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1 Úvod  
 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na vedení účetnictví a účetní závěrku ve společnosti:   

 

 

 

Cílem bakalářské práce je analýza účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářních let 

2007 – 2010  s cílem vyhodnotit a poukázat na finanční a majetkovou strukturu společnosti za 

jednotlivá léta. Část bakalářské práce bude zveřejněna na internetových stránkách společnosti 

Kontejnery Ostrava, s.r.o. 

V druhé kapitole popisuji historii společnosti a předmět podnikání společnosti Kontejnery 

Ostrava s.r.o. včetně popisu a technických nákresů pronajímaných kontejnerů.  

Celá třetí kapitola  je zaměřena na teoretickou část účetní závěrky. V kapitole uvádím 

zdaňovací období společnosti Kontejnery Ostrava s.r.o., místní příslušnost k FÚ a počet 

zaměstnanců. Specifikuji provedení účetní závěrky a zákony a předpisy, kterými se řídí. Dále 

je v této kapitole popsána důležitost finanční analýzy a popsány ukazatele finanční analýzy. 

V kapitole čtvrté hodnotím finanční ukazatele společnosti včetně přiložené tabulky hodnocení 

finančních ukazatelů dle předložených účetních závěrek za účetní období 2007 - 2009. 

Poslední - pátou  kapitolou  této práce je závěr. 

 

 

Bakalářská práce vychází z právního stavu platného ke dni  1.1.2011. 

 

Kontejnery Ostrava, s.r.o.  IČ: 27771164 
ul. Pavlovova 2701/50  DIČ : CZ27771164 
700 30 Ostrava Zábřeh  www.kontejnery-ostrava.cz 
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2 Představení společnosti 
 

Předmět podnikání  

Společnost kontejnery Ostrava se zaměřuje na pronájem specializovaných typů kontejnerů. 

Služba je určena pro potřeby stavebních firem, které požadují vybudování zázemí. 

Nejčastějším požadavkem je pronájem několika obytných kontejnerů pro ubytování stavebního 

dozoru, techniků, dělníků. 

Dále si stavební společnosti pronajímají skladové „lodní“ kontejnery které jim na stavbách 

slouží pro uskladnění materiálu, nářadí a menších strojů.  

Firmy si pronajímají kontejnery krátkodobě cca 2-3 měsíce, ale i na delší období více jak 12 

měsíců. 

Obr. č. 1  Kontejnerové Depo Ostrava Svinov 

 

Zdroj: www:kontejnery-ostrava.cz 
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Jedná se o čtyři základní druhy : 

Obytný kontejner – ocelový samonosný rám, zateplené stěny i podlaha. Plastové okno včetně 

stahovací rolety. Ocelové uzamykatelné dveře.  

Využití – mobilní kanceláře, šatna, svačinárna, pokoj max 3x postel 

 

Obytné kontejnery 
Vnější rozměry 6058 x 2438 x 2591 mm 

Váha obytný kontejner cca 2300 kg 

Rám 
ocelová svařovaná konstrukce, základní antikor. nátěr, 
dvousložkový lak 

Topení elektrické přímotopné panely s příkonem do 2 kW 

Okna plastová bílá s izolačním dvojsklem 

Střecha 
Povrch pozinkovaný plech tloušťky 
Izolace izolace minerální vlna 50 mm 
Stěny 
Povrch pozinkovaný plech tloušťky 0,7 mm 
Izolace izolace minerální vlna 50 mm 
Vnitřní obklad SDK tloušťky tl. 12,5 mm, malba 
Podlaha 
Podlahová krytina PVC tl. 1,5 mm, 
Dveře 

Vnější 
jednokřídlé s ocel. zárubněmi, povrch lakovaný, průchod 800 x 
2000 mm 

Vnitřní šíře 600 nebo 800 mm 
Elektroinstalace 

  
380/220 V, rozvaděč krytí IP 40, proudový chránič, 1 3 pólové 
jističe 

  LSN  10, 12, 16 A, zářivková svítidla, 
 
Obr. č. 2  Technický výkres obytného kontejneru: 

 

Zdroj: www: kontejnery-ostrava.cz 
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Skladový kontejner – ocelový samonosný rám, nezateplené ocelové stěny z profilovaného 

plechu ocelová svařovaná konstrukce, základní antikor. nátěr, dvousložkový lak . Ocelové 

vrata rozevíratelný na celou šířku kontejneru. Zátěžová podlaha, hmotnost prázdného 

kontejneru 1.700 kg. Vybavení – bez vybavení, využití – uzamykatelný sklad příručního nářadí 

a materiálu 

 
Skladové kontejnery 
6058 x 2438 x 2591 mm 
5898 x 2350 x 2390 mm 
cca 1700 kg 
ocelová svařovaná konstrukce, základní antikor. nátěr, dvousložkový lak 
Střecha 
pozinkovaný plech 
bez izolace 
Stěny 
pozinkovaný plech 
bez izolace 
SDK tloušťky tl. 12,5 mm, malba 
Podlaha 
dřevěná zátěžová 
Dveře 
dvoukřídlé ocelové 
Elektroinstalace 
bez elektroinstalace 
 
Obr. č. 3  Technický výkres skladového kontejneru: 

 
 
Zdroj: www: kontejnery-ostrava.cz  
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Materiálový kontejner – zkrácená verze skladového kontejneru. Ocelový samonosný rám, 

nezateplené ocelové stěny z profilovaného plechu ocelová svařovaná konstrukce, základní 

antikor. nátěr, dvousložkový lak . Ocelové vrata rozevíratelný na celou šířku kontejneru.  

 
Materiálové kontejnery 
Vnější rozměry 3000 x 2438 x 2591 mm 
Váha kontejner cca 1700 kg 

Rám 
ocelová svařovaná konstrukce, základní antikor. nátěr, 
dvousložkový lak 

Topení elektrické přímotopné panely s příkonem do 2 kW 
Střecha 
Povrch pozinkovaný plech tloušťky 
Izolace izolace minerální vlna 50 mm 
Stěny 
Povrch pozinkovaný plech tloušťky 0,7 
Izolace izolace minerální vlna 50 mm 
Vnitřní obklad SDK tloušťky tl. 12,5 mm, malba 
Podlaha 
Podlahová krytina PVC tl. 1,5 mm, 
Dveře 

Vnější 
jednokřídlé s ocel. zárubněmi, povrch lakovaný, průchod 800 x 
2000 mm 

Vnitřní šíře 600 nebo 800 mm 
Elektroinstalace 

  
380/220 V, rozvaděč krytí IP 40, proudový chránič, 1 3 pólové 
jističe 

  LSN  10, 12, 16 A, zářivková svítidla, 
 

Obr. č. 4  Technický výkres materiálového kontejneru: 
 

 
Zdroj: www: kontejnery-ostrava.cz 
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Sanitární kontejner – ocelový samonosný rám, zateplené ocelové stěny z profilovaného 

plechu ocelová svařovaná konstrukce, základní antikor. nátěr, dvousložkový lak. Ocelová 

vrata se rozevírají na celou šířku kontejneru. Zátěžová podlaha, hmotnost prázdného 

kontejneru 3250 kg.Vybavení –  individuální, využití – uzamykatelný sklad příručního nářadí a 

materiálu 

 
Sanitární kontejnery 
Vnější rozměry 6058 x 2438 x 2591 mm 
Váha sanitární kontejner cca 3250 kg 

Rám 
ocelová svařovaná konstrukce, základní antikorozní nátěr, 
dvousložkový lak 

Okna malá plastová  bílá s izolačním dvojsklem 
Topení elektrické přímotopné panely s příkonem do 2 kW 
Střecha 
Povrch pozinkovaný plech tloušťky 
Izolace izolace minerální vlna 50 mm 
Stěny 
Povrch pozinkovaný plech tloušťky 0,7 
Izolace izolace minerální vlna 50 mm 
Vnitřní obklad SDK tloušťky tl. 12,5 mm, malba 
Podlaha 
Podlahová krytina PVC tl. 1,5 mm, 
Dveře 

Vnější 
jednokřídlé s ocel. zárubněmi, povrch lakovaný, průchod 800 x 
2000 mm 

Vnitřní šíře 600 nebo 800 mm 
Elektroinstalace 

  
380/220 V, rozvaděč krytí IP 40, proudový chránič, 1 3 pólové 
jističe 

  LSN  10, 12, 16 A, zářivková svítidla, 
Obr. č. 5  Technický výkres sanitárního kontejneru: 
 

 

 

Zdroj: www: kontejnery-ostrava.cz 
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Obr. č. 6  Interiér obytného kontejneru 

 

Zdroj: archiv Kontejnery Ostrava s.r.o. 

 

Obr. č. 7  Pohled na vnitřní prostor obytného kontejneru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: archiv Kontejnery Ostrava s.r.o. 

 

Společnost byla založena zápisem do Obchodního rejstříku u KOS v Ostravě dne 13.6.2006, IČ 

společnosti je 27771164. Jednatelem společnosti a jediným vlastníkem se 100% vkladem 

základního kapitálu ve výši 200 000,-- Kč je Ing. Přemysl Slíva. Společnost  vlastní a aktivně 

využívá služeb 2 velkých bankovních společností. Při svém založení uzavřela společnost 

smlouvu na bankovní služby s bankou GE Money a.s. Později si založila firemní „eKonto“ 
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účet vedený v českých korunách, eurech a dolarech u Raifeissen Bank a.s. Důvodem založení 

bankovního účtu  u Raifeissen Bank a.s. je vyhovující elektronické bankovnictví.  

