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projevila ve výsledcích hospodaření této společnosti.  V roce 2009 se společnost stabilizovala, 

což se projevilo ve zvýšení bilanční sumy o10%. Vývoj bilanční sumy je patrný z grafu 2. 

 

Graf 2. Vývoj bilanční sumy v tis. Kč 

 Zdroj:účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

  

Dlouhodobý majetek, v prvních dvou letech, vykazuje klesající tendenci. Tato skutečnost 

zřejmě napovídá procesu odepisování tohoto majetku a očekávanému obnovení zařízení 

podniku v budoucnosti. To se potvrdilo v následujících letech, kdy došlo k nárůstu majetku 

nejprve o 8% a pak o 50%.  

 

Oběžná aktiva zpočátku rostou. Největšího nárůstu zaznamenala v roce 2007, kdy vzrostla o 

81%. V následujícím roce poklesla o 24% a dále pokračovala v růstu, ale s menší dynamikou. 

Zásoby významně vzrostly v roce 2007, toto zvýšení způsobil stav nedokončené výroby. 

V dalších letech, podnik již tuto položku nevykazoval. V tomto roce došlo také ke zvýšení 

dlouhodobých pohledávek, v následujících letech se tato položka snižuje. Výše krátkodobých 

pohledávek nejvýrazněji vzrostla v roce 2007, až o 61%, poté se snížila o 24% a v roce 2009 

opět vzrostla, ale jen o 10%. V roce 2007 došlo také k výraznému navýšení krátkodobého 

finančního majetku o 197% a v roce 2009 až o 217%. Významného navýšení zaznamenala 

také položka časového rozlišení a to v roce 2006, kdy vzrostla o 910%. Strukturu aktiv 

zachycuje graf 3. 
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Graf 3. Struktura aktiv 

 
Zdroj:účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

 

Tabulka 12. Horizontální analýza vybraných položek pasiv 

K 31. 12. … 2006 /2005 2007 /2006 2008 /2007 2009 /2008 
 Vstupní veličiny změna změna změna změna Změna Změna změna Změna 

POLOŽKA ROZVAHY tis. Kč % 
Tis. 
Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

PASIVA CELKEM -234 -1 14612 74 -8015 -23 4426 27 
Vlastní kapitál -1534 -14 6228 66 580 4 4426 27 
Základní kapitál                 
Kapitálové fondy             -6573 -86 
Fondy ze zisku                 
VH minulých let -5045 -68 -1531 -64 6228 722 -13664 -100 
Výsledek hospodaření běžného 
období 3511 -70 7759 -507 -5650 -91 -1887 -19 
Cizí zdroje 1143 13 8529 84 -8583 -46 -1887 -19 
Rezervy 170   -160 -94         
Dlouhodobé závazky 3286 23471 -550 -17 -1324 -48     
Krátkodobé závazky 68 1 9239 138 -7259 -46 -1126 -43 
Jiné závazky -1545 -82 -67 -20 32 12     
Bankovní úvěry  -2381 -100             
Bankovní úvěry dlouhodobé -2381 -100             
Časové rozlišení 157   -145 -92 -12 -100     

Zdroj:účetní výkazy společnosti a vlastní propočty  

 

Celková výše pasiv se nejvýrazněji změnila v roce 2007, kdy vzrostla o 74%. V následujícím 

roce však klesla o 23% a v roce 2009 opět vzrostla, ale jen o 27%. V roce 2005 společnost 

vykázala záporný výsledek hospodaření, což se projevilo na hodnotě vlastního kapitálu. Ten 

klesl o 14%. V následujícím období však vzrostl, a to o 66%. V roce 2009 společnost uhradila 

z ostatních fondů ztrátu minulých let, což se v rozvaze projevilo jen přesunem položek 
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vlastního kapitálu. Cizí zdroje zaznamenaly největší změny v roce 2007, kdy vzrostly o 84%. 

Zatímco dlouhodobé závazky postupně klesají, krátkodobé závazky naopak rostou. Nejvíce se 

na tomto růstu podílí položka závazky z obchodních vztahů a závazky k zaměstnancům. 

V roce 2006 došlo také k výraznému poklesu jiných závazků, a to o 82% a dlouhodobých 

bankovních úvěrů, kdy byl zcela splacen dlouhodobý bankovní úvěr. Vývoj struktury pasiv 

znázorňuje graf 4. 

 

Graf 4. Vývoj struktury pasiv                     

 
Zdroj:účetní výkazy společnosti a vlastní propočty  

 
 
4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 
 

Aktiva - Česká ochranná služba, a.s. je společností, která poskytuje především služby a tomu 

také odpovídá její majetková struktura.) Největší podíl (75–94% na celkových aktivech 

podniku mají oběžná aktiva. V rámci oběžných aktiv jsou největší položkou krátkodobé 

pohledávky (tvoří zhruba 61-68% celkových aktiv). Zbývající část aktiv zaujímají stálá 

aktiva (2-24%) a časové rozlišení aktiv (1-5%). Pasiva - zatímco v roce 2005 činil podíl 

vlastního kapitálu 55%, v roce 2009 již financování z vlastních zdrojů převažuje (72%). 

V roce 2007 podnik vykázal kladný hospodářský výsledek (18%), ale v pasivech zůstala 

neuhrazená ztráta z minulých let ve výši -19% celkových pasiv. Ta byla zcela uhrazena v roce 

2009. Cizí zdroje mají po celé sledované období klesající tendencí. V roce 2005 se podílely 

45% na celkových pasivech, v roce 2009 už jen 28%. Změn ve struktuře majetku a zdrojích 

jeho krytí si lze povšimnout i na následujících grafech 5., které ukazují strukturu aktiv a pasiv 

v analyzovaných letech. 
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Graf 5. Vývoj struktury rozvahy v letech 2005 - 2009 

                     

  
Zdroj:účetní výkazy společnosti a vlastní propočty  

 

V grafickém znázornění je zřetelně vidět nárůst podílu vlastního kapitálu. Srovnáním vývoje 

aktiv a pasiv lze předpokládat, že podnik financuje dlouhodobým kapitálem i krátkodobá 

aktiva. 
 

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
Tabulka 13. Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty 

  2005 /2006 2006 /2007 2007 /2008 2008 /2009 
K 31. 12. … změna změna změna změna Změna změna změna Změna 

Vstupní veličiny  tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
tis. 
Kč % 

Výkony 4 795 11 23 296 46 -2 693 -4 -4 163 -6 
Výkonová spotřeba -2 770 -19 8 961 78 326 2 -5 181 -25 
Přidaná hodnota 7 484 24 14 380 37 -3 019 -6 1 018 2 
Osobní náklady 7 755 25 7 002 18 2 673 6 -2 593 -5 
Odpisy dl. hmotného a nehmotného 
majetku -698 -56 -22 -4 -9 -2 -125 -25 
Provozní výsledek hospodaření 3 260 -71 7 789 -595 -5 603 -86 3 929 447 
Finanční výsledek hospodaření 315 -59 -25 -10 -55 22 10 -3 
Mimořádný výsledek hospodaření 51   -51           

Zdroj:účetní výkazy společnosti a vlastní propočty  
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Hlavím předmětem podnikání společnosti je poskytování služeb. Tržby za prodej zboží je jen 

okrajovou záležitostí. Tuto položku podnik vykázal jen v roce 2005 ve výši 36 tis. Kč. Tržby 

za provedené výkony rostly do roku 2007, kdy dosáhly nejvyšší hodnoty. Jejich nárůst činil 

46%. Od roku 2008 mírně klesají o 4 a pak o 6%. Tento vývoj zachycuje graf 6. 

 

Graf 6. Vývoj tržeb za provedené výkony 

 
Zdroj:účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

 

Vývoj výkonové spotřeby je spojen s vývojem položky služby. V roce 2007 služby vzrostly o 

101%, ale v roce 2009 klesly o 25%. Tento vývoj je možné pozorovat také u přidané hodnoty.  

Přidaná hodnota rostla do roku 2007. V následujícím roce je však vykázaná minusová 

hodnota, což svědčí o možných problémech. Největší zvýšení je zaznamenáno v roce 2007 

(37%), v dalších letech růst zpomaloval. Osobní náklady také rostly, a to v letech 2005 - 

2008 v závislosti na počtu zaměstnanců, v roce 2009 došlo k snížení o 5%. Nezanedbatelnou 

položkou v nákladech společnosti v roce 2008 tvoří ostatní provozní náklady, které se 

zvýšily o 332%. Nákladové úroky spojené s dlouhodobými závazky společnosti, v závislosti 

na vývoji těchto závazků klesají, jen v roce 2008 zaznamenaly nárůst o 21%. Finanční 

výsledek hospodaření ve všech analyzovaných letech vykazoval ztrátu. Vlivem poklesu 

nákladových úroků rostl a v posledním roce dosáhl snížení ztráty z finanční činnosti o 56%. 

Hospodářský výsledek za běžnou činnost je v prvních dvou letech sledovaného období 

záporný (-5 042 tis. Kč, -1 514 tis. Kč). Následně vzrostl o 511%. Poté došlo k jeho snížení o 

91% a v roce 2009 opět vzrostl o 666%.  Pouze v roce 2006 podnik vykazuje mimořádný 

výsledek hospodaření ve vši 51 tis. Kč. Výsledek hospodaření za účetní období se tedy ve 

všech letech kromě 2006 rovná výsledku hospodaření za běžnou činnost. Do roku 2007 rostl, 

pak klesl a opět vzrostl. Průběh výsledků hospodaření za účetní období zachycuje graf 7.  
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Graf 7. Vývoj výsledku hospodaření za účetní období 

    
Zdroj:účetní výkazy společnosti a vlastní propočty  
 

 

4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
Tabulka 14. Vertikální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
Podíl v 

% 
Podíl v 

% 
Podíl v 

% 
Podíl v 

% 
Podíl v 

% 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Tržby 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Výkonová spotřeba 23,9 16,8 23,1 22,6 18,0 
Přidaná hodnota 73,0 81,0 74,9 70,6 76,6 
Osobní náklady 68,4 77,4 62,4 68,5 68,9 
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmot.majetku 2,7 1,1 0,7 0,7 0,6 
Ostatní provozní náklady 4,1 2,1 1,1 4,8 1,0 
Ostatní finanční náklady 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-). -11,1 -2,9 8,5 0,8 6,6 

Zdroj:účetní výkazy společnosti a vlastní propočty  
 

Výkony podniku představují téměř 100% podíl na celkových tržbách. Výkonová spotřeba 

pak přidanou hodnotu snižuje v letech 2005 – 2009 o 24%; 17%; 23%; 23%; 18% tržeb. 