Firma sídlí v Ostravě – Zábřehu na ulici Pavlovova 2701/50. Uskladněné kontejnery, které jsou 

přichystány k dalšímu pronájmu jsou umístěny v areálu v Ostravě – Svinově na Polanecké ulici 

803/72. V areálu bývalé zeleniny má společnost pronajaté zpevněné plochy. Společnost 

Kontejnery Ostrava s.r.o. se řadí pronájmem kontejnerů mezi menší společnosti. 

Konkurenčními společnostmi, které se také zabývají pronájmem kontejnerů 

v Severomoravském kraji jsou společnosti Algeco s.r.o. a Fagus s.r.o. Algeco je nadnárodní 

společnost,  která má pobočky v Praze, Ostravě a Bratislavě. V prvních letech své ekonomické 

činnosti společnost pořídila kontejnery z vlastních finančních zdrojů. Na základě 

nadstandardně vysoké poptávky společnost dokoupila další obytné kontejnery. Často se jednalo 

o starší použité kusy, které byly repasovány a dále užívány ve pronájmovém parku. Kontejnery 

po kompletní repasi jsou kvalitou a technickým použitím dostačující a celkové náklady na 

pořízení hmotného majetku jsou výrazně nižší. 

V dalších letech docházelo k odkupu jednotlivých kusů kontejnerů, nebo k  nákupu celé 

kontejnerové sestavy. Jako příklad bych ráda uvedla nákup sestavy Základní škola ve Vídni 

(Rakousko). Jednalo o středně velkou dvoupatrovou školu, která byla sestavená z jednotlivých 

modulů. Vždy 3 kontejnerové celky tvořily jednu třídu. Třídy byly vzájemně propojeny 

chodbami. Druhé patro bylo zastřešeno sedlovou střechou. Celá sestava vypadala jako klasická 

zděná budova, avšak po rozdělení a demontování jednotlivých částí se z budovy staly 

jednotlivé kontejnery. Samostatné oddělené části byly převezeny do montážní haly ve Zlíně. 

Upraveny, doplněny o chybějící části, přestříkány do firemních barev a následně uvedeny do 

provozu v lokalitě moravskoslezského kraje. Dalším typem kontejnerů,  které jsou s oblibou 

používány jsou lodní tzv. skladové kontejnery. Tento typ  pořídila firma ve větším množství od 

rejdařských společností.  

2.1 Historie od založení společnosti   
Společnost byla založena za účelem pronájmu movitých věcí. Pronajímá převážně na území 

Severomoravského kraje malým a středním stavebním společnostem, živnostníkům popř. 

fyzickým osobám obytné, skladové a sanitární kontejnery, které slouží k uskladnění materiálu 

na stavbách, obytné kontejnery slouží k zajištění kanceláří stavbyvedoucích a kanceláří 

hlídacích služeb na staveništích a sanitární kontejnery k zajištění sociálních potřeb a hygieny 

pracovníků stavebních společností. Společnost Kontejnery Ostrava s.r.o. má své vlastní 

webové stránky: http://www.kontejnery-ostrava.cz. Kontejnery jsou pronajímány na základě 
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elektronicky zaslané objednávky a následně sepsané smlouvy o pronájmu kontejnerů. 

Společnost na základě objednávky a podepsané smlouvy o pronájmu zajistí dopravu a ustavení 

pronajatého kontejneru na místo určení dle smlouvy. Dále dle požadavku pronajímatele zajistí 

pronájem vybavení (např. stolů, židlí, skříněk, ledničku….). Veškeré informace o společnosti 

včetně kontaktů jsou uvedeny webových stránkách : http://www.kontejnery-ostrava.cz. 

Webové stránky společnosti slouží k elektronické komunikaci. Zájemci o pronájem kontejnerů 

vyplní elektronickou objednávku, která je po potvrzení a odeslání doručena do emailové adresy 

Ing. Přemysla Slívy. Následně je sepsána smlouva o pronájmu a zajištěna přeprava pronajatých 

kontejnerů včetně případného vybavení na určené místo pronájmu. Společnost Kontejnery 

Ostrava s.r.o. nemá vlastní vozový park. Je pro ni nerentabilní si pořizovat vlastní nákladní 

automobil, jeřáb nebo auto s rukou. Pro potřeby společnosti je ekonomicky výhodnější 

využívat k přepravě kontejnerů externí přepravce. Od roku 2008 spolupracuje při zajištění 

přepravy s přepravní společností pana Ulmana. Pan Ulman je vlastníkem několika speciálních 

vozidel aut s hydraulickou rukou zn. MAN 26400 HR. Důvodem využívání přepravních služeb 

pana Ulmana je jednoduchá manipulace a možnost převozu dvou kontejnerů (obytných i 

skladových) najednou. Zaměstnává minimálně 2 řidiče. Dokáže operativně zajistit 

požadovanou přepravu kontejnerů na určené místo dle smlouvy a zajistit přepravu pronajatých 

kontejnerů zpět do depa v Ostravě – Svinově. Veškerá požadovaná přeprava je objednávána 

elektronicky emailem a telefonicky. Přepravu kontejnerů při začátku pronájmu i při ukončení 

pronájmu fakturuje pan Ulman přímo společnostem, které si na základě smlouvy o pronájmu 

pronajímají kontejnery. Pokud je na požadovaný pronájem kontejneru sestavena cenová 

nabídka, která obsahuje cenu za měsíční pronájem kontejneru, připojištění, cenu za přepravu a 

nakládku a vykládku při zahájení i při ukončení pronájmu kontejnerů fakturuje přepravu 

kontejnerů nájemcům společnost   

Obr. č. 8  Auto s hydraulickou 

rukou zn. MAN 26400 HR 

 

 

 

 

 

Zdroj: www: kontejnery-ostrava.cz 
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Kontejnery Ostrava s.r.o. Fakturace přepravy odpovídá cenové nabídce. Může se lišit od výše 

fakturované částky za konkrétní přepravu panem Ulmanem.  Při pronájmu větším 

společnostem zpravidla vystaví fakturu za přepravu kontejnerů na společnost Kontejnery 

Ostrava, s.r.o..  

Evidence všech kontejnerů je zajištěna databázovým programem vytvořeným panem Petrem 

Nádvorníkem, který vytvořil a naprogramoval software dle požadavku společnosti a Ing. 

Přemysla Slívy. V softwaru jsou navedeny všechny kontejnery, které vlastní společnost 

Kontejnery Ostrava s.r.o. a také kontejnery pronajaté od Algeca nebo Fagusu. Pomocí 

elektronické objednávky s žádostí o pronájem je v softwaru vytvořena zakázka pod evidenčním 

číslem. V roce 2011 jsou vedeny jednotlivé zakázky pronájmu kontejnerů s číselnou řadou 

210001 a dále. Elektronické objednávky jsou také číslovány s číselnou řadou roku 2011. 

Smlouva o pronájmu kontejnerů obsahuje číslo zaslané elektronické objednávky, kdo 

objednávku zaslal i místo a dobu pronájmu. Je vystavena elektronicky pomocí vytvořené 

zakázky. V zakázce se sleduje podepsaná smlouva, podepsaný předávací protokol a potvrzený 

protokol o vrácení kontejnerů při ukončení zakázky. Po doplnění údajů do zakázky – navedení 

pronajatých kontejnerů, vybavení a navedení služeb spojených s pronájem je možno v modulu 

fakturace vytvořit daňový doklad za měsíční pronájem kontejnerů a exportovat jej do 

účetnictví. 

Obr. č. 9  Obytný kontejner 

 

Zdroj: www: kontejnery-ostrava.cz 
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Jednotlivě se vystavují daňové doklady za pronájem při začátku pronájmu po obdržení 

předávacího protokolu, popř. předání harmonogramu přepravy kontejnerů z depa z Ostravy – 

Svinova. Také při ukončení pronájmu kontejneru je vystavena konečná faktura. V konečné 

faktuře je zpravidla účtováno čištění kontejneru při vrácení  a pokud nájemce hradil jistinu na 

pronájem kontejneru při začátku nájmu na základě smlouvy a zálohové faktury, je tato jistina 

v daňovém dokladu vyúčtována a vzniklý přeplatek vrácen nájemci převodem na běžný účet. 

Dle podmínek o pronájmu, které jsou také uvedeny na webových stránkách je pronájem 

účtován k 1. dni daného měsíce na daný měsíc se splatností 14 dnů, pokud se smluvní strany 

nedohodnou na jiné splatnosti. Při fakturaci daňových dokladů k 1. dni v měsíci jsou faktury 

hromadně vystaveny v modulu fakturace. Zhruba se jedná v průměru o 70 ks daňových 

dokladů. Tyto daňové doklady jsou postupně exportovány do účetnictví. Daňové doklady za 

pronájem kontejnerů jsou většinou zasílány nájemcům elektronicky. Některým nájemcům jsou 

zasílány daňové doklady na základě jejich požadavku poštou. 
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3 Teoretická část sestavení účetní závěrky 
 

Tato část popisuje způsob vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky v souladu s platnými 

předpisy a vyhláškami. V teoretické části bakalářské práce je popsán cíl finanční analýzy, 

zaměření finanční analýzy na externí a interní uživatele. Je zde popsáno rozdělení ukazatelů 

finanční analýzy a také jsou popsány konkrétní ukazatelé finanční analýzy. 

3.1 Zdaňovací období 

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Ve své bakalářské práci se zaměřím na účetní 

závěrku kalendářního roku 2010 - od 1.1.2010 do 31.12.2010. Účetní jednotka vede účetnictví 

dle Českých účetních standardů a vyhlášky č. 500/2002 Sb..  Je plátcem daně z přidané 

hodnoty se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Společnosti Kontejnery Ostrava s.r.o. je 

registrována u Finančního úřadu II v Ostravě – Hrabůvce. Zaměstnává 1 zaměstnance na 

pracovní poměr a 3 – 5 zaměstnanců na dohodu o provedení práce. Zaměstnanci, kteří 

vykonávají činnost na základě dohody o provedení práce, provádějí úklid vrácených 

kontejnerů. Také provádějí opravy kontejnerů a pravidelnou údržbu. Elektro revize 

pronajímaných kontejnerů jsou prováděny externí firmou. Na základě objednávky jsou 

provedeny revize Ing. Fajkusem, který vyhotoví pro společnost Kontejnery Ostrava, s.r.o. 

zprávu o provedené revizi v souladu s vyhláškou č. 50/78 Sb. o elektrorevizích. 

Účetní jednotka Kontejnery Ostrava, s.r.o. zpracovává účetnictví ekonomickým systémem 

Pohoda. Autorem ekonomického systému Pohoda je jihlavská společnost STORMWARE s.r.o. 

Daňová přiznání zpracovává společnost v softwarovém programu TAX. Produkt společnosti 

STORMWARE s.r.o TAX je komplexním řešením pro daňové poplatníky i daňové poradce. 

Umožňuje  zpracování všech typů daňových přiznání a vyúčtování daní. Velkou výhodou je 

zachování historie zpracovaných přiznání. 

 

3.2 Zákon o účetnictví 
Nejdůležitější účetní zásadou dle Zákona o účetnictví § 7, odst. 1 je povinnost účetní jednotky 

vést účetnictví tak, aby závěrka podala věrný a poctivý obraz „TRUE AND FAIR VIEW“. 

Účetní výkazy jsou vyhotoveny výhradně na účetních principech a údaje v účetnictví nejsou 

deformovány daňovými hledisky (tj. účetnictví nezaměňovat s daňovými náklady).  

             [2]  
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Účetní závěrka podle českých   právních předpisů 

Účetní závěrka u podnikatelských subjektů, které vedou účetnictví podle zákona o účetnictví, 

představuje konečnou fázi procesu zpracování účetních informací za účetní období a je jedním 

ze základních informačních zdrojů o účetnictví daného subjektu. 

Dle § 18 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění tvoří účetní závěrku v účetnictví: 

• rozvaha (bilance) 

• výkaz zisku a ztráty 

• příloha, která vysvětluje informace obsažené v rozvaze a ve výkaze zisku a ztráty. 

Příloha jako nedílná součást účetní závěrky, obsahuje též informace o výši splatných závazků 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši 

splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků 

u místně příslušných finančních orgánů. Základním požadavkem na údaje obsažené v příloze je 

jejich významnost a užitečnost pro uživatele. Údaje jsou významné a užitečné, pokud 

neposuzují jednotlivé události jednostranně a je možno na jejich základě dělat příslušná 

ekonomická rozhodnutí. 

Úkolem přílohy je: 

• komentovat a rozvádět podstatné informace obsažné v rozvaze a výkaze zisku a ztráty 

• doplnit významné informace neobsažené v rozvaze a výkazu zisku ztráty, které nepatří do 

rozsahu položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty nebo se staly mezi rozvahovým dnem a dnem 

sestavení závěrky. 

V našich podmínkách stále ještě dochází k nedocenění přílohy, což se projevuje na nižší kvalitě 

jejího obsahu. V novele ZoÚ platné od 1.1.2002 je však možné zaznamenat, že na přílohu a 

v ní uváděné informace je kladen mnohem větší důraz, než tomu bylo dříve. Zákon o účetnictví 

obecně vymezuje obsah přílohy k účetní závěrce v  tom smyslu, že příloha vysvětluje a 

doplňuje informace uváděné v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.     

             [4] 

Účetní závěrka musí dle ZoÚ obsahovat tyto základní údaje: 

• jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky a sídlo účetní jednotky 

(popř. místo bydliště a místo podnikání) 
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• identifikační číslo (pokud je má účetní jednotka přiděleno) 

• právní formu účetní jednotky 

• předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena 

• rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje 

• okamžik sestavení účetní závěrky 

Účetní závěrka se považuje za sestavenou, pokud je k dané účetní závěrce připojen podpisový 

záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam účetní jednotky. 

Za nesestavení účetní závěrky a nevyhotovení výroční zprávy může být udělena pokuta až do 

výše 6 % hodnoty aktiv. 

Dle ZoÚ rozlišujeme tři základní druhy účetní závěrky: 

• řádnou (k rozvahovému dni) 

• mimořádnou (ke dni zániku, ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace……) 

• mezitímní – provádí se pouze inventarizace je požadována při přeměnách společností.

              [4] 

Společnost Kontejnery Ostrava s.r.o. nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, 

neboť nesplňuje ani jedno ze tří kritérií – tj. aktiva více než 40 mil. Kč, roční úhrn čistého 

obratu více než 80 mil. Kč a průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního 

období více než 50 zaměstnanců. Účetní závěrka – rozvaha a výkazy zisku a ztráty je 

sestavována ve zkráceném rozsahu. Účetní závěrku dále tvoří příloha k účetní závěrce. 

Společnost nesestavuje přehled o peněžních tocích ani přehled o změnách vlastního kapitálu. 

Rozvahový den společnosti za uzavírané účetní období je datum 31.12.2010. Účetní uzávěrka 

účtů k rozvahovému dni je doložena skutečným stavem majetku, pohledávek a závazků. Tyto 

jsou podloženy dokladovou inventurou účtů a také fyzickou inventurou majetku a finančních 

prostředků. 

Inventarizace 

Po zaúčtování všech účetních případů souvisejících  s uzavíraným rokem, provádí účetní 

jednotka inventarizaci. Inventarizací se zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků. 

Prověřuje se, zda tento skutečný stav odpovídá stavům vykázaným v účetnictví a zda není 

nutné účtovat o opravných položkách, rezervách a vyjadřovat další známá rizika. 
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Termíny inventarizace si stanoví každá účetní jednotka sama a každý druh zásob a majetku 

musí být inventarizován alespoň jednou ročně. 

Inventury rozdělujeme na fyzické a dokladové: 

• fyzickou inventurou se rozumí skutečné spočítání majetku. Touto inventurou se zjišťují 

stavy u hmotného majetku nebo nehmotného majetku a zásob, dále u prostředků v hotovosti 

• dokladovou inventurou se pak zjišťují stavy u závazků, pohledávek a případně dalších 

složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. 

Veškeré stavy je nutné zaznamenat v inventurních soupisech. Tyto soupisy musí být uloženy 

pro prokázání provedení inventarizace, a to po dobu 5-ti let po jejím provedení. Inventurní 

soupisy musí být podepsány osobami zodpovědnými za svěřený majetek a také osobou, která 

zodpovídá za provedení inventarizace. V inventurním soupisu musí být poznamenán způsob 

zjišťování skutečných stavů, ocenění majetku, pohledávek a závazků k okamžiku ukončení 

inventury. Ocenění je nutné i proto, aby mohlo být rozhodnuto o stanovení opravných položek 

nebo odpisu majetku. Dále musí inventurní soupis obsahovat okamžik zahájení a ukončení 

inventury. Pokud je možné provádět průběžnou majetku, může být inventurní soupis nahrazen 

účetním záznamem o provedení inventury a vyúčtování inventarizačních rozdílů.   

             [6]  

Inventarizace majetku a závazků slouží pro účely zjištění skutečného stavu majetku a závazků 

a k následnému opravení stavu zjištěného v účetnictví, tj. věcné i účetní vypořádání 

s případnými rozdíly mezi skutečným a účetním stavem (vypořádání mank a úbytků do výše 

norem, popř. přebytků).  

Inventarizací se ověřují zůstatky účtů, které mají hmotnou povahu (zásoby dlouhodobý 

majetek), ale také zůstatky rozvahových účtů, které mají nehmotnou povahu (pohledávky, 

stavy účtů časového rozlišení, rezerv, dohadných účtů).      

              [8]  

Účetní závěrky všech předchozích let od založení společnosti jsou zveřejněny v Obchodním 

rejstříku ve Sbírce listin. Účetní závěrky jsou do sbírky listin Obchodního rejstříku zasílány 

elektronicky ve formátu PDF na emailovou adresu podatelny Krajského obchodního soudu 

v Ostravě. Neuložení údajů ve sbírce listin se považuje za trestný čin dle Trestního zákoníku. 
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Archivace 

Z pohledu zákona o účetnictví (§ 31) je doba archivace od rozvahového dne: 

• 10 let od rozvahového dne – účetní závěrku a výroční zprávu 

• 5 let od rozvahového dne – účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní 

soupisy, účtový rozvrh, přehledy, formu vedení účetnictví 

Z pohledu ostatních zákonů a předpisů a smluv (§ 32): 

• Minimálně dle zákona o účetnictví až do doby těchto ostatních požadavků 

• Doklady týkající se nějakého řízení – po celou dobu tohoto řízení 

Z pohledu bezpečnosti dat firmy: 

• Minimálně ve dvou vyhotoveních 

• Na externí paměťové medium 

• Fyzicky umístit odděleně (z důvodu krádeže, požáru, živelné pohromy, neoprávněné 

manipulace 

Archivaci řeší Zákon o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb..  