Přidaná hodnota tedy dosahuje v prvním roce 73%, ve druhém roce 81%, následně se snižuje 

na 75% a 71%. V posledním roce se zvyšuje na 77% podílu na celkových tržbách. Osobní 

náklady jsou nejvýraznější v roce 2006, kdy bylo 77% tržeb vynaloženo na mzdy, odměny a 

odvody sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. V následujících letech už podíl 

osobních nákladů klesá, přesto se pohybuje kolem 70%. Z uvedeného vyplývá, že osobní 

náklady zaujímají významnou položku v nákladech společnosti. Odpisy dlouhodobého 

majetku dosahovaly v roce 2005 výše 3% tržeb a v dalších letech jen 1% tržeb. Provozní 

výsledek hospodaření byl v prvních dvou letech sledovaného období záporný, v dalších 

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

2005 2006 2007 2008 2009

Výsledek hospodaření za účetní období ČOS, a.s.

Výsledek hospodaření za účetní 
období ČOS, a.s.



43 
 

letech dosahoval výše 9%; 1% a 7% celkových tržeb. Podíl nákladů na tržbách znázorňují graf 

8. 

 
 
Graf 8. Průběh nákladů 

 
Zdroj:účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 
 

 

4.2 Ukazatele rentability (efektivnosti) 
Tabulka 15. Výpočet rentability vlastního kapitálu ROE 

Vstupní veličiny 2005 2006 2007 2008 2009 
EBIT (čistý zisk + splatná daň + nákladové 
úroky) -4912 -1337 6314 672 4599 
Aktiva 20 013 19 779 34 391 26 376 28 915 
ROE (= EBIT / aktiva) -244% -7% 18% 3% 16% 

Zdroj: účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

 

4.2.1 Rentabilita vlastního kapitálu  

ROE se v průběhu sledovaných let v podniku ČOS, a.s. dramaticky měnila. V roce 2005 a 

v roce 2006 byly ukazatele rentability vlastního kapitálu záporné z důvodu záporného 

výsledku hospodaření. V roce 2007 naopak ukazatel dosahuje poměrně vysoké kladné 

hodnoty. V následujícím roce zaznamenal propad na 3%, ale v roce 2009 rentabilita vlastního 

kapitálu opět vzrostla na 16%.  

 

 

4.2.2 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Rentabilita celkového kapitálu byla spočítána podle následujícího vztahu: 

ROA = čistý zisk + úroky x (1 – daňová sazba) / celková aktiva 
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Tabulka 16. Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 
Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 
ČOS, a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 
Čistý zisk + nákladové úroky x daňová sazba  -3635 -1016 4793 531 3606 
Daňová sazba 26% 24% 24% 21% 20% 
Aktiva 20 013 19 779 34 391 26 376 28 915 
ROA  -18% -5% 14% 2% 12% 

Zdroj: účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

 

Vývoj celkové rentability v podstatě kopíruje vývoj rentability vlastního kapitálu. Pozitivně 

lze hodnotit to, že po celé sledované období je v podniku ROE větší než ROA, což znamená, 

že každá koruna cizího kapitálu podniku přinese větší výnos, než kolik činí náklad zapůjčené 

koruny. 

 

4.2.3 Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) 

Tabulka 17. Rentabilita dlouhodobého kapitálu 

Vstupní veličiny   2005 2006 2007 2008 2009 
ROCE (= EBIT / VK+dl. závazky)   -36% -10% 34% 3% 21% 

Zdroj: účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu téměř totožná s vývojem rentability vlastního kapitálu, 

neboť převážná část dlouhodobého kapitálu je tvořena právě vlastním kapitálem. 

 

4.2.4 Rentabilita tržeb (ROS) 

Tabulka 18. Rentabilita tržeb 

ROS (= EAT / T)   2005 2006 2007 2008 2009 
ČOS, a.s.   -11% -3% 8% 1% 7% 

Zdroj: účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

 

Rentabilita tržeb vykazuje podobný trend jako ostatní ukazatele rentability. Nejvyšší hodnoty 

zaznamenala v roce 2007 a 2009.  

 

Dílčí závěr k ukazatelům rentability. 

Průběh ukazatelů rentability zachycuje graf 9. V roce 2005 a v roce 2006 všechny ukazatele 

rentability vykazovaly záporné hodnoty z důvodu záporného výsledku hospodaření. V roce 

2007 naopak ukazatele dosahují poměrně vysoké kladné hodnoty. Následující rok zaznamenal 
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propad. Hodnoty všech ukazatelů rentability vykazovaly minimální výši (1–3%). Zlepšení 

nastalo v roce 2009, kdy se hodnoty ukazatelů pohybovaly v rozmezí mezi 7-21%. 

 

4.3 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity zachycují, jak je podnik schopen využít jednotlivý majetek.V případě ukazatelů 

aktivity počítáme obratovost (počet obratů) a dobu obratu majetku. Doba obratu vyjadřuje průměrnou 

dobu jedné obrátky. 

 
Tabulka 19. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity ČOS, a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 
Obrat aktiv (= T/CA)  2,3 2,5 2,1 2,7 2,3 
Obrat zásob (=T/Z) 101,3 82,7 43,3 93,2 196,8 
Obrat pohledávek (= T / pohledávky) 3,7 3,1 2,7 3,1 2,9 
Obrat krátkodobých závazků (=T / KZ) 6,9 7,5 4,6 8,2 9,9 
Doba obratu aktiv (=CA/T x 360) dny 158,3 141,7 168,3 134 156 
Doba obratu zásob (= 1 / obrat zásob x 360) dny 4 4 8 4 2 
Doba obratu pohledávek (= 1 / obrat pohledávek x 360)dny 97 115 132 115 123 
Doba obratu krátkodobých závazků (= 1 / obrat KZ x 360)dny  52 48 78 44 37 

Zdroj: účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

 

Hodnoty ukazatele obratu aktiv jsou ve všech letech na poměrně dobré úrovni (kolísají 

kolem čísla 2,5), ale nedosáhly na hodnoty konkurenční firmy. Ty se pohybovaly od 2,7 do 

4,8, z toho vyplývá, že konkurence využívá svůj majetek efektivněji. Ukazatel doby obratu 

vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k tržbám. Z tabulky je 

patrné, že po celou sledovanou dobu doba obratu celkových aktiv ČOS,a.s. převyšuje 

konkurenční firmu. 

Doba obratu zásob postupně klesá ze 4 dnů v roce 2005 a 2006 na 2 dny v roce 2009. Jen 

v roce 2007 mírně vzrostla na 8 dní. Podle mého názoru, podnik problémy se zásobami nemá. 

Doba obratu pohledávek už tak příznivá není. Ve všech letech se drží kolem hodnoty 100 

dní, přičemž v roce 2007 dosáhla nejvyšší hodnoty 132 dní. Problémy s platební morálkou 

svých zákazníků se projevují také u konkurence. V prvních třech letech sledovaného období 

se také drží kolem hodnoty 100 dní, ale v posledních dvou letech tuto hodnotu snížili na 74 

dní.  Vývojový trend ukazatele doby obratu závazků kopíruje po celou dobu vývoj doby 

obratu pohledávek, ale po celou dobu dosahuje nižších hodnot. 

Hodnoty ukazatelů aktivity v jednotlivých letech jsou zachyceny ve výše uvedené tabulce 19 

a grafu 9. 
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Graf 9. Ukazatele aktivity 

 
Zdroj: účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

 
 

Dílčí závěr k ukazatelům aktivity. Pokud jde o aktivitu, tak ani ta nepatří k silným stránkám 

podniku ČOS, a.s. Podnik hospodaří se svými aktivy neefektivně. 

 

4.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti především poměřují cizí a vlastní zdroje, ale zabývají se i schopností 

hradit náklady dluhu. 

 

Tabulka 20. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti ČOS, a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 
Majetkový koeficient (=CA / VK) 1,8 2,1 2,2 1,6 1,4 
Celková zadluženost (= CZ /CA)  0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 
Dlouhodobá zadluženost (= DCZ / CA) 0,1 0,2 0,8 0,5 0,5 
Úrokové krytí (= EBIT / NÚ)   88 7,2 56,1 
Finanční páka (= EAT / E)    0,4 0,0 0,2 
Ukazatele zadluženosti IPO STAR s.r.o. 2005 2006 2007 2008 2009 
Majetkový koeficient (= CA / VK) 3,9 3,3 3,2 1,6 7,9 
Celková zadluženost (= CZ / CA)  0,7 0,7 0,7 0,4 0,9 
Dlouhodobá zadluženost (= DCZ / CA) 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
Úrokové krytí (= EBIT / NÚ) 14,4 17,1 3,8 28,3 20,6 
Finanční páka (= EAT / E) 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 

Zdroj: účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

 

 

 

4 4 -1 4 2

97

115
132

115
123

52 48

78

44
37

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008 2009

dn
y

Doba obratu zásob 

Doba obratu pohledávek

Doba obratu krátkod. Závazků



47 
 

Z výše uvedené tabulky 20 je patrné, že míra celkové zadluženosti je do roku 2007 stabilní, 

a poté klesá k hodnotě 0,3. konkurence kopíruje v podstatě stejný vývoj tohoto ukazatele, 

s tím že celková zadluženost je něco výší (0,9). Pravidlo vertikální kapitálové struktury říká, 

že podíl vlastních a cizích zdrojů by měl být 1:1. Koeficient zadluženosti ukazuje jak, podnik 

toto pravidlo splňuje. Do roku 2007 ukazatel roste a v posledních dvou letech se ukazatel 

snižuje a přibližuje se tak k 1. Podle ukazatele úrokové krytí můžeme usoudit, že podnik je 

dostatečně zajištěn před rizikem předluženosti. Doporučenou hodnotu trojnásobného krytí 

úroků podnik překračuje v roce 2007 a v roce 2009. Od roku 2007, kdy podnik splácí 

dlouhodobý závazek, se jeho situace v oblasti zadluženosti zlepšuje. 

Dlouhodobá zadluženost dosahuje nejvyšší hodnoty v roce 2007 (0,8) a v následujících letech 

se snížila na hodnotu 0,5. Dlouhodobá zadluženost konkurenční firmy je nižší po celou 

sledovanou dobu a je v podstatě konstantní. Z výsledků zobrazených v tabulce je také patrné, 

že po celou sledovanou dobu podnik finanční páku nerealizoval. Vývoj zadluženosti 

v podniku sleduje graf 10. 

 

Graf 10. Vývoj zadluženosti 

 
Zdroj: účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

 

Dílčí závěr k ukazatelům zadluženosti 

Míra zadluženosti podniku se v průběhu sledovaných pěti let pohybovala v rozmezí 30-50%.  