V úplném znění Zákon č. 309/2009 Sb.       [2] 

 

3.3 Vyhláška č. 500/2002 Sb. 

Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. je uveden rozsah účetní závěrky, obsahové vymezení některých 

položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, včetně přílohy.      [4]  

Rozvaha je účetním výkazem, který vypovídá o finanční pozici účetní jednotky. Jedná se 

statický výkaz, který zobrazuje konečné stavy aktiv a pasiv k určitému okamžiku. Podstatou 

rozvahy je podávat souhrnně přehled o stavu majetku (aktiv), a to z pohledu jeho složení a 

zdrojů financování (pasiv) k rozvahovému dni. Právní úprava rozvahy vychází ze 4. direktivy 

EU. Členské státy mohou vyžadovat sestavení rozvahy buď podle jednoho ze dvou vzorů (vzor 

A a vzor B) nebo mohou umožnit účetním jednotkám, aby si volbu učinily samy. Oba formáty 

rozvahy  jsou konstruovány tak, aby zejména: 
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• znázornily funkční skladbu majetku, což vyžaduje zřetelně rozlišit dlouhodobá (neoběžná 

aktiva) od oběžného majetku, 

• umožnily učinit si názor na dlouhodobou finanční stabilitu podniku (k tomu účelu se 

požaduje rozlišovat u pohledávek a závazků jejich splatnost podle zůstatkové doby splatnosti 

do 1 roku a nad 1 rok), 

• podaly informace o vlastním kapitálu. 

Ministerstvo financí ČR využilo práva volby, když ze dvou vzorů rozvahy zvolilo vzor A jako 

základ pro českou legislativní úpravu. Vzor A rozvahy vychází z bilanční rovnice aktiva = 

pasiva a má formu dvoustranné tabulky. Uspořádání aktiv a pasiv v rozvaze je založeno na 

následujícím principu. 

Aktiva se člení: 

• zásadně podle obecně předpokládané likvidnosti, tj. podle jejich schopnosti a rychlosti 

přeměnit se na peníze a postupuje se od složek nejméně likvidních k peněžním prostředkům a 

krátkodobému finančnímu majetku. 

• v rámci tohoto uspořádání jsou uváděny jednotlivé položky tak, aby informovaly výstižně 

o skupinách, popř. druzích majetku 

Pasiva se člení: 

• vlastní zdroje (vlastní kapitál) 

• cizí zdroje (rezervy, úvěry a závazky, které jsou uspořádány podle doby splatnosti na 

dlouhodobé a krátkodobé 

Vymezení položek v rozvaze 

V rozvaze jsou aktiva uváděna v běžném účetním období ve vyjádření jako: 

• brutto hodnota (ocenění v souladu s § 25 zákona o účetnictví, tj. nesnížené o oprávky a 

opravné položky k příslušné majetkové složce) 

• korekce, představovaná oprávkami a opravnými položkami k příslušné majetkové 

položce (vyjadřuje trvalé a přechodné snížení hodnoty majetku) 

• netto hodnota, jež je dána rozdílem brutto hodnoty a korekce. 
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Z rozvahy lze tedy vyčíst na straně aktiv nejen globální čísla o stavu majetku, ale také o jeho 

struktuře, ocenění, respektování zásady opatrnosti (vytváření opravných položek), 

opotřebování, likvidnosti. Navíc jsou pak jednotlivé položky aktiv uváděny v netto hodnotách 

za minulé účetní období pro sledování vývoje a také pro účely finanční analýzy. 

Pasiva jsou v rozvaze uváděna jen ve stavu běžného období a stavu v minulém období.  [4]  

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) 

Výkaz zisku a ztráty je účetním výkazem, který nám podává informaci o finanční výkonnosti 

účetní jednotky. Výkaz zisku a ztráty je rozvedením jedné z nejdůležitějších položek vlastního 

kapitálu vykázaného v rozvaze, a to výsledku hospodaření běžného roku. Cílem výsledovky je 

podat informace o výkonnosti podniku měřené na bázi výnosů a nákladů. 

Položky provozních nákladů mohou být členěny:  

• podle nákladových druhů 

• podle účelu, jemuž byly náklady obětovány 

Hlavní myšlenkou uspořádání údajů výsledovky ve všech variantách je poskytnout informace o 

zisku/ztrátě za účetní období v členění na výsledek hospodaření: 

• z provozní činnosti 

• z finanční činnosti 

• z mimořádné činnosti 

Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

Účetní jednotka nemá povinnosti sestavovat výkaz cash flow. 

Přehled peněžních toků (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, 

kterým se vrací k základní ekonomické kategorii stojící na prapočátku všech ekonomických 

úvah, tj. k peněžním prostředkům, zatímco rozvaha a výkaz  zisku a ztráty  jsou postaveny na 

akruálním principu (tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují 

informace o finanční situaci a ziskovosti podniku). 
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Účetní jednotky vykazují peněžní toky z provozní činnosti: 

• přímou metodou, u které se vykáží další zvolené a uspořádané skupiny peněžních 

příjmů a výdajů, například v návaznosti na členění ve výkazu zisku a ztráty, nebo 

• nepřímou metodou, u které je výsledek hospodaření účetní jednotky upraven o 

nepeněžní transakce, neuhrazené náklady a výnosy minulých nebo budoucích účetních období 

a položky příjmů a výdajů spojených s finanční a investiční činností 

Přehled  o změnách  vlastního  kapitálu 

Zákon o účetnictví dále uvádí také možnost sestavovat přehled o změnách vlastního kapitálu. 

Česká účetní legislativa (na rozdíl od mezinárodního pojetí) ho nadále ponechává jako 

dobrovolnou součást přílohy (s výjimkou vybraných účetních jednotek). Protože důvodem 

zařazení tohoto výkazu do naší legislativy byla zřejmě snaha o větší přiblížení Mezinárodním 

účetním standardům, je logické, že obsahová náplň i struktura tohoto výkazu z IAS vychází. 

Přehled o změnách vlastního kapitálu dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. podává informace o 

zvýšení či snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. 

Sestavuje se za běžné a minulé účetní období.       [4]  

Účetní jednotka Kontejnery Ostrava s.r.o. nesestavuje výkaz o změnách vlastního kapitálu. 

Obr. č 10 - Vzájemné vazby mezi účetními výkazy 

[4]  

Zdroj: HAKALOVÁ J.Účetní závěrka a auditing 
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Vyhláška č. 500/2002 Sb., § 4, odst. 11 uvádí základní podmínky a kontroly závěrky. Účetní 

závěrka musí být sestavena v české měně a v celých tisících Kč. 

Podmínka kontroly závěrky: 

• AKTIVA  celkem  netto se musejí rovnat PASIVA celkem. 

• Výsledek hospodaření za účetní období ve výsledovce se rovná výsledku hospodaření 

běžného účetního období v rozvaze 

• Peněžní prostředky v přehledu o peněžních tocích se rovnají rozvaze (§40/5)  [2]  

 

Dle přílohy č. 4 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. účetní jednotka Kontejnery Ostrava, s.r.o. užívá 

směrnou účtovou osnovu v analytickém členění účtů. Analyticky rozděluje účet 501… na režii, 

pohonné hmoty, drobný majetek apod. Nákladový účet 518…, který vykazuje především 

náklady za pronájem kontejnerů od konkurenčních firem, je členěn s ohledem na detailní 

rozbor jednotlivých druhů kontejnerů. Výnosy za pronájem vlastních kontejnerů evidovaných 

v hmotném majetku i výnosy z pronájmu kontejnerů od konkurenčních firem jsou analyticky 

sledovány na účtech účtové skupiny č. 602… 

 

3.4 Teorie finanční analýzy účetní závěrky 

Finanční analýzu si představujeme jako rozbor jakékoliv činnosti, v souvislosti s níž 

uvažujeme o čase a penězích. Finanční analýza je důležitá pro management, vlastníky, věřitele 

a ostatní externí uživatele. Banky využívají finanční analýzu v souvislosti s poskytováním 

nezajištěných zdrojů.  Smyslem finanční analýzy je provést zhodnocení finančního 

hospodaření. Je nejdůležitějším nástrojem finančního řízení. Vychází z  rozvahy, výkazu zisku 

a ztráty a z výkazu o peněžních tocích. 

Úkolem finančních analýz je posouzení finančního zdraví firmy ve čtyřech krocích: 

• posouzení situace na základě vybraných ukazatelů 

• rozbor, jehož cílem je posouzení orientačních poznatků z kroku 1 

• analýza negativních jevů 

• návrh na opatření a zhodnocení rizik      [9] 
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Finanční analýza není na rozdíl od finančního účetnictví a daní upravována právními předpisy 

nebo uznávanými standardy. 

Mezi metody finanční analýzy patří: 

• analýza absolutních (extenzivních) ukazatelů - analýza trendů, v praxi je 

nazývána  horizontální  analýzou  a procentní neboli vertikální analýza 

• analýza fondů finančních prostředků – analýza čistého pracovního kapitálu, 

analýza čistých pohotových prostředků, analýza čistých peněžně - pohledávkových fondů 

• analýza poměrových ukazatelů – likvidity, finanční stability, aktivity, rentability, 

ukazatelů založených na cash flow, ukazatelů kapitálového trhu.   [7] 

3.4.1.  Platební schopnost podniku 

Jednou z podmínek existence podniku je trvalá platební schopnost. Solventnost je schopnost 

podniku získávat prostředky na úhradu svých závazků. Likvidita je momentální schopnost 

podniku uhradit své splatné závazky a je měřítkem okamžité solventnosti. Likvidnost je 

schopnost podniku, jak rychle a s jakou jistotou dokáže jednotlivé druhy aktiv transformovat 

na hotovost. Čím snáze lze majetek převést na peníze, tím je likvidnější. Aktiva členíme do tří 

stupňů likvidnosti: 

• prostředky 1. stupně – peníze v hotovosti, na běžném účtu, krátkodobé cenné papíry 

• prostředky 2. stupně – pohledávky 

• prostředky 3. stupně – zásoby 

Ukazatel běžné likvidity patří mezi poměrové ukazatele krátkodobé likvidity. 