 

4.5. Ukazatele platební schopnosti 

Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi 

krýt včas všechny splatné závazky. Řízení likvidity záleží na strategii firmy, protože vysoká 
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likvidita snižuje rentabilitu společnosti. Nízká likvidita může být zdrojem problému 

z nedostatku prostředků. 

 
Tabulka 21. Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity ČOS a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 
Běžná likvidita (= OA / KZ) 80,3 95,1 171,8 129,8 142,1 
Pohotová likvidita (= OA – Z / KZ) 2,2 2,6 1,9 2,7 3,9 
Okamžitá likvidita (=FM / KZ) 12,6 6,6 19,6 5,6 18,8 

Zdroj: účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

 

Při pohledu na tabulku 21. s ukazateli platební schopnosti lze vyčíst, že podnik, po celé 

sledované období překračoval doporučené hodnoty všech likvidit. Z výše uvedeného vyplývá, 

že podnik vysokou likviditou váže prostředky s malým nebo žádným výnosem a snižuje tím 

rentabilitu společnosti.   

 

 

 

4.5.1 Čistý pracovní kapitál  
Tabulka 22. Analýza čistého pracovního kapitálu 

Vstupní veličiny v tis. Kč   2005 2006 2007 2008 2009 
Aktiva   20 013 19 779 34 391 26 376 28 915 
Oběžná aktiva   15 103 17 881 32 291 24 403 26 722 
Krátkodobé závazky   6 605 6 673 15 912 8 653 6 766 
Tržby   45 505 50 264 73 560 70 867 66 704 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) (= OA - KZ)   8 498 11 208 16 379 15 750 19 956 
Podíl ČPK na aktivech (= ČPK / aktiva)  42% 57% 48% 60% 69% 
Podíl ČPK na tržbách (= ČPK / tržby)   19% 22% 22% 22% 30% 
Meziroční růst (ČPK BR-ČPK MR) - 100%     32% 46% -4% 27% 

Zdroj:účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

 

Čistý pracovní kapitál představuje přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými pasivy. Jedná 

se tedy o část oběžných aktiv, která je kryta dlouhodobými zdroji krytí. Kladná výše 

pracovního kapitálu signalizuje dobrou finanční pozici podniku. Z uvedené tabulky 22 je 

patrné, že podnik po celou sledovanou dobu, dosahuje kladného čistého pracovního kapitálu a 

dá se říct, že po celou analyzovanou dobu roste, jen v roce 2008 zaznamenal mírný pokles o 

4%. Tento pokles byl zapříčiněn snížením stavu oběžného majetku, zejména pak snížením 

stavu krátkodobých pohledávek a snížením finančního majetku..Vývoj čistého pracovního 

kapitálu zobrazuje graf 11. 
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 Graf 11. Čistý pracovní kapitál 

 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 
 

Ukazatel podílu ČPK na aktivech ukazuje, jak velkou procentní část zaujímá ČPK na 

aktivech. Malá výše je považována za rizikovou, velká je nehospodárná z hlediska využívání 

kapitálu. Pro výrobní podniky se doporučuje hodnota kolem 10-15%. Vzhledem 

k vypočteným hodnotám můžeme konstatovat, že podnik z hlediska využívání kapitálu je 

nehospodárný. Protože nároky na pracovní kapitál souvisejí se zvýšeným výkonem firmy, 

dalším propočteným ukazatelem je podíl ČPK na tržbách, který by se neměl příliš zvětšovat. 

Z provedených výsledků je vidět, že v tomto směru je na tom firma o něco lépe. Hodnoty 

tohoto ukazatele se udržují okolo 20%, jen v posledním roce se zvýšily na 30%. Růst 

ukazatele signalizuje špatné řízení pracovního kapitálu. 

 
 
4.6 Ukazatele na bázi cash flow 

Tabulka 23. Ukazatele na bázi cash flow 

Cash flow 2005 2006 2007 2008 2009 
Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků  869 -1128 2442 -2633 2511 
Ukazatele rentability           
Rentabilita celkového kapitálu z CF 0,04 -0,06 0,07 -0,1 0,09 
Rentabilita vlastního kapitálu z CF 0,08 -0,12 0,16 -0,16 0,12 
Rentabilita obratu z CF 0,02 -0,02 0,03 -0,04 0,03 
Ukazatele likvidity 
Krátkodobá likvidita z CF 0,13 -0,17 0,15 -0,3 0,37 
Ukazatele finanční závislosti (zadluženosti) 
Stupeň oddlužení 0,1 -0,11 0,13 0,26 0,31 

Zdroj: účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 
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Všechny ukazatele rentability na bázi cash flow mají ve sledovaném období stejný vývoj. 

V roce 2006 každý z nich dosahuje záporné hodnoty z důvodu záporného peněžního toku. 

V tomto roce podnik také vykázal záporný výsledek hospodaření. V následujícím roce došlo 

k výraznému zvýšení všech ukazatelů rentability na bázi cash flow, a v roce 2008 opět 

vykazovaly zápornou hodnotu, přestože podnik v tomto roce vykázal zisk.  Ukazatel 

likvidity z cash flow kopíruje vývoj rentability, který je v roce 2006 a v roce 2008 záporný, 

ve zbývajících letech výrazně roste. Úrokové krytí z cash flow není možné vyčíslit, neboť 

podnik nezačal splácet úroky. Stupeň oddlužení má podobný trend jako předcházející 

ukazatele, kdy negativní vývoj zaznamenal v roce 2006, v ostatních letech roste. Hodnoty 

uvedených ukazatelů v jednotlivých letech jsou zachyceny v tabulce 23. 

 

 

4.7. Ukazatele produktivity 
Ukazatele produktivity práce sledují výkonnost podniku ve vztahu k počtu zaměstnanců. 

 

Tabulka 24. Ukazatele produktivity 

 Ukazatele produktivity ČOS, a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 
Mzdová produktivita z přidané hodnoty (ON / 
PH) 1,00 1,00 0,8 0,97 0,9 
Produktivita práce z přidané hodnoty 
(PH/Počet pracovníků)  (tis. Kč) 1,14 1,61 2,11 1,87 1,91 
Průměrné osobní náklady na pracovníka (ON/ 
Počet pracovníků )  (tis. Kč) 128 160 189 200 189 
Ukazatele produktivity IPO STAR                                                                                              
s.r.o. 2005 2006 2007 2008 2009 
Mzdová produktivita z přidané hodnoty (ON / 
PH) 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 
Produktivita práce z přidané hodnoty (PH/ 
Počet pracovníků )  (tis. Kč) 194 193 201 182 184 
Průměrné osobní náklady na pracovníka (ON/ 
Počet pracovníků ) (tis. Kč) 182 181 187 171 176 
Opotřebovanost DHM 0,76 0,34 0,23 0.20 0,26 
Vázanost zásob na výnosy 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 
Nákladovost výnosů 0,91 1,03 1,02 0,99 0,93 

Zdroj: účetní výkazy a vlastní propočty 

 

Výpočet mzdové produktivity byl proveden z přidané hodnoty. Čím vyšší je hodnota tohoto 

ukazatele tím lépe, neboť sleduje, jak velká přidaná hodnota připadá na jednoho zaměstnance. 

Obecně by však měla být větší než 1. Podnik dosáhl této hodnoty jen v roce 2005 a 2006. 
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V ostatních letech se pohyboval těsně pod tuto hodnotu. Tento stav může být zapříčiněn 

jednak vysokým podílem osobních nákladů na celkových tržbách, jednak vyššími požadavky 

na objem lidské práce. Opotřebovanost DHM ukazuje na kolik % je DHM v průměru 

odepsán. Vývoj ukazatele vypovídá o stárnutí firmy. Jeho hodnota po celé sledované období 

klesá v závislosti na tom, jak je majetek odepisován, jen v roce 2009 mírně stoupla. Dá se 

předpokládat jeho obnovení v nejbližších letech. Ukazatel vázanosti zásob na výnosy měří, 

jaký objem zásob je vázán na 1 Kč výnosů. Podnik usiluje jeho minimalizaci. Jak je patrno 

z výpočtů, podnik problémy se zásobami nemá. Ukazatel nákladovost výnosů ukazuje 

zatížení výnosů firmy celkovými náklady. Hodnota ukazatele by měla být minimální. 

Ukazatel nákladovost výnosů po celou dobu kolísá kolem hodnoty 1. Příznivý je jeho klesající 

trend. Jednotlivé ukazatele produktivity zachycuje tabulka 23.  

 

 

Pyramidová soustava Du Pont 
Nevýhodou jednotlivých skupin poměrových ukazatelů je to, že jsou vždy zaměřeny na jednu 

oblast finanční situaci podniku. Rozložení ukazatele na jednotlivé dílčí ukazatele umožňuje 

pyramidový rozklad. Ve své práci jsem rozložila ukazatele rentability vlastního kapitálu, 

abych zjistila, jak je ovlivňován. Rozklad tohoto ukazatele zachycuje tabulka 5.18.  

 

Tabulka 25. Rozklad Du Pont 

Vstupní veličiny 2005 2006 2007 2008 2009 
EAT -5042 -1463 6228 578 4426 
Vlastní kapitál 11 013 9 479 15 707 16 287 20 713 
Aktiva 20 013 19 779 34 391 26376 28 915 
Tržby 45505 50264 73560 70867 66704 
Stálá aktiva 4 834 949 632 684 1 027 
Oběžná aktiva 15 103 17 881 32 291 24 403 26 722 
Cizí kapitál 9000 10143 18672 10089 8202 
1. stupeň      
ROE (EAT / VK) -0,46 -0,15 0,40 0,04 0,21 
ROA (EAT / A) -0,25 -0,07 0,18 0,02 0,15 
Finanční páka (A / VK) 1,82 2,09 2,19 1,62 1,40 
2. stupeň      
ROA (EAT / A) -0,25 -0,07 0,18 0,02 0,15 
Ziskové rozpětí (EAT/tržby) -0,11 -0,03 0,08 0,01 0,07 
Obrat celkových aktiv (T / A) 2,27 2,54 2,14 2,69 2,31 
Obrat SA (T/SA) 9,41 52,97 116,39 103,61 64,95 
Obrat OA (T/OA) 3,01 2,81 2,28 2,90 2,50 
Finanční páka (CZ/VK) 0,82 1,07 1,19 0,62 0,40 

Zdroj: účetní výkazy a vlastní propočty 
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) byl v roce 2005 a 2006 záporný, což je dáno 

zápornou hodnotou výsledku hospodaření podniku. To se také projevilo v ukazateli ziskového 

rozpětí. Od následujícího roku dosahovala ROE hodnot kladných a její rostoucí trend byl 

narušen pouze v roce 2008, kdy klesla na hodnotu 0,04. Rentabilita vlastního kapitálu je 

ovlivněna finanční pákou, ziskovým rozpětím a obratem aktiv, přičemž poslední dva 

ukazatele určují rentabilitu aktiv. Na základě rozkladu prvního stupně je možné usoudit, že 

ROE je určována spíše vývojem rentability aktiv než finanční pákou. Druhý stupeň rozkladu 

pak ukazuje, že vývoj rentability vlastního kapitálu velmi silně koresponduje s vývojem 

ziskového rozpětí, které si od roku 2006 udržuje téměř konstantní hodnotu, jen v roce 2008 

došlo k jeho snížení. Pokud se podnik nechystá zvýšit celkové ziskové rozpětí, měl by 

zvýšenou pozornost věnovat ukazatelům finanční páka a obrat aktiv. V posledním roce totiž 

oba zaznamenaly pokles.  

 

Beaverův jednorozměrný bankrotní model  
Tabulka 26. Výpočet Beaverova modelu  

Vstupní veličiny 2005 2006 2007 2008 2009 suma průměr 
Hrubé provozní cash flow 1708 -870 788 254 4527 6407 1281,4 
Cizí zdroje 9 000 10 143 18 672 10 089 8 202 56106 11221,2 
Čistý zisk -5042 -1463 6228 578 4426 4727 945,4 
Aktiva 20 013 19 779 34 391 26 376 28 915 103098 20619,6 
Pracovní kapitál 8 498 11 208 16 379 15 750 19 956 71791 14358,2 
Oběžná aktiva 15 103 17 881 32 291 24 403 26 722 116400 23280 
Krátkodobé závazky 6 605 6 673 15 912 8 653 6 766 44609 8921,8 

 

ČOS, a.s. Zdravé špatné společnosti špatné společnosti 

  Společnosti 1 rok před bankrotem 
5 roků před 
bankrotem 

Hrubé cash flow / cizí kapitál    11,50% 
Čistý zisk / celková aktiva    4,60% 
Cizí kapitál / celkový kapitál     54% 
Pracovní kapitál / celková aktiva 69,60%     
Oběžná aktiva / krátkodobé závazky 123,82%     
MODEL Zdravé špatné společnosti špatné společnosti 

  Společnosti 1 rok před bankrotem 
5 roků před 
bankrotem 

Hrubé cash flow / cizí kapitál 4,50% -7% 18% 
Čistý zisk / celková aktiva 7,50% -22% 6% 
Cizí kapitál / celkový kapitál 40% 80% 50% 
Pracovní kapitál / celková aktiva 40% 5% 30% 
Oběžná aktiva / krátkodobé závazky 3,30% 2,10% 2,50% 

Zdroj: účetní výkazy a vlastní propočty 
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Z výše uvedeného propočtu je patrné, že podle Beaverova modelu byla společnost třikrát 

zařazena mezi špatné společnosti a dvakrát mezi společnosti dravé.   

 
5.4.2. Souhrnné metody hodnocení podniku 
Vytvořit si představu o finanční situaci podniku pouze na základě hodnocení jednotlivých 

poměrových ukazatelů může vést k rozporuplným závěrům. Zatímco jeden ukazatel se může 

vyvíjet příznivě, jiný může signalizovat problémy. Finanční situaci podniku zhodnotím 

pomocí Altmanova indexu finančního zdraví. Výsledky potvrdím nebo vyvrátím provedením 

analýzy indexu důvěryhodnosti INO5. 

 

 

Altmanovo Z-skóre 
Tabulka 27. Altmanovo Z-skóre  

Z= 0,717xX1+0,847xX2+3,107xX3+0,42xX4+0,998xX5     
Vstupní veličiny    2005 2006 2007 2008 2009 
Čistý provozní kapitál   8498 11208 16379 15750 19956 
Aktiva   20 013 19 779 34 391 26 376 28 915 
Nerozdělený zisk minulých let   7439 2394 863 7091 14244 
EBIT   -4912 -1337 6314 672 4599 
Vlastní kapitál   11013 9479 15707 16287 20713 
Cizí zdroje   9 000 10 143 18 672 10 089 8 202 
Tržby   45505 50264 73560 70867 66704 
X1 - čistý provozní kapitál / aktiva   0,42 0,57 0,48 0,60 0,69 
X2 - VH minulých let / aktiva   0,37 0,12 0,03 0,27 0,49 
X3 - EBIT/aktiva   -0,25 -0,07 0,18 0,03 0,16 
X4 - Vlastní kapitál / cizí zdroje   1,22 0,93 0,84 1,61 2,53 
X5 - tržby / aktiva   2,27 2,54 2,14 2,69 2,31 
Z – skóre   2,62 3,22 3,42 4,11 4,77 
Zdroj: účetní výkazy a vlastní propočty 

  1,23< Z < 2,89 Z > 2,9 Z > 2,9 Z > 2,9 Z > 2,9 

  šedá zóna 
fin. 
zdravá 

fin. 
zdravá 

fin. 
zdravá 

fin. 
zdravá 

 

Po provedení tohoto testu je zřejmé, že v roce 2005 měla firma problémy, pohybovala se 

v šedé zóně. Změna majitele v roce 2006 kladně ovlivnila výsledky hospodaření společnosti, a 

to se projevilo i na Z-skóre. Od tohoto roku se firma pohybuje v pásmu zelené zóny, a její 

hodnoty stále rostou. Na základě výsledku hodnocení můžeme usoudit, že ČOS, a.s. se jeví 

jako finančně zdravá firma. 

 



54 
 

Index IN05 
Tabulka 28. Výpočet IN05 

Vstupní veličiny 2005 2006 2007 2008 2009 
Aktiva celkem 20 013 19 779 34 391 26376 28 915 
Cizí kapitál 9 000 10 143 18 672 10 089 8 202 
EBIT -4912 -1337 6314 672 4599 
Nákladové úroky placené 130 126 78 94 82 
Oběžná aktiva 15 103 17 881 32 291 24 403 26 722 
Krátkodobé závazky 6 605 6 673 15 912 8 653 6 766 
Výnosy 49014 54686 74127 74264 72559 

Zdroj: účetní výkazy a vlastní propočty 

 

Kde: 

A = Aktiva / Cizí zdroj 
B = EBIT / Nákladové úroky 
C = EBIT / Aktiva 
D = Výnosy / Aktiva 
E = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry 
 
vzorec:  
IN05 = 0,13 x (A/CZ) + 0,04 x (EBIT/NÚ)+ 3,97 x (EBIT/A) + 0,21 x (V/A) + 0,09 x 

(OA/KZ) 

Tabulka 29. Index IN 05 
  2005 2006 2007 2008 2009 
A 2,22 1,95 1,84 2,61 3,53 
B -9 -9 9 7,15 9 
C -0,49 -0,07 0,18 0,03 0,16 
D 2,45 2,76 1,97 2,82 2,34 
E 2,29 2,68 2,16 2,82 3,95 
IN05 0,7 2,6 3,66 3,88 5,51 

Zdroj: účetní výkazy a vlastní propočty 

                              0,7< 0,9           2,6 > 1,6           3,6 > 1,6             3,88 > 1,6      5,51 > 1,6 

                       spěje k bankrotu   tvoří hodnotu     tvoří hodnotu    tvoří hodnotu   tvoří hodnotu 
 

 

Hodnocení: 

IN05 < 0,9  podnik spěje k bankrotu (s pravděpodobností 86%) 

0,9 < IN05 < 1,6 šedá zóna 

IN05 > 1,6  podnik tvoří hodnotu (s pravděpodobností 67%) 

 

Index důvěryhodnosti potvrdil hodnoty Altmanova indexu. V současné době podnik není 

ohrožen bankrotem, naopak rostoucí hodnota tohoto indexu nasvědčuje tomu, že se podnik 

jeví jako finančně zdravý. 
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5 Srovnání vybraných ukazatelů s konkurencí 
 

Tabulka 30. Srovnání vybraných položek rozvahy s konkurencí 

 
Vybrané položky 

ČOS, 
a.s.  

IPO 
STAR 
s.r.o. 

ČOS, 
a.s.  

IPO 
STAR 
s.r.o. 

ČOS, 
a.s.  

IPO 
STAR 
s.r.o. 

ČOS, 
a.s.  

IPO 
STAR 
s.r.o. 

ČOS, 
a.s.  

IPO 
STAR 
s.r.o. 

 K 31. 12. ,,, 2005 2006 2007 2008 2009 

Stálá aktiva 24% 5,3% 5% 2,7% 5% 0,6% 0% 0,4% 4% 0,1% 
Oběžná aktiva 75% 94,1% 90% 97,1% 90% 99,1% 93% 99,0% 92% 92,0% 
Časové rozlišení 0% 0,6% 5% 0,2% 5% 0,2% 5% 0,5% 4% 0,4% 
Vlastní kapitál 55% 25,8% 48% 30,3% 48% 31,0% 62% 19,6% 72% 12,6% 
Cizí zdroje 45% 7,1% 51% 69,7% 54% 69,0% 38% 80,4% 28% 87,3%, 

Zdroj: účetní výkazy a vlastní propočty 

 

Jak je vidět z tabulky 30, podíl stálých aktiv společnosti na bilanční sumě dosahuje vyšších 

hodnot než u konkurenční firmy a v obou firmách po celé sledované období tyto hodnoty 

klesají. Naproti tomu podíl oběžných aktiv je nižší. Po celou dobu se pohybuje v rozmezí 

mezi 75 -93% (konkurence 92 – 99%). Co se týká pasiv, průměrný podíl vlastního kapitálu na 

pasivech činí 57% a cizích zdrojů 43%. Oproti tomu konkurence má průměrný podíl vlastního 

kapitálu 24% a cizích zdrojů 63%. Z toho vyplývá, že ČOS a.s. je méně zadlužená, 

k financování podniku využívá z větší míry vlastního kapitálu.  