Oběžná aktiva
Krátkodobá pasiva

Běžná likvidita =
 

Mezi oběžná aktiva zahrnujeme finanční majetek, krátkodobé pohledávky, zásoby, pohledávky 

za upsaný základní kapitál a časové rozlišení na straně aktiv. Mezi krátkodobá pasiva 

zahrnujeme krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a časové rozlišení na straně pasiv. 

Ukazatel bývá nazýván ukazatelem solventnosti nebo ukazatelem pracovního kapitálu. Lze jej 

posuzovat různými způsoby: 
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• kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobá pasiva podniku 

• kolika korunami oběžných aktiv je kryta jedna koruna krátkodobých pasiv 

• kolikrát by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby naráz proměnil všechna 

svá oběžná aktiva na hotovost. 

Vyšší hodnoty ukazatele signalizují větší  naději  na zachování platební schopnosti podniku. 

3.4.2. Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál můžeme vypočítat dvěma způsoby: 

Čistý pracovní kapitál = Oběžná aktiva – Krátkodobá pasiva 

 

Čistý pracovní kapitál = (Dlouhodobé závazky + Vlastní kapitál) – Stálá aktiva 

Čistý pracovní kapitál má úzkou vazbu na ukazatel běžné likvidity. Větší čistý pracovní kapitál 

poskytuje větší ochranu před nenadálými výkyvy v peněžních tocích. 

3.4.3. Poměrové ukazatele rentability 

Rentabilita je měřítko schopnosti podniku vytvářet nové zdroje – dosahovat zisku pomocí 

investovaného kapitálu. Rentabilita charakterizuje výdělek z podnikatelské činnosti za určité 

období  pomocí  základního vztahu: 

Zisk
Investovaný kapitál

Rentabilita =
 

Rentabilita vlastního kapitálu je klíčovým kritériem hodnocením investic. 

Zisk po zdanění (EAT)
Vlastní kapitál

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = * 100

Střední úrovně ukazatele rentability vlastního kapitálu dosahovaly v průmyslu hodnot 10% – 

11%, ve stavebnictví 14% - 15%.        

             [5] 
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Pro finanční analýzu jsou nedůležitější tři kategorie zisku, které je možné vyčíst přímo 

z výkazu zisku a ztráty. První kategorií je EBIT (zisk před odečtením  úroků a  daní), odpovídá 

provoznímu výsledku hospodaření. Ve finanční analýze se využívá k zajištění mezifiremního 

srovnání..  Druhou kategorií je EAT – zisk po zdanění. Ve výkazu zisku a ztráty jej uvádíme 

jako výsledek hospodaření za běžené účetní období. Kategorie čistého zisku se využívá ve 

všech ukazatelích, které hodnotí výkonnost firmy. Třetí kategorií je EBT – zisk před zdaněním, 

provozní zisk snížený nebo zvýšený o finanční a mimořádný výsledek hospodaření, od kterého 

ještě nebyly odečteny daně. Využívá se při srovnání výkonnosti firem s rozdílným daňovým 

zatížením. V souvislosti s rentabilitou vlastního kapitálu je třeba se zmínit o pákovém efektu 

(leverage-faktor). Podstatou je zjištění, do jaké míry se změní rentabilita vlastního kapitálu, 

změníme-li kapitálovou strukturu. Leverage-faktor vypovídá o tom, že mezi rentabilitou 

vlastního kapitálu a celkového kapitálu existuje jakýsi druh páky. Je-li úroková míra cizího 

kapitálu nižší než rentabilita celkového kapitálu, roste rentabilita vlastního kapitálu při přílivu 

cizího kapitálu – tento fakt je označován jako pozitivní laverage efekt. Je-li naopak rentabilita 

celkového kapitálu nižší než úroková míra cizího kapitálu, klesá s rostoucím zadlužením 

výnosnost vlastního kapitálu – což je negativní leverage efekt. 

Vzorec pro leverage-faktor: 

(ROCE-CK)-(rent.CK - CK)
Vlastní kapitál

ROE =
 

Dalším ukazatelem rentability je rentabilita tržeb. Tento ukazatel vyjadřuje, kolik dokáže 

podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb. V praxi se tomuto ukazateli říká ziskové rozpětí – 

slouží k vyjádření ziskové marže. Zisková marže se porovnává s oborovým průměrem. Jsou-li 

hodnoty tohoto ukazatele nižší než oborový průměr, jsou ceny výrobků nízké a náklady příliš 

vysoké. 

 

Vzorec rentability tržeb: 

zisk
tržby

Rentabilita tržeb =
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3.4.4. Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluženosti říká, že podnik využívá k financování aktiv ve své činnosti cizí zdroje, 

tedy dluh. V reálné ekonomice je nereálné, aby firma financovala veškerá svá aktiva 

z vlastního nebo naopak jen z cizího kapitálu. Optimální zadluženost podniku se pohybuje 

v rozmezí mezi 30 – 70%, záleží na oboru podnikání společnosti. Základním ukazatelem je 

ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) – vyjadřuje poměr celkových závazků k celkovým 

aktivům. 

cizí kapitál
celková aktiva

Debt ratio =
 

K měření zadluženosti se dále používá koeficient samofinancování - poměr vlastního 

kapitálu k celkovým aktivům (equity ratio). 

vlastní kapitál
celková aktiva

Equity ratio =
 

Koeficient samofinancování je považován za nejdůležitější poměrový ukazatel zadluženosti 

pro hodnocení celkové finanční situace. Je důležitá jeho návaznost na ukazatele rentability. 

 

3.4.5. Bankrotní modely 

Altmanův model  vyjadřuje index finančního zdraví podniku. Vychází z propočtu globálních 

indexů. Je stanoven jako součet hodnot pěti běžných ukazatelů, jimž je přiřazena určitá váha, 

z nichž největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. Altmanův model pro společnosti, 

které paří do skupiny firem veřejně obchodovatelných na burze, je možné vyjádřit rovnicí: 

Z = 1,2X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3  + 0,6 X4  + 1 X5  

X1 podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 

X2 rentabilita čistých aktiv 
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X3 EBIT/ aktiva celkem 

X4 tržní hodnota ZJ/cel.závazky nebo prům. kurz akcií/nomin. hodnota cizích zdrojů 

X5 tržby/aktiva celkem 

Je-li hodnota vypočítaného indexu vyšší než 2,99 – finanční situace firmy je uspokojivá. 

Hodnoty v rozmezí 1,81 – 2,98, hovoříme šedé zóně, což znamená, že firmu nelze 

jednoznačně označit za úspěšnou, ale také ji nemůžeme hodnotit jako firmy s problémy. 

Hodnoty pod 1,81 signalizují poměrně výrazné finanční problémy a tedy i možnost bankrotu. 

Není – li společnost veřejně obchodovatelná na burze, má Altmanův index tvar podbobný 

tomu, který měly společnosti veřejně obchodovatelné a liší se pouze částečně. Odlišnost 

spočívá jen v hodnotách vah jednotlivých poměrových ukazatelů do Altmanova modelu 

vstupujících: 

Z = 0,717X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3  + 0,42 X4  + 0,998 X5  

Hraniční hodnoty výsledků jsou také posunuty o něco níže. Hodnoty nižší než 1,2 – pásmo 

bankrotu, hodnoty od 1,2 do 2,9 – pásmo šedé zóny, hodnoty nad 2,9 – pásmo prosperity. 

• Dalším bankrotním modelem je Model IN – Index důvěryhodnosti. Je vyjádřen 

rovnicí, v níž jsou zařazeny poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. 

Mezi bankrotní modely řadíme i Tafflerův model. Bankrotní modely odpovídají na otázku, zda 

podnik do určité doby zbankrotuje.         [9] 

 

3.5 Zákon o daních z příjmů fyzických osob 
Společnost zaměstnává na hlavní pracovní poměr 1 zaměstnance. Hrubá měsíční mzda 

zaměstnance činí 10 000 Kč. Zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani z příjmů, neboť se u 

něj jedná o 2. pracovní poměr a prohlášení podepsal u jiného zaměstnavatele. Ze mzdy si 

neuplatňuje slevu na poplatníka, která v roce 2010 je stanovena na 24 840 Kč ročně, měsíčně 

2 070 Kč. 
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Tab. č. 3.5.1 - Příklad výpočtu mzdy zaměstnance včetně odvodů v roce 2010 i 2011 

hrubá mzda  10 000,00 Kč  

SHM  13 400,00 Kč  

daň 15%    2 010,00 Kč  

SP zaměstnanec       650,00 Kč  

ZP zaměstnanec       450,00 Kč  

čistá mzda k výplatě    6 890,00 Kč  

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Výpočet čisté mzdy je stejný, neboť zaměstnanec nepodepsal prohlášení poplatníka daně 

z příjmů fyzických osob dle §38k Zákona o daních z příjmů. 