 

 

Tabulka 31. Rentabilita tržeb 

ROS (= EAT / T)   2005 2006 2007 2008 2009 
ČOS, a.s.   -11% -3% 8% 1% 7% 
IPO STAR, s.r.o.  2% 3% 4% 3% 2% 

Zdroj: účetní výkazy společností a vlastní propočty 

 

Rentabilita tržeb zaznamenala nejvyšší hodnoty v roce 2007 a 2009. Ve zbývajících letech se 

nachází pod hodnotami konkurence. Dá se říct, že konkurence dosahuje vyrovnanějších 

výsledků, což je i patrné z grafu 12. 
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Graf 12. Rentabilita tržeb 

 
Zdroj: účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

 

 

Ukazatele aktivity 

Tabulka 32. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity ČOS, a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 
Obrat aktiv (= T/CA)  2,3 2,5 2,1 2,7 2,3 
Obrat pohledávek (= T / pohledávky) 3,7 3,1 2,7 3,1 2,9 
Obrat krátkodobých závazků (=T / KZ) 6,9 7,5 4,6 8,2 9,9 
Doba obratu aktiv (=CA/T x 360) dny 158,3 141,7 168,3 134 156 
Doba obratu pohledávek (= 1 / obrat pohledávek x 360)dny 97 115 132 115 123 
Doba obratu krátkodobých závazků (= 1 / obrat KZ x 360) 
dny 52 48 78 44 37 

Ukazatele aktivity IPO STAR s.r.o.                          
Obrat aktiv (= T/CA) IPO STAR s.r.o. 3,5 2,9 2,8 2,7 4,8 
Obrat pohledávek (= T / pohledávky) 3,8 3,0 2,8 4,8 4,9 
Obrat krátkodobých závazků (=T / KZ) 6,9 5,8 5,6 12,1 7,0 
Doba obratu aktiv (=CA/T x 360) 101,9 124 128,5 77,4 74,3 
Doba obratu pohledávek (= 1 / obrat pohledávek x 360) 96 120 127 75 74 
Doba obratu krátkodobých závazků (= 1 / obrat KZ x 360) 52 62 64 30 52 

Zdroj: účetní výkazy společnost9 a vlastní propočty 

 

Hodnoty ukazatele obratu aktiv jsou ve všech letech na poměrně dobré úrovni (kolísají 

kolem čísla 2,5), ale nedosáhly na hodnoty konkurenční firmy. Ty se pohybovaly od 2,7 do 

4,8, z toho vyplývá, že konkurence využívá svůj majetek efektivněji.  Z tabulky je patrné, že 

po celou sledovanou dobu doba obratu celkových aktiv ČOS,a.s. převyšuje konkurenční 

firmu. Doba obratu pohledávek se ve všech letech se drží kolem hodnoty 100 dní, přičemž 
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v roce 2007 dosáhla nejvyšší hodnoty 132 dní. Problémy s platební morálkou svých 

zákazníků se projevují také u konkurence. V prvních třech letech sledovaného období se také 

drží kolem hodnoty 100 dní, ale v posledních dvou letech tuto hodnotu snížili na 74 dní.  

Hodnoty ukazatelů aktivity v jednotlivých letech jsou zachyceny ve výše uvedené tabulce 32. 

 

 

Ukazatele zadluženosti 
 

Tabulka 33. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti ČOS, a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 
Majetkový koeficient (=CA / VK) 1,8 2,1 2,2 1,6 1,4 
Celková zadluženost (= CZ /CA)  0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 
Dlouhodobá zadluženost (= DCZ / CA) 0,1 0,2 0,8 0,5 0,5 
Úrokové krytí (= EBIT / NÚ)   88 7,2 56,1 
Finanční páka (= EAT / E)    0,4 0,0 0,2 
Ukazatele zadluženosti IPO STAR s.r.o. 2005 2006 2007 2008 2009 
Majetkový koeficient (= CA / VK) 3,9 3,3 3,2 1,6 7,9 
Celková zadluženost (= CZ / CA)  0,7 0,7 0,7 0,4 0,9 
Dlouhodobá zadluženost (= DCZ / CA) 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
Úrokové krytí (= EBIT / NÚ) 14,4 17,1 3,8 28,3 20,6 
Finanční páka (= EAT / E) 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 

Zdroj: účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

 

Z výše uvedené tabulky a grafu 13 je patrné, že míra celkové zadluženosti je do roku 2007 

stabilní, a poté klesá k hodnotě 0,4. konkurence kopíruje v podstatě stejný vývoj tohoto 

ukazatele, s tím že celková zadluženost je něco výší (0,9). V roce 2009 však celková 

zadluženost ČOS, a.s. klesá, zatímco celková zadluženost konkurence roste. ČOS, a.s. je 

méně zadlužená.   

 

Graf 13. Celková zadluženost – srovnání s konkurencí 

 
Zdroj: účetní výkazy a vlastní propočty 
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Ukazatele produktivity 

 

Tabulka 34. Ukazatele produktivity 

 Ukazatele produktivity ČOS, a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 
Mzdová produktivita z přidané hodnoty (ON / 
PH) 1,00 1,00 0,8 0,97 0,9 
Produktivita práce z přidané hodnoty 
(PH/Počet pracovníků v tis. Kč) 1,14 1,61 2,11 1,87 1,91 
Průměrné osobní náklady na pracovníka (ON/ 
Počet pracovníků v tis. Kč) 128 160 189 200 189 
Ukazatele produktivity IPO STAR                                                                                                                     
s.r.o. 2005 2006 2007 2008 2009 
Mzdová produktivita z přidané hodnoty (ON / 
PH) 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 
Produktivita práce z přidané hodnoty (PH/ 
Počet pracovníků v tis. Kč) 194 193 201 182 184 
Průměrné osobní náklady na pracovníka (ON/ 
Počet pracovníků v tis. Kč) 182 181 187 171 176 
Opotřebovanost DHM 0,76 0,34 0,23 0.20 0,26 
Vázanost zásob na výnosy 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 
Nákladovost výnosů 0,91 1,03 1,02 0,99 0,93 

Zdroj: účetní výkazy a vlastní propočty 

 
Výpočet mzdové produktivity byl proveden z přidané hodnoty. Čím vyšší je hodnota tohoto 

ukazatele tím lépe, neboť sleduje, jak velká přidaná hodnota připadá na jednoho zaměstnance. 

Obecně by však měla být větší než 1. Podnik dosáhl této hodnoty jen v roce 2005 a 2006. 

V ostatních letech se pohyboval těsně pod tuto hodnotu. Také konkurence se po celou 

sledovanou dobu pohybovala těsně pod tuto hodnotu. Graf 14 zachycuje průběh průměrné 

roční mzdy na jednoho zaměstnance. A přestože ČOS,a.s. vykazuje vyšší tržby, průměrné 

mzdy se snižují.  

 

Graf 14. Průměrná roční mzda na zaměstnance – srovnání s konkurencí 

 
Zdroj: účetní výkazy a vlastní propočty 
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Závěrečné shrnutí 
Vývoj účetní hodnoty podniku je možno posuzovat podle absolutních ukazatelů. Bilanční 

suma v jednotlivých letech značně kolísala.  Největší nárůst (o 74%) se projevil v roce 2007. a 

v roce 2009, ale dynamika růstu se snižovala (v posledním roce bilanční suma rostla o 10%). 

Vlastní kapitál se vyvíjel podobně jako bilanční suma, po celou sledovanou dobu jeho 

hodnota rostla, největší nárůst je zaznamenán v roce 2007 (o66%) a v dalších letech už roste 

pomaleji (v posledním roce vlastní kapitál vzrostl o 27%). Vývoj vlastního kapitálu 

znázorňuje Graf 15.  

 

Graf 15. Vývoj vlastního kapitálu  

 
Zdroj: účetní výkazy a vlastní propočty 

 

Česká ochranná služba, a.s. je společností, která poskytuje především služby a tomu také 

odpovídá její majetková struktura. Největší podíl (75–94%) na celkových aktivech podniku 

mají oběžná aktiva. V rámci oběžných aktiv jsou největší položkou krátkodobé pohledávky 

(tvoří zhruba 61-68% celkových aktiv). Při srovnání s konkurencí podíl stálých aktiv 

společnosti na bilanční sumě dosahuje vyšších hodnot než konkurence a v obou firmách po 

celé sledované období tyto hodnoty klesají, což nasvědčuje procesu opotřebení tohoto 

majetku. 

Jak je podnik schopen využít jednotlivý majetek zachycují ukazatele aktivity. Ukazují, zda má 

přebytečné kapacity, nebo naopak nedostatek produktivních aktiv. Hodnoty ukazatele obratu 

aktiv jsou ve všech letech na poměrně dobré úrovni (kolísají kolem čísla 2,5), ale nedosáhly 

na hodnoty konkurenční firmy. Ty se pohybovaly od 2,7 do 4,8 a dá se říct, že konkurence 

využívá svůj majetek efektivněji.  
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Největším problémem podniku se jeví pohledávky. Doba obratu pohledávek se ve všech 

letech drží kolem hodnoty 100 dní, přičemž v roce 2007 dosáhla hodnoty 132 dní. Problémy 

s platební morálkou svých zákazníků se projevily také u konkurence. V prvních třech letech 

sledovaného období se také drží kolem hodnoty 100 dní, ale v posledních dvou letech tuto 

hodnotu snížili na 74 dní.  Pokud jde o aktivitu, tak ani ta nepatří k silným stránkám podniku 

ČOS, a.s. Podnik si ve srovnání s konkurencí vede většinou hůře, což znamená, že hospodaří 

se svými aktivy neefektivně. Dobu obratu pohledávek zachycuje graf 16. 

 
 
 
Graf 16. Doba obratu pohledávek – srovnání s konkurencí 
 

 
Zdroj: účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

 

Rentabilita vlastního kapitálu je ukazatel vypovídající o ekonomické výkonnosti podniku tak, 

že poměřuje hospodářský výsledek s vlastním kapitálem vloženým do podnikání. Jedná se 

tedy o ukazatel nejzajímavější pro vlastníky podniku, kteří požadují, aby rentabilita vlastního 

kapitálu byla vyšší, než úročení bezrizikových investic. Tuto podmínku hodnoty ukazatele 

splňují až od roku 2007, kdy dosáhly nejvyšších hodnot. V roce 2008 hodnota rentability 

roste, ale s menší dynamikou (4%) a v roce 2009 opět roste. Stejný vývoj je patrný také u 

ostatních konstruovaných ukazatelů. V roce 2005 a v roce 2006 všechny ukazatele rentability 

vykazovaly záporné hodnoty z důvodu záporného výsledku hospodaření. V roce 2007 naopak 

ukazatele dosahují poměrně vysoké kladné hodnoty. Následující rok zaznamenal propad. 

Hodnoty všech ukazatelů rentability vykazovaly minimální výši (1–3%). Zlepšení nastalo 

v roce 2009, kdy se hodnoty ukazatelů pohybovaly v rozmezí mezi 7-21%. Průběh ukazatelů 

rentability je také patrný z grafu 17. 
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Graf 17. Ukazatele rentability 

Zdroj: účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 
 

Při pohledu na graf 18 s ukazateli platební schopnosti lze vyčíst, že podnik, po celé sledované 

období několikanásobně překračoval doporučené hodnoty všech likvidit. Ale ani za to ho 

nelze pochválit, neboť podnik vysokou likviditou váže prostředky s malým nebo žádným 

výnosem a snižuje tím rentabilitu společnosti. 