Od 1.1.2011 byla zavedena tzv. povodňová daň, tzn., že sleva na poplatníka je nižší o 100,-- 

Kč měsíčně, tj.1 970,-- Kč měsíčně, ročně 23 640,-- Kč. Novelizace zákona o daních z příjmů 

z listopadu 2010 zavádí tuto povodňovou daň pro rok 2011, v roce 2012 by se měla vrátit na 

původní úroveň 24 840 Kč ročně.         [11]   

Zaměstnavatel má povinnost zpracovat a doručit na svém místně příslušném Finančním úřadě  

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. 

Vyúčtování za rok 2010 je zaměstnavatel odevzdat nejpozději k 1. březnu 2011 včetně všech 

povinných příloh. Dle platného daňového řádu při zaslání vyúčtování elektronicky musí být 

doručeno nejpozději 21. března 2011. Zaměstnavatel odvede sociální pojištění ve výši 25% 

hrubé mzdy zaměstnance Okresní správě sociálního zabezpečení v Ostravě, tj.2 600,-- Kč a 

zdravotní pojištění zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn ve výši 9% hrubé 

mzdy, tj. 900 Kč. Tato pojištění v celkové výši 34% z hrubé mzdy jsou daňovým uznatelným 

nákladem společnosti. Předpis nákladu je naúčtován na účty 526/336. Na příležitostné práce 

zaměstnává společnost Kontejnery Ostrava, s.r.o. pracovníky na základě dohody o provedení 

práce. Jedná se o práce malého rozsahu (max. 150 hodin za rok), zdaněné srážkovou daní – 

mzda je ve výši maximálně 5 000 Kč hrubého. Z této mzdy je odvedena srážková daň ve výši 

15%. Z částky 5 000 Kč je daň srážková ve výši 750,-- Kč odvedena místně příslušnému 

finančnímu úřadu. Daň je konečná, tento příjem zaměstnanec neuvádí do vyúčtování ze závislé 

činnosti ani do svého přiznání daně z příjmů fyzických osob. Zaměstnavatel má povinnost 

provést vyúčtování srážkové daně z příjmů fyzických osob. Vyúčtování srážkové daně za 

kalendářní rok 2010 provede a doruční svému Finančnímu úřadu Ostrava II nejpozději 

k 1.5.2011. V minulých letech byl termín podání vyúčtování srážkové daně k 28. 2. 
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následujícího roku. Ke změně terminu podání vyúčtování srážkové daně došlo s platností 

nového Daňového řádu v roce 2011. 

3.6 Zákon o nemocenském pojištění 

Od roku 2011 dochází ke změnám v zákoně o nemocenském pojištění. Od 1. 1. 2011 se bude 

nemocenské vyplácet až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (DPN) 

nebo nařízené karantény. Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy podle 

zákoníku práce v období prvních 21 kalendářních dnů trvání DPN či nařízené karantény.  

Zaměstnanci – poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího 

stupně se bude nemocenské vyplácet od 22. kalendářního dne pracovní neschopnosti po dobu 

nejvýše 63 kalendářních dnů. 

Pro dobu od 1. 1. 2011 bude nadále platit právní úprava denní výše nemocenského - tj. 60 % 

redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) po celou dobu DPN nebo nařízené 

karantény, která byla přijata původně jen pro rok 2010. (Místo dřívější odstupňované sazby 

nemocenského z redukovaného DVZ ve výši 60 %, 66 % a 72 %.) . 

3.7 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení č. 589/1992 Sb 

V zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na  sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti dochází od 1. 1. 2011 pro zaměstnavatele k následujícím změnám: 

Odpočet poloviny náhrady mzdy od pojistného 

Zaměstnavatelé si již nebudou odečítat od odváděného pojistného polovinu náhrady mzdy 

náležející za pracovní dny v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní 

neschopnosti nebo nařízené karantény s výjimkou zaměstnavatelů do 25 zaměstnanců 

účastných nemocenského pojištění (tzv. malí zaměstnavatelé), kteří se dobrovolně přihlásí do 

zvláštního režimu placení pojistného na sociální zabezpečení. Polovinu náhrady mzdy 

vyplacenou za pracovní dny roku 2010 si bude možné odečíst od pojistného jen za měsíc 

prosinec 2010. Z náhrady mzdy, která bude zúčtována do ledna 2011 nebo do dalších měsíců, 

nebude  již možné uplatňovat nárok na úhradu poloviny této náhrady mzdy, i kdyby náhrada 

mzdy náležela za období dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény před rokem 

2011. 
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Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného 

V roce 2011 bude maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného tak jako 

v roce 2010 činit 72násobek průměrné mzdy. Průměrná mzda v roce 2011 bude činit 24 740 

Kč. Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného tedy bude v roce 2011 

činit 1 781 280 Kč. 

3.8 Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 

Zaměstnavatel odvádí ze mzdy zaměstnance 13,5% vyměřovacího základu. Daňovým 

nákladem je 9% vyměřovacího základu, 4,5% vyměřovacího základu hradí zaměstnanec. 

V kalendářním roce 2011 nedošlo k žádným změnám jako u sociálního a nemocenského 

pojištění. Jedinou změnou je nová výše zálohy pro OSVČ. Od ledna 2011 jsou osoby 

samostatně výdělečně činné platit zdravotní pojištění minimálně ve výši  1 670,-- Kč měsíčně. 

Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení zdravotního pojištění v roce 2011 je   

1 781 280,-- Kč. 

3.9  Odpisy majetku 
Odpisy se účtují v účtové skupině 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku. Na tomto účtu se také zachycuje zůstatková cena dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku při fyzické likvidaci v důsledku jeho opotřebení a jednorázový odpis při 

povinném bezúplatném převodu dlouhodobého hmotného majetku podle právních předpisů. U 

dlouhodobého majetku nelze pořizovací cenu jednorázově v roce pořízení naúčtovat do 

nákladů, poněvadž hodnota dlouhodobého majetku je snižována postupně. Odpis 

dlouhodobého majetku je tedy postupné snižování jeho hodnoty. Odpisy dělíme na účetní a 

daňové. Stanovení odpisů je v pravomoci účetní jednotky, postup výpočtu upravuje Zákon o 

daních z příjmů. Daňovou problematiku odpisů řeší § 24, odst. písm. a),  b), v, § 26 – 33 § 

ZDP. 

Výpočet rovnoměrného odpisu: 

Vstupní cena x přiřazená roční odpisová 
sazba 

100 
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Výpočet zrychleného odpisu v 1. roce odpisování: 

 

Vstupní cena   

Přiřazený koeficient v 1. roce odpisování 

 

Výpočet zrychleného odpisu v dalších letech odpisování: 

 

2 x zůstatková cena                    

Přiřazený koeficient – počet let dosavadního 

odpisování 

[1]  

Společnost Kontejnery Ostrava s.r.o. uplatňuje rovnoměrné odpisy. Majetek je z větší části 

odepisovaný v 2. a v 3. odpisové skupině. Většinu majetku tvoří obytné, skladové a sanitární 

kontejnery. Dále společnost vlastní vysokozdvižný vozík Caterpilar a osobní automobil Citroen 

Berlingo. Odpisy jsou účtovány do nákladů účetním zápisem v účetním deníku 551/082. 

V roce 2010 jsou uplatněny účetní i daňové odpisy u odpisovaného majetku. 

Pro srovnání rovnoměrných a zrychlených odpisů přikládám výpočet odpisů u majetku 

zařazeného do 2. odpisové skupiny. 

Tab. č. 3.9.1 – Výpočet rovnoměrného odpisu dle §31 ZDP 

Výpočet rovnoměrného odpisu hmotného majetku

Vysokozdvižný vozík Caterpillar, typ GP40ST

inventární číslo: 28IM00044 způsob odpisu rovnoměrný

Datum pořízení: 1.10.2008 Odpisová skupina Sk. 2

Datum zařazení: 1.10.2008 Vstupní cena 280 000,00 Kč             

výše odpisu

30 800,00 Kč        

62 300,00 Kč        

62 300,00 Kč        

62 300,00 Kč        
62 300,00 Kč        

280 000,00 Kč      

2012

datum

2008

2009

2010

2011

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. č. 3.9.2 – Výpočet zrychleného odpisu dle §32 ZDP 

Výpočet zrychleného odpisu hmotného majetku

Vysokozdvižný vozík Caterpillar, typ GP40ST

inventární číslo: 28IM00044 způsob odpisu zrychlený

Datum pořízení: 1.10.2008 Odpisová skupina Sk. 2

Datum zařazení: 1.10.2008 Vstupní cena 280 000,00 Kč             

výše odpisu zůstatková cena

56 000,00 Kč        224 000,00 Kč             

89 600,00 Kč        134 400,00 Kč             

67 200,00 Kč        67 200,00 Kč               

44 800,00 Kč        22 400,00 Kč               

22 400,00 Kč        -  Kč                          

280 000,00 Kč      

2009

2010

2011

2012

datum

2008

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.10 Účetní závěrka 
Před účetní uzávěrkou účtů za dané účetní období je třeba provést fyzickou i dokladovou 

inventarizaci majetku a analytických účtů. Fyzické inventarizace pokladen je třeba provádět 

minimálně 1xročně. Doporučuji zvláště u pokladen provádět častěji, minimálně 4xročně, 

ideálně měsíčně. Inventuru hmotného majetku, kterou nelze provést k rozvahovému dni je 

možno provést v průběhu 4 posledních měsíců účetního období nebo v prvním měsíci 

následujícího období.           [3] 

Po zaúčtování všech nákladů a výnosů, které spadají do účetního období, zjistíme účetní 

hospodářský výsledek, který následně transformujeme na daňový základ, a to tak, že nedaňové 

náklady přičteme k hospodářskému výsledku a případné nedaňové výnosy odečteme. (viz §§ 

24 a 25 ZDP). Daňový základ zvýšíme o případné neuhrazené závazky starší 36 měsíců. Pokud 

nebyly uhrazeny závazky vůči správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a 

finančnímu úřadu do konce následujícího měsíce po rozvahovém dni hospodářský výsledek 

navýšíme o celkovou částku těchto neuhrazených závazků.  

Postup výpočtu splatné daňové povinnosti u právnických osob: 

Nejprve zjistíme z účetnictví výsledek hospodaření za provozní, finanční a mimořádnou 

činnost. Zjistíme základ dně, což je výsledek hospodaření před zdaněním, zjištěný z účetnictví, 

který je upraven o položky nákladů a výnosů, které nejsou součástí základu daně, ale jsou 

zahrnuty do účetního výsledku hospodaření. Dále můžeme uplatnit v souladu se zákonem o 

daních z příjmů různé odpočty a slevy, jak od základu daně, tak od daně samotné.  
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Tyto úpravy výsledku hospodaření provádíme mimoúčetně v daňovém přiznání dle 

následujícího schématu: 

Účetní hospodářský výsledek před zdaněním: 

+  náklady, které nelze uznat k zahrnutí do základu daně 

- výnosy, které nejsou součástí základu daně 

- výnosy, které tvoří samostatný základ daně 

ZÁKLAD DANĚ 

Odčitatelné položky 

- daňová ztráta z minulých let dle § 34, odst. 1 Zákona o daních z příjmů 

- náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje dle § 34, odst. 4 Zákona o daních z příjmů 

- dary dle § 20 odst. 8 Zákona o daních z příjmů 

ZÁKLAD DANĚ PO ODPOČTECH 

Daň – slevy na dani (např. sleva na zaměstnance se změněnou pracovní schopností dle § 36, 

odst. 1 Zákona o daních z příjmů) 

KONEČNÁ DAŇ PO SLEVĚ 

Provedeme výpočet splatné daně jako součin základu daně zaokrouhleného na tisícikoruny 

dolů a sazby daně podle § 21 Zákona o daních z příjmů. Sazba daně z příjmů právnických osob 

pro rok 2010 i pro rok 2011 je 19%.         [1] 

Takto transformujeme hospodářský výsledek společnosti na daňový základ, který bychom 

mohli snížit o daňovou ztrátu minulých let. Společnost nevykazuje ztrátu z minulých let, kterou 

by si mohla odečíst. Základ daně zaokrouhlíme na celé tisíce korun dolů. Daň z příjmů 

právnických osob za rok 2010 i pro rok činí 19% daňového základu. Například při ZD 100 tis. 

Kč je daň 19 000,-- Kč, která je splatná  31.3.2011 na účet místně příslušného finančního 

úřadu, variabilním symbolem je IČ společnosti. V účetnictví je předpis splatné daně z příjmů 

zaúčtován 591/341, pokud by společnost nepřekročila daňovou povinnost 30 tis. Kč, nevznikla 

by jí povinnost platit v příštím roce zálohy na daň z příjmů, které jsou stanoveny ve výši 40% 

daňové povinnosti. Jsou splatné pololetně, a to k  15.6.  a  k  15.12. 
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Součástí daňového přiznání je účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a 

příloha k účetní závěrce. Společnost má povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin u 

Krajského obchodního soudu v Ostravě. Účetní závěrku předkládá účetní jednotka KOS 

v elektronické podobě v PDF formátu. 

3.11  Uzavírání a otevírání účetních knih 
Po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka přidávat další účetní zápisy do uzavřených 

knih s výjimkou přeměny společnosti. Stavy jednotlivých rozvahových účtů aktiv a pasiv, které 

jsou vykázané na účtu 702 – Konečný účet rozvažný musí navazovat na stavy jednotlivých 

aktiv a pasiv účtu 701 – Počáteční účet rozvažný.       [3]  

Sestavení a odevzdání účetní závěrky 

Povinnost zpracovat účetní závěrku je v případě řádné (31.12. běžného  roku nebo poslední den 

hospodářského roku) a mimořádné účetní závěrky vztažena ke konkrétnímu rozvahovému dni, 

avšak samotné sestavení účetní závěrky probíhá v následujícím období po rozvahovém dni. 

Zákon o účetnictví v § 21a odst. 2 zveřejnění účetní závěrky nejpozději do konce 

bezprostředně následujícího účetního období po rozvahovém dni. Lhůtu pro samotné sestavení 

účetní závěrky za předchozí účetní období však účetní předpisy a další zákony nestanovují a 

pouze ji nepřímo limitují. 

První obecný limit pro sestavení účetní závěrky vyplývá z ustanovení §21a, odst. 2 zákona o 

účetnictví, ve kterém se účetním jednotkám stanoví povinnost zveřejnit účetní závěrku do 

konce bezprostředně následujícího účetního období po rozvahovém dni. Samozřejmě, pokud se 

má zveřejnit účetní závěrku, musí být tato účetní závěrka již sestavena a podepsána. 

Druhý limit pro sestavení účetní závěrky vyplývá nepřímo z příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. Obchodní zákoník stanoví obchodním společnostem a družstvům, aby 

nejvyšší orgány těchto společností nejpozději do 6 měsíců od konce účetního období (od 

rozvahového dne) schválily řádnou účetní závěrku. Současně s touto povinností obchodní 

zákoník ukládá lhůty pro oznámení termínů a programu valných hromad nebo členských 

schůzí, např. u společností s ručením omezeným 15 dnů před datem konání valné hromady, u 

akciové společnosti 30 dnů předem. Z výše uvedeného vyplývá vzhledem k těmto lhůtám, že 

z praktického hlediska bude nutno sestavit a podepsat účetní závěrku do konce dubna. Do 

tohoto časového odhadu promítáme také čas potřebný pro ověření účetní závěrky auditorem a 

čas potřebný pro přípravu programu valné hromady, popř. čas potřebný pro vypracování 

výroční zprávy. Výše uvedené platí zejména pro auditované účetní společnosti nebo pro účetní 
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jednotky s daňovým poradcem, které mají datum podání daňového přiznání k dani z příjmů 

odloženo do 30.6. následujícího roku. U ostatních účetních jednotek, které mají datum 

předložení daňového přiznání ke konci března, předpokládáme první sestavení závěrky do 3 

měsíců po skončení účetního a zdaňovacího období.       [5]  

Hospodářský výsledek je na základě zápisu z valné hromady převeden na účet 428 – 

Nerozdělený zisk minulých let, zaúčtováno 431/428. Vzhledem k tomu, že společnost má již 

vytvořený dle Obchodního zákoníku rezervní fond, který činí 10% základního kapitálu, tj. 

20 000,-- Kč, není potřeba ze zákona tento fond tvořit. Společnost může dle svého rozhodnutí a 

zápisu z valné hromady přerozdělit zisk na jakékoliv ostatní fondy dle svých interních potřeb. 

Výplata podílů na zisku 

Před tím, než je možno začít vyplácet podíly na zisku, musí být splněny určité zákonné 

podmínky (tzv. podmínky dovolenosti rozdělování zisku). Tyto podmínky lze nalézt zejména v 

ustanovení § 123 odst. 2 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.), které dále odkazuje na 

příslušná zákonná ustanovení, a to včetně těch, kterými se řídí výplata podílů na zisku u 

akciových společností. Kromě toho, že společnost s ručením omezeným vůbec dosáhne zisku, 

náleží mezi podmínky dovolenosti rozdělování zisku zejména ty níže uvedené. K výplatě 

podílů na zisku je předně možno přikročit až potom, co společnost provede příslušné odvody 

do svého rezervního fondu. Není-li přitom rezervní fond vytvořen již při samotném vzniku 

společnosti, je společnost povinna jej vytvořit z čistého zisku vykázaného v řádné účetní 

závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvořila, a to nejméně ve výši 10 % z čistého zisku, 

ne však více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond je pak společnost povinna 

ročně doplňovat o částku určenou ve společenské smlouvě společnosti (případně v jejích 

stanovách), nejméně však o 5 % z čistého zisku. Příděly do rezervního fondu je přitom 

společnost povinna činit tak dlouho, dokud rezervní fond nedosáhne hodnoty určené ve 

společenské smlouvě společnosti (případně v jejích stanovách), nejméně však do výše 10 % 

základního kapitálu. Navíc, k výplatě zisku nelze použít ani prostředky ostatních kapitálových 

fondů společnosti, ale ani prostředky, které podle obchodního zákoníku, společenské smlouvy 

či stanov společnosti mají být k doplnění takových fondů použity. K výplatě zisku nelze použít 

ani základní kapitál, resp. prostředky jej představující ve výši dle zápisu v obchodním 

rejstříku.  Společnost nesmí vyplatit svým společníkům podíl na zisku ani tehdy, je-li její 

vlastní kapitál, zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, nižší (nebo by byl v důsledku 

rozdělení zisku nižší) než základní kapitál společnosti, zvýšený o hodnotu splacených vkladů 

nebo jejich částí za předpokladu, že zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo 
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mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a o tu část rezervního fondu, kterou 

podle zákona a zakladatelských dokumentů společnost nesmí rozdělit mezi společníky.  