 

 

Graf 18. Vývoj likvidity 

 
Zdroj: účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 
 

Zajímavá pro podnik bude oblast mzdové produktivity, graf 19. Čím vyšší je hodnota tohoto 

ukazatele tím lépe. Obecně by však měla být větší než 1. Podnik dosáhl této hodnoty jen 

v roce 2005 a 2006. V ostatních letech se pohyboval těsně pod tuto hodnotu. Také konkurence 

se po celou sledovanou dobu pohybovala těsně pod tuto hodnotu. Tento stav je zapříčiněn 

jednak vysokým podílem osobních nákladů na celkových tržbách, jednak vyššími požadavky 

na objem lidské práce. Vývoj ukazatele Opotřebovanosti DHM vypovídá o stárnutí firmy. 

Jeho hodnota po celé sledované období klesá v závislosti na tom, jak je majetek odepisován. 
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Dá se předpokládat jeho obnovení v nejbližších letech. Jak je patrno z výpočtů, podnik 

problémy se zásobami nemá a hodnota ukazatele nákladovosti výnosů po celou dobu kolísá 

kolem hodnoty 1. Příznivý je jeho klesající trend.  

 

 

Graf 19. Mzdová produktivita – srovnání s konkurencí 

 
Zdroj: účetní výkazy společností a vlastní propočty 

 

Výkony podniku představují téměř 100% podíl na celkových tržbách. Výkonová spotřeba pak 

přidanou hodnotu snižuje. Osobní náklady jsou nejvýraznější v roce 2006, kdy bylo 77% tržeb 

vynaloženo na mzdy, odměny a odvody sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. 

V následujících letech už podíl osobních nákladů klesá, přesto se pohybuje kolem 70%. 

Z uvedeného vyplývá, že osobní náklady, stejně jako u konkurence, tvoří hlavní část nákladů 

podniku. Jejich podíl na tržbách však je v průměru o 9% nižší než podíl konkurenční firmy. 

Taktéž přidaná hodnota vykazuje nižší hodnoty. Naproti tomu, podíl výkonové spotřeby na 

tržbách je po celou sledovanou dobu vyšší, (23 – 31%) u konkurence (10 – 14%). Odpisy 

dlouhodobého majetku v obou firmách vykazují minimální podíl na celkových tržbách (0 – 

3%). Výsledný poměr provozního výsledku hospodaření je oproti konkurenční firmě nižší – 

konkurence dosahuje provozního hospodářského výsledku ve výši 3% celkových tržeb a 

průměr podniku činí 1%. Vybrané složky nákladů zachycuje graf 20. 
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Graf 20. Poměr nákladů k tržbám 

 
Zdroj: účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

 

Po provedení Altmanova testu Z-skóre je zřejmé, že v roce 2005 měla firma problémy, 

pohybovala se v šedé zóně. Od roku 2006 se firma pohybuje v pásmu zelené zóny, a její 

hodnoty stále rostou. Tyto hodnoty potvrdil i provedený výpočet indexu důvěryhodnosti 

IN05. V současné době podnik není ohrožen bankrotem, naopak rostoucí hodnota tohoto 

indexu nasvědčuje tomu, že se podnik jeví jako finančně zdravý. Průběh Altmanova Z-skóre 

zachycuje graf 21. 

 

Graf 21. Altmanovo Z-skóre 

 
Zdroj: účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

2005 2006 2007 2008 2009
Tržby 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Výkonová spotřeba 23,9 16,8 23,1 22,6 18,0
Osobní náklady 68,4 77,4 62,4 68,5 68,9
Odpisy majetku 2,7 1,1 0,7 0,7 0,6
Ostatní provozní náklady 4,1 2,1 1,1 4,8 1,0
Ostatní finanční náklady 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4
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Po provedené finanční analýze lze doporučit: 
1. zaměřit se na řízení oběžného majetku, zejména pak pohledávek. 

- zkrátit dobu splatnosti pohledávek, 

- využít zálohových plateb na úhrady faktur, 

- využít faktoringu,  

- motivovat odběratele k včasnému zaplacení poskytnutím skonta.  

 

2. zvýšit rentabilitu vlastního kapitálu, 

- snížit podíl vlastního a zvýšit podíl cizího kapitálu – realizovat finanční páku 

 

3. snížit hodnoty likvidity,  

- vysoká likvidita váže prostředky s malým nebo žádným výnosem a snižuje tím 

   rentabilitu společnosti, 

- finanční prostředky investovat do výnosnějších aktiv. 



65 
 

Závěr 
 

Účetnictví převádí uskutečněné aktivity podniku do řady čísel, která podávají informace o 

postavení společnosti, o jejich problémech, vyhlídkách a šancích. Pomocí správné interpretace 

těchto čísel lze analyzovat dosavadní vývoj, plánovat budoucí činnost firmy a odhadovat 

vývoj její finanční situace. Informace o finanční síle podniku jsou určeny nejen externím 

zájemcům, ale jak již bylo v úvodu řečeno, v tržním prostředí se bez kvalitních informací 

žádný podnik neobejde. Umění porozumět, správně interpretovat a využívat údaje 

prezentované z účetnictví pro řešení rozhodovacích úloh je nezbytnou podmínkou 

k úspěšnému řízení podnikatelských aktivit v plně konkurenčním prostředí. 

 

Cílem této diplomové práce bylo provést analýzu účetních výkazů akciové společnosti Česká 

ochranná služba a tím také zhodnotit ekonomickou výkonnost této společnosti. Hodnotila 

jsem vývoj finanční situace za období 2005 – 2009 a došla jsem k tomuto závěru.  

Na vývoji finančních ukazatelů se ve sledovaném období zřetelněji projevuje vliv roku 2006, 

kdy došlo ke změně majitele a vedení společnosti. Do tohoto roku společnost vykazovala 

ztrátu ve výši -6573 tis. Kč. Od roku 2007 společnost již vykazuje kladný hospodářský 

výsledek. V roce 2008 se začala projevovat recese ekonomiky, která danou společnost citelně 

zasáhla, její výsledky šly prudce dolů, ale i přesto společnost dosáhla kladného 

hospodářského výsledku. V oblasti rentability má co dohánět, zadluženost je nízká, cizí zdroje 

jsou přitom téměř výhradně krátkodobé povahy a likvidita podniku je také na velmi dobré 

úrovni. Na základě výše provedených propočtů můžeme usoudit, že Česká ochranná služba, 

a.s. je finančně zdravá firma. 
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Příloha č. 1 rozvaha – aktiva 
     
Česká ochranná služba, a.s.           
K 31. 12. … 2005 2006 2007 2008 2009 
AKTIVA CELKEM 20 013 19 779 34 391 26 376 28 915 
Pohledávky za upsaný základní kapitál           
Dlouhodobý majetek 4 834 949 632 684 1 027 
Dlouhodobý nehmotný majetek 38 21 4     
Software 38 21 4     
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           
Dlouhodobý hmotný majetek 4 796 928 628 384 727 
Pozemky 102 8 8 8   
Stavby 2 562 103 78 54   
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 098 817 542 322 727 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek           
Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek 37         
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku           
Dlouhodobý finanční majetek       300 300 
Podíly v účetních jednotkách pod podst.vlivem       300 300 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly           
Oběžná aktiva 15 103 17 881 32 291 24 403 26 722 
Zásoby 449 608 1 698 760 339 
Materiál 404 608 818 760 339 
Nedokončená výroba a polotovary     880     
Výrobky           
Zboží 45         
Poskytnuté zálohy na zásoby           
Dlouhodobé pohledávky   2 715 5 430 4 477 3 190 
Pohledávky-ovládající a řídicí osoba   2 715 2 715 2 237 1 175 
Jiné pohledávky       2 240 2 015 
Krátkodobé pohledávky 12 288 13 320 21 483 18 119 19 665 
Pohledávky z obchodních vztahů 12 237 10 267 20 766 17 573 19 284 
Pohledávky - podstatný vliv           
Pohledávky za společníky, členy družstva a 
účastníky sdružení           
Stát - daňové pohledávky         9 
Krátkodobé poskytnuté zálohy   96 30 49 63 
Dohadné účty aktivní       53 53 
Jiné pohledávky 51 2 957 687 497 299 
Krátkodobý finanční majetek 2 366 1 238 3 680 1 047 3 538 
Peníze 1 230 30 62 88 279 
Účty v bankách 1 136 1 208 3 618 959 3 259 
Časové rozlišení 94 949 1 468 1 289 1 166 
Náklady příštích období 94 949 1 468 1 289 1 166 
Příjmy příštích období           
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Příloha č. 2 rozvaha – pasiva 
      
Česká ochranná služba, a.s. 2005 2006 2007 2008 2009 
K 31. 12. …           
PASIVA CELKEM 20 013 19 779 34 391 26 376 28 915 
Vlastní kapitál 11 013 9 479 15 707 16 287 20 713 
Základní kapitál 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 
Základní kapitál 1 002 1 002 1 002 1 002 1002 
Změny základního kapitálu           
Kapitálové fondy           
Ostatní kapitálové fondy           
Oceň. rozdíly z přec. majetku a závazků.           
Rezervní fondy, nedělit.fond, fondy ze zisku 7 614 7 614 7 614 7 614 1 041 
Zákonný rezervní fond /Nedělitelný fond 601 601 601 601 601 
Statutární a ostatní fondy 7 013 7 013 7 013 7 013 440 
Výsledek hospodaření minulých let 7 439 2 394 863 7 091 14 244 
Nerozdělený zisk minulých let 7 439 7 436 7 436 13 664 14 244 
Neuhrazená ztráta minulých let   -5 042 -6 573 -6 573   
Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-) -5 042 -1 531 6 228 578 4 426 
Cizí zdroje 9 000 10 143 18 672 10 089 8 202 
Rezervy   170 10 10 10 
Rezervy podle zvláštních předpisů           
Rezerva na důchody a podobné závazky   170       
Ostatní rezervy     10 10  10 
Dlouhodobé závazky 14 3 300 2 750 1 426 1 426 
Závazky ovládající a řídicí osoba   3300 2300 1 176  1 176 
Jiné závazky     450 250  250 
Odložený daňový závazek 14         
Krátkodobé závazky 6 605 6 673 15 912 8 653 6 766 
Závazky z obchodních vztahů 1 491 1 648 8 850 2 602 1 476 
Závazky ovládající a řídicí osoba           
Závazky – podstatný vliv            
Závazky ke spol.,čl.družstva a k účast.sdruž.       300  200 
 
Závazky k zaměstnancům 36 2 176 2 752 2 972 2 441 
Závazky ze soc.zabezpeč. a zdr.pojištění 1 880 1 753 1 265 1 408 1 087 
Stát - daňové závazky a dotace 1 202 755 1 891 936 936 
Krátkodobé přijaté zálohy     880 107  105 
Dohadné účty pasivní 110     22 3 
Jiné závazky 1 886 341 274 306 518 
Bankovní úvěry a výpomoci 2 381         
Bankovní úvěry dlouhodobé 2 381         
Krátkodobé bankovní úvěry           
Časové rozlišení   157 12     
Výdaje příštích období   157 12     
Výnosy příštích období           
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Příloha č. 3 výkaz zisku a ztráty 
 