Zároveň je důležité, že společnost, i když je přesvědčena o tom, že je v zisku a že valná 

hromada svolí s výplatou podílů na zisku, nesmí společníkům vyplácet žádné zálohy na podíly 

na zisku. Obchodní zákoník stanoví i omezení toho, jakou maximální výši může částka určená 

k vyplacení jako podíl na zisku dosahovat. Předmětná částka určená k rozdělení jako podíl na 

zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v 

účetní  závěrce  snížený o povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty minulých 

let a  zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost 

může použít dle svého volného uvážení. V případě rozhodnutí společníka na základě zápisu 

z valné hromady může být zisk rozdělen jako podíl na zisku. Účtováno 431/364 – hrubý podíl, 

srážková daň 15% se zaúčtuje 364/342 a odvede na účet srážkové daně příslušného finančního 

úřadu. Výplata zdaněného podílu se zaúčtuje předpisem 364/221 (211). Výplata podílů na 

zisku je splatná do 3 měsíců od rozhodnutí valné hromady.     [12] 

Příklad: Na základě zápisu z valné hromady rozhodnutím jediného společníka společnosti 

byla schválena výplata podílů na zisku  ve výši 10 000,-- Kč. 

Tab. č. 3.11.1 – Výpočet podílů na zisku   

   

podíl dle rozhodnutí valné 
hromady srážková daň 15% výplata podílu 

            10 000,00 Kč           1 500,00 Kč             8 500,00 Kč  

Zdroj: vlastní zpracování 

 Pro společnost není výplata podílů na zisku ekonomicky výhodná, neboť se jedná o 2 x 

zdaněné peníze. Poprvé daní z příjmů právnických osob ve výši 19% na základě podaného 

daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, podruhé srážkovou daní ve výši 15%. 

3.12  Postup při uzávěrce účetnictví  
Většina dokladů, týkajících se účetního období roku 2010 je naúčtována zpravidla do konce 

ledna 2011 a jsou uplatněny v přiznání k DPH za 4. Q 2010. Přijaté faktury, které obdržíme  po 

tomto období jsou účtovány do nákladů roku 2010 pomocí dohadných účtů. Provedeme 

dokladovou a fyzickou inventuru účtů a majetku. Materiál účtujeme způsobem B – přímo do 

nákladů. Vzhledem k tomu, že společnosti Kontejnery Ostrava s.r.o. není výrobní ani obchodní 

společností, stav skladu materiálu a zboží je ke konci účetního období nulový. Pomocí 
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interních dokladů zaúčtujeme dohadné účty aktivní i pasivní. Na dohadné účty aktivní jsou 

účtovány částky pohledávek stanovené podle smluv, dohod apod., které nejsou doloženy 

potřebnými doklady. Jedná se o položky, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, 

přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního období. Na dohadné účty pasivní 

jsou účtovány částky závazků stanovené podle smluv, dohod apod., které nejsou doloženy 

veškerými potřebnými doklady a není  tedy známa jejich přesná  výše. Slouží k zaúčtování 

pasivních dohadných položek, tedy položek, které nelze vyúčtovat jako obvyklé závazky, 

přičemž náklady z těchto položek přísluší do daného účetního období.   [3]  

.Na základě provedené fyzické a dokladové inventury a provedené kontrole, zda jsou 

v účetnictví daného roku zaúčtovány všechny položky, které časově souvisí s rokem 2010 

zpracuje společnost Kontejnery Ostrava, s.r.o. daňové přiznání k dani z příjmů právnických 

osob, v kterém transformuje účetní výsledek hospodaření na daňový základ. K výsledku 

hospodaření účetního období roku 2010 přičteme nedaňové náklady, které zvyšují daňový 

základ.  Účetní i daňové odpisy jsou shodné. Vypočtenou daň z příjmů právnických osob ve 

výši 19% daňového základu zaúčtujeme předpisem 591/341, Tento předpis zaúčtování je 

posledním zápisem v účetním deníku společnosti za zdaňovací období roku 2010. Stav účtu 

702 - Konečný účet rozvažný k 31. 12. 2010 se rovná stavu účtu 701 – Počáteční účet rozvažný 

k  1.1.2011. Tímto je zajištěna bilanční kontinuita – účty 702 a 701 na sebe navazují. Výsledek 

hospodaření, kterého společnost Kontejnery Ostrava, s.r.o. dosáhla za účetní období roku 2010 

je zaúčtován v případě zisku zápisem 701/431. Pokud by společnost za předcházející období 

dosáhla ztráty, výsledek hospodaření by byl zaúčtován opačně 431/701. Po zaúčtování daně 

z příjmů právnických osob společnost sestaví účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. 

Sestaví rozvahu k  datu 31. 12. 2010. Jedná se o bilanční výkaz, který srovnává hodnoty 

běžného období a minulého období. Podává věrný obraz o stavu majetku, finančních 

prostředků, závazcích a pohledávkách. Dále sestaví výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010. 

Společnost Kontejnery Ostrava s.r.o. sestavuje výkaz zisků a ztráty v druhovém členění. 

Nedílnou součástí účetní závěrky je příloha k účetní závěrce. Všechny výkazy včetně přílohy 

k účetní závěrce jsou odsouhlaseny a podepsány jednatelem společnosti Ing. Přemyslem 

Slívou. Vzhledem k tomu, že společnost Kontejnery Ostrava, s.r.o. nesplňuje podmínky auditu 

a přiznání nezpracovává daňový poradce je třeba přiznání k dani z příjmů právnických osob 

včetně účetní závěrky doručit Finančnímu úřadu II v Ostravě – Hrabůvce do 3 měsíců od konce 

zdaňovacího období.  Dle platného Daňového řádu nejpozději 1.4.2011  a současně k datu 

1.4.2011 je splatná daň z příjmů právnických osob. 



strana č.36 z 48 
 

4 Zhodnocení finančních ukazatelů 
V bakalářské práci je hodnocena ekonomická situace za předcházející účetní období 

kalendářních let 2007, 2008, 2009 a 2010. Porovnám pohledávky a závazky v jednotlivých 

letech. Provedu rozbor výsledků hospodaření, zda se lišila struktura nákladů a výnosy 

v jednotlivých letech. Porovnám účetní závěrky jednotlivých kalendářních období 2007-2010. 

Zhodnotím stav majetku a finančních prostředků společnosti a následně zadlužení společnosti 

vůči bankám. 

Společnost má na základě dvou smluv o zpětném leasingu dlouhodobý závazek vůči Raifeissen 

Leasing.  Zpětný leasing byl uzavřen z důvodu zajištění finančních prostředků společnosti. 

Zpětný leasing bude ukončen k 30.6.2012. Společnost hradí měsíční splátky. 

Osobní automobil Citroen Berlingo pořídila společnost na úvěr. Po dobu 24 měsíců splácí 

společnosti PSA Finance úvěr.  

Výsledek hospodaření společnosti 

Společnost Kontejnery Ostrava s.r.o. dosáhla za účetní období kalendářního roku 2010 čistého 

výsledku hospodaření po zdanění 43 tis..Kč. Za účetní období kalendářního roku 2009 dosáhla 

čistého výsledku hospodaření - zisku 13 tis. Kč. Za účetní období kalendářního roku 2008 

dosáhla čistého výsledku hospodaření - zisku 42 tis. Kč. Za účetní období kalendářního roku 

2007 dosáhla čistého výsledku hospodaření- zisku 73 tis. Kč.  

Graf č.4. 1 – Výsledek hospodaření – čistý zisk po zdanění 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Hospodaření společnosti v jednotlivých letech ukazuje tabulka vybraných účetních ukazatelů 

finančních analýzy za účetní období let 2007 – 2009. 
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Tab. č. 4.1 – Ukazatele účetních závěrek 

 

[10] 

Zdroj: www:creditinfo.cz 

 

 

 

 

 

 



strana č.38 z 48 
 

4.1 Obrat společnost za jednotlivá účetní období 
Za účetní období roku 2010 dosáhla společnost čistého obratu 3 651 tis. Kč. Za účetní období 

roku 2009 dosáhla společnost čistého obratu 3 882 tis. Kč. Za účetní období roku 2008 dosáhla 

společnost čistého obratu 6 768 tis. Kč. Za účetní období roku 2007 dosáhla společnost čistého 

obratu 3 905 tis. Kč.  

Dvojnásobné výše obratu v  roce 2008 dosáhla společnost z důvodu refakturace přepravních 

nákladů. Výnos z pronájmu kontejnerů fakturovala většinou jako komplexní službu včetně 

přepravy. V roce 2010 došlo k poklesu obratu z důvodu krize, snížení počtu objednávek a také 

ceny pronajímaných kontejnerů. 

Graf č. 4.2 – Obrat společnosti za jednotlivá účetní období 
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Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Náklady společnosti za jednotlivá účetní období   
V účetním období roku 2010 společnost naúčtovala do nákladů celkem 3 601 tis. Kč. V účtové 

skupině 501-502 vykazuje náklady na dosažení a zajištění příjmů ve výši 234 tis. Kč. 

V účtových skupinách 511 a 518 (analyticky členěných účtů) jsou proúčtovány náklady za 

pronájem kontejnerů, nájemné a nájem zpevněných ploch, náklady na přepravu kontejnerů 

v celkové výši 1 870 tis. Kč. Náklady na přepravu kontejnerů jsou účtovány v celkové výši 379 

tis. Kč. Reklama zatížila náklady společnosti ve výši 54 tis. Kč. Jedná se především o reklamu 

na internetových stránkách a zajištění webových stránek společnosti. Celkové mzdové náklady 

činí 327 tis. Kč. Významnou položkou v nákladech roku 2010 jsou odpisy hmotného majetku 

ve výši 656 tis. Kč. Nehmotný majetek