Česká ochranná služba, a.s.           
K 31. 12. … 2005 2006 2007 2008 2009 
Tržby za prodej zboží 36 0 0     
Náklady vynaložené na prodané zboží   45 0     
Obchodní marže 36 -45 0     
Výkony 45 469 50 264 73 560 70 867 66 704 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 45 442 50 264 72 680 71 747 66 704 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 880 -880   
Aktivace 27 0 0     
Výkonová spotřeba 14 295 11 525 20 486 20 812 15 631 
Spotřeba materiálu a energie 3 435 3 059 3 487 4 815 3 595 
Služby 10 860 8 466 16 999 15 997 12 036 
Přidaná hodnota 31 210 38 694 53 074 50 055 51 073 
Osobní náklady 31 132 38 887 45 889 48 562 45 969 
Mzdové náklady 23 051 28 873 34 265 36 312 35 916 
Odměny členům orgánů společnosti a družstva 35 0 0     
Náklady na sociální zabezpečení a zdravot.pojištění 8 046 9 896 11 624 12 250 10 053 
Sociální náklady 262 118 0     
Daně a poplatky 119 317 47 52 44 
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmot.majetku 1 239 541 519 510 385 
Tržby z prodeje dlouhodob.majetku a materiálu 3 209 4 044 16 174 232 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3 177 3 600 16 174 232 
Tržby z prodeje materiálu 32 444 0     
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu  4 744 3 349 0   63 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  4 744 3 349 0   63 
Prodaný materiál 0 0 0     
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 

0 211 -160   172 

Ostatní provozní výnosy 99 330 473 3 174 786 
Ostatní provozní náklady 1 852 1 071 787 3 401 651 
Převod provozních výnosů 0 0 0     
Převod provozních nákladů 0 0 0     
Provozní výsledek hospodaření -4 568 -1 308 6 481 878 4 807 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 200 0 0     
Prodané cenné papíry a podíly 500 0 0     
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0     
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 0 0 0     
Výnosy z ostatních  dl. cenných papírů a podílů 0 0 0     
Výnosy z ostatního finančního majetku 0 0 0     
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0     
Náklady z finančního majetku 0 0 0     
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0     
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0     
Změna stavu rezerv a opr.položek ve fin. oblasti 0 0 0     
Výnosové úroky 1 48 78 49 30 
Nákladové úroky 130 126 78 94 82 
Ostatní finanční výnosy 0 8 0 11   
Ostatní finanční náklady 106 150 245 266 238 
Převod finančních výnosů 0 0 0     
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Převod finančních nákladů 0 0 0     
Finanční výsledek hospodaření -535 -220 -245 -300 -290 
Daň z příjmu za běžnou činnost -61 -14 8   91 
Splatná 0 0 8   91 
Odložená -61 -14 0     
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -5 042 -1 514 6 228 578 4 426 
Mimořádné výnosy 56 51 0     
Mimořádné náklady 56 0 0     
Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0     
Splatná 0 0 0     
Odložená 0 0 0     
Mimořádný výsledek hospodaření 0 51 0 0 0 
Převod podílu na výsledku hospodaření spol. +/- 0 0 0     
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-). -5 042 -1 463 6 228 578 4 426 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -5 103 -1 477 6 236 578 4 517 
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Příloha č. 4 horizontální analýza rozvahy – aktiva 
       
Česká ochranná služba, a.s. 2006/ 2005 2007/ 2006 2008/ 2007 2009/ 2008 
K 31. 12 … změna změna změna změna změna změna změna Změna 
POLOŽKA ROZVAHY tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
AKTIVA CELKEM -234 -1 -234 -1 -234 -1 -234 -1 
Stálá aktiva -3885 -80 -3885 -80 -3885 -80 -3885 -80 
Dlouhodobý nehmotný majetek -17 -45 -17 -45 -17 -45 -17 -45 
Software -17 -45 -17 -45 -17 -45 -17 -45 
Dlouhodobý hmotný majetek -3868 -81 -3868 -81 -3868 -81 -3868 -81 
Pozemky -94 -92 -94 -92 -94 -92 -94 -92 
Stavby -2459 -96 -2459 -96 -2459 -96 -2459 -96 
Samostatné movité věci a soubory -1281 -61 -1281 -61 -1281 -61 -1281 -61 
Poskytnuté zálohy na dlouh. majetek -37 -100 -37 -100 -37 -100 -37 -100 
Dlouhodobý finanční majetek 0   0   0   0   
Oběžná aktiva 2778 18 2778 18 2778 18 2778 18 
Zásoby 159 35 159 35 159 35 159 35 
Materiál -404 -100 -404 -100 -404 -100 -404 -100 
Nedokončená výroba 0   0   0   0   
Zboží -45 -100 -45 -100 -45 -100 -45 -100 
Dlouhodobé pohledávky 2715   2715   2715   2715   
Pohledávky ovládající a řídící osoba 2715   2715   2715   2715   
Jiné pohledávky 0   0   0   0   
Krátkodobé pohledávky 1032 8 1032 8 1032 8 1032 8 
Pohledávky z obchodního styku -1970 -16 -1970 -16 -1970 -16 -1970 -16 
Stát daňové pohledávky 0   0   0   0   
Poskytnuté krátkodobé zálohy 96   96   96   96   
Dohadné účty aktivní 0   0   0   0   
Jiné pohledávky 2906 5698 2906 5698 2906 5698 2906 5698 
Krátkodobý finanční majetek -1128 -48 -1128 -48 -1128 -48 -1128 -48 
Peníze -1200 -98 -1200 -98 -1200 -98 -1200 -98 
Bankovní účet 72 6 72 6 72 6 72 6 
Časové rozlišení 855 910 855 910 855 910 855 910 
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Příloha č. 5 horizontální analýza rozvahy – pasiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká ochranná služba, a.s. 2006/ 2005 2007/ 2006 2008/ 2007 2009/ 2008 
K 31. 12 … změna změna změna Změna změna změna změna Změna 
POLOŽKA ROZVAHY tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
PASIVA CELKEM -234 -1 -234 -1 -234 -1 -234 -1 
Vlastní kapitál -1534 -14 -1534 -14 -1534 -14 -1534 -14 
Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapitálové fondy 0   0   0   0   
Fondy ze zisku 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zákonný rezervní fond 0 0 0 0 0 0 0 0 
Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 
VH minulých let -5045 -68 -5045 -68 -5045 -68 -5045 -68 
Nerozdělený zisk minulých let -3 0 -3 0 -3 0 -3 0 
Neuhrazená ztráta minulých let -5042   -5042   -5042   -5042   
Výsledek hospodaření běžného období 3511 -70 3511 -70 3511 -70 3511 -70 
Cizí zdroje 1143 13 1143 13 1143 13 1143 13 
Rezervy 170   170   170   170   
Dlouhodobé závazky 3286 23471 3286 23471 3286 23471 3286 23471 
Závazky ovládající a řídící osoba 3300   3300   3300   3300   
Jiné závazky 0   0   0   0   
Odložený daňový závazek -14 -100 -14 -100 -14 -100 -14 -100 
Krátkodobé závazky 68 1 68 1 68 1 68 1 
Závazky z obchodních vztahů 157 11 157 11 157 11 157 11 
Závazky podstatný vliv 0   0   0   0   
Závazky k zaměstnancům 2140 5944 2140 5944 2140 5944 2140 5944 
Závazky z soc. a zdrav pojištění -127 -7 -127 -7 -127 -7 -127 -7 
Stát daňové závazky -447 -37 -447 -37 -447 -37 -447 -37 
Krátkodobé přijaté zálohy 0   0   0   0   
Dohadné účty pasivní -110 -100 -110 -100 -110 -100 -110 -100 
Jiné závazky -1545 -82 -1545 -82 -1545 -82 -1545 -82 
Bankovní úvěry  -2381 -100 -2381 -100 -2381 -100 -2381 -100 
Bankovní úvěry dlouhodobé -2381 -100 -2381 -100 -2381 -100 -2381 -100 
Časové rozlišení 157   157 -92 -12 -100     
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Příloha č. 6 vertikální analýza rozvahy – aktiva 
 
Česká ochranná služba, a.s.           
K 31. 12. … 2005 2006 2007 2008 2 009 

AKTIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Stálá aktiva 24,2% 4,8% 1,8% 2,6% 3,6% 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
Software 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
Dlouhodobý hmotný majetek 24,0% 4,7% 1,8% 1,5% 2,5% 
Pozemky 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Stavby 12,8% 0,5% 0,2% 0,2% 0,0% 
Samostatné movité věci a soubory 10,5% 4,1% 1,6% 1,2% 2,5% 
Poskytnuté zálohy na dl majetek 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 1,0% 
Oběžná aktiva 75,5% 90,4% 93,9% 92,5% 92,4% 
Zásoby 2,2% 3,1% 4,9% 2,9% 1,2% 
Materiál 2,0% 3,1% 2,4% 2,9% 1,2% 
Nedokončená výroba 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 
Zboží 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Dlouhodobé pohledávky 0,0% 13,7% 15,8% 17,0% 11,0% 
Pohledávky ovládající a řídící osoba 0,0% 13,7% 7,9% 8,5% 4,1% 
Jiné pohledávky 0,0% 0,0% 7,9% 8,5% 7,0% 
Krátkodobé pohledávky 61,4% 67,3% 62,5% 68,7% 68,0% 
Pohledávky z obchodních vztahů 61,1% 52,1% 60,4% 66,6% 66,7% 
Jiné pohledávky 0,3% 15,0% 2,0% 1,9% 1,0% 
Krátkodobý finanční majetek 11,8% 6,3% 10,7% 4,0% 12,2% 
Peníze 6,1% 0,2% 0,2% 0,3% 1,0% 
Bankovní účty 5,7% 6,1% 10,5% 3,6% 11,3% 
Časové rozlišení 0,5% 4,8% 4,3% 4,9% 4,0% 
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Příloha č. 7 vertikální analýza rozvahy – pasiva 
 
Česká ochranná služba, a.s.           
K 31. 12. … 2005 2006 2007 2008 2 009 
PASIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Vlastní kapitál 55,0% 47,9% 47,4% 61,7% 71,6% 
Základní kapitál 5,0% 5,1% 2,9% 3,8% 3,5% 
Kapitálové fondy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fondy ze zisku 38,0% 38,5% 22,1% 28,9% 3,6% 
Zákonný rezervní fond 3,0% 3,0% 1,7% 2,3% 2,1% 
Statutární a ostatní fondy 35,0% 35,5% 20,4% 26,6% 1,5% 
VH minulých let 37,2% 12,1% 2,5% 26,9% 49,3% 
Nerozdělený zisk minulých let 37,2% 37,6% 21,6% 51,8% 49,3% 
Neuhrazená ztráta minulých let 0,0% -25,5% -19,1% -24,9% 0,0% 
Výsledek hospodaření běžného období -25,2% -7,7% 18,1% 0,2% 15,3% 
Cizí zdroje 45,0% 51,3% 54,3% 38,3% 28,4% 
Rezervy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Dlouhodobé závazky 0,1% 16,7% 8,0% 5,4% 4,9% 
Závazky ovládající a řídicí osoba 0,0% 16,7% 6,7% 4,5% 4,1% 
Jiné závazky 0,0% 0,0% 1,3% 0,9% 0,9% 
Stát - odložený daňový závazek 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Krátkodobé závazky 33,0% 33,7% 46,3% 32,8% 23,4% 
Závazky z obchodních vztahů 7,5% 8,3% 25,7% 9,9% 5,1% 
Závazky - podstatný vliv 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,7% 
Závazky k zaměstnancům 0,2% 11,0% 8,0% 11,3% 8,4% 
Závazky ze soc. a zdrav pojištění 9,4% 8,9% 3,7% 5,3% 3,8% 
Stát - daňový závazky 6,0% 3,8% 5,5% 3,5% 3,2% 
Dohadné účty pasivní 0,5% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 
Jiné závazky 9,4% 1,7% 0,8% 1,2% 1,8% 
Bankovní úvěry a výpomoci 11,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Bankovní úvěry dlouhodobé 11,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Časové rozlišení 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Příloha č. 8. horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
 
Česká ochranná služba, a.s. 2005 /2006 2006 /2007 2007 /2008 2008 /2009 
K 31. 12. … změna změna změna změna změna změna změna změna 

  
tis. 
Kč % 

tis. 
Kč % 

tis. 
Kč % 

tis. 
Kč % 

Tržby za prodej zboží -36 -100             
Náklady vynaložené na prodané zboží 45   -45 -100         
Obchodní marže -81 -225 45 -100         
Výkony 4 795 11 23 296 46 -2 693 -4 -4 163 -6 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4 822 11 22 416 45 -933 -1 -5 043 -7 
Změna stavu zásob vlastní činnosti     880   -1 760 -200 880 -100 
Aktivace -27 -100             
Výkonová spotřeba -2 770 -19 8 961 78 326 2 -5 181 -25 
Spotřeba materiálu a energie -376 -11 428 14 1 328 38 -1 220 -25 
Služby -2 394 -22 8 533 101 -1 002 -6 -3 961 -25 
Přidaná hodnota 7 484 24 14 380 37 -3 019 -6 1 018 2 
Osobní náklady 7 755 25 7 002 18 2 673 6 -2 593 -5 
Mzdové náklady 5 822 25 5 392 19 2 047 6 -396 -1 
Odměny orgánům společnosti -35 -100             
Náklady na soc. a zdrav. pojištění 1 850 23 1 728 17 626 5 -12 250 -100 
Sociální náklady -144 -55 -118 -100         
Daně a poplatky 198 166 -270 -85 5 11 -8 -15 
Odpisy dl. hmotného a nehmotného majetku -698 -56 -22 -4 -9 -2 -125 -25 
Tržby z prodeje dl.majetku a materiálu 835 26 -4 028 -100 158 988 58 33 
Zůstatková cena prodaného dl. majetku  -1 395 -29 -3 349 -100     63   

Změna stavu rezerv a opravných položek a 
komplexních nákladů příštích období 211   -371 -176 160   172   
Ostatní provozní výnosy 231 233 143 43 2 701 571 -2 388 -75 
Ostatní provozní náklady -781 -42 -284 -27 2 614 332 -2 750 -81 
Provozní výsledek hospodaření 3 260 -71 7 789 -595 -5 603 -86 3 929 447 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů -200 -100             
Prodané cenné papíry a podíly -500 -100             
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti                 
Výnosové úroky 47 4 700 30 63 -29 -37 -19 -39 
Nákladové úroky -4 -3 -48 -38 16 21 -12 -13 
Ostatní finanční výnosy 8   -8 -100 11   -11 -100 
Ostatní finanční náklady 44 42 95 63 21 9 -28 -11 
Finanční výsledek hospodaření 315 -59 -25 -10 -55 22 10 -3 
Daň z příjmu za běžnou činnost 47 -77 22 -157 -8   91   
Splatná         -8   91   
Odložená 47 -77 14 -100         
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 528 -70 7 742 -511 -5 650 -91 3 848 666 
Mimořádné výnosy -5   -51           
Mimořádné náklady -56               
Daň z příjmu z mimořádné činnosti                 
Splatná                 
Odložená                 
Mimořádný výsledek hospodaření 51   -51           
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-). 3 579 -71 7 691 -526 -5 650 -91 3 848 666 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 3 626 -71 7 713 -522 -5 658 -91 3 939 681 



80 
 

 
 Příloha č. 9 vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Česká ochranná služba, a.s.           

K 31 12. … 
Podíl v 
% 

Podíl v 
% 

Podíl v 
% 

Podíl v 
% 

Podíl v 
% 

POLOŽKA  2005 2006 2007 2008 2009 
Výkony 100 100 100 100 100 
Výkonová spotřeba 31 23 28 29 23 
Spotřeba materiálu a energie 8 6 5 7 5 
Služby 24 17 23 23 18 
Přidaná hodnota 73 81 75 71 77 
Osobní náklady 68 77 62 69 69 
Mzdové náklady 51 57 47 51 54 
Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 0 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravot.pojištění 18 20 16 17 15 
Sociální náklady 1 0 0 0 0 
Daně a poplatky 0 1 0 0 0 
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmot.majetku 3 1 1 1 1 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 7 8 0 0 0 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 7 7 0 0 0 
Tržby z prodeje materiálu 0 1 0 0 0 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu  10 7 0 0 0 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  10 7 0 0 0 
Prodaný materiál 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 0 0 0 0 0 
Ostatní provozní výnosy 0 1 1 4 1 
Ostatní provozní náklady 4 2 1 5 1 
Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
Provozní výsledek hospodaření -10 -3 9 1 7 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
Prodané cenné papíry a podíly 1 0 0 0 0 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatních dl. cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatního finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opr. položek ve fin. oblasti 0 0 0 0 0 
Výnosové úroky 0 0 0 0 0 
Nákladové úroky 0 0 0 0 0 
Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 0 
Ostatní finanční náklady 0 0 0 0 0 
Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
Finanční výsledek hospodaření -1 0 0 0 0 
Daň z příjmu za běžnou činnost 0 0 0 0 0 
Splatná 0 0 0 0 0 
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Odložená 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -11 -3 8 1 7 
Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
Splatná 0 0 0 0 0 
Odložená 0 0 0 0 0 
Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 
Převod podílu na výsledku hospodaření spol. +/- 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-). -11 -3 8 1 7 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -11 -3 8 1 7 
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Příloha č. 10 výkaz zisku a ztráty 
IPO STAR s.r.o.      
K 31. 12 …  2005 2006 2007 2008 2009 
Tržby za prodej zboží           
Náklady vynaložené na prodané zboží           
Obchodní marže           
Výkony 56 847 53 692 57 154 58 031 55 733 
Výkonová spotřeba 7 938 5 770 7 368 7 405 5 820 
Přidaná hodnota 48 909 47 922 49 786 50 626 49 913 
Osobní náklady 45 840 44 832 46 420 47 612 47 810 
Daně a poplatky 23 22 21 18 14 
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 746 586 373 75 40 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku           
Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a mat.           
Změna stavu rezerv a opravných položek            
v provozní oblasti           
Ostatní provozní výnosy 120 60 19 55 21 
Ostatní provozní náklady 346 192   43 431 
Převod provozních výnosů           
Převod provozních nákladů           
Provozní výsledek hospodaření 2 074 2 350 2 991 2 933 1 639 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů           
Prodané cenné papíry a podíly           
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku           
Výnosy z krátkodobého finančního majetku           
Náklady z finančního majetku           
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů           
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů           
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti           
Výnosové úroky 65 80 192 72 23 
Nákladové úroky 145 75 136 335 257 
Ostatní finanční výnosy 176 178 42 86 45 
Ostatní finanční náklady 418 44 246 373 47 
Převod finančních výnosů           
Převod finančních nákladů           
Finanční výsledek hospodaření -322 -264 -148 -550 -236 
Daň z příjmu za běžnou činnost 311 615 760 564 417 
Splatná           
Odložená           
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 441 1 471 2 083 1 819 986 
Mimořádné výnosy         30 
Mimořádné náklady 27 11   59   
Daň z příjmu z mimořádné činnosti           
Splatná           
Odložená           
Mimořádný výsledek hospodaření -27 -11   -59 30 
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům +/-           
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-). 1 414 1 460 2 083 1 760 1 016 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 1 725 2 075 2 843 2 324 1 433 
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Příloha č. 11 rozvaha  
 
ROZVAHA v tis. IPO.STAR s.r.o. 2005 2006 2007 2008 2009 

AKTIVA CELKEM 16 096 18 507 20 410 12 483 11 508 

Pohledávky za upsaný základní kapitál           

Dlouhodobý majetek 851 503 130 55 15 
Dlouhodobý nehmotný majetek           
Dlouhodobý hmotný majetek 851 503 130 55 55 

Dlouhodobý finanční majetek           
Oběžná aktiva 15 150 17 966 20 236 12 362 11 451 
Zásoby           
Dlouhodobé pohledávky           
Krátkodobé pohledávky 15 137 17 959 20 218 12 155 11 443 
Krátkodobý finanční majetek 13 7 18 207 8 
Časové rozlišení 95 38 44 66 42 

PASIVA CELKEM  16 096 18 507 20 410 12 483 11 508 
Vlastní kapitál 4 145 5 605 6 328 2 445 1 455 
Základní kapitál 100 100 100 100 100 
Kapitálové fondy           
Rezervní fondy, nedělitelný fond, fondy ze zisku 300 300 20 20 20 
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 2 331 3 745 4 125 565 319 
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 1 414 1 460 2 083 1 760 1 016 
Cizí zdroje 1 147 12 891 14 081 10 037 10 046 
Rezervy           
Dlouhodobé závazky           
Krátkodobé závazky 8 247 9 192 10 203 4 793 7 998 
Bankovní úvěry a výpomoci 3 500 3 699 3 878 5 244 2 068 
Časové rozlišení 204 11 1 1 7 
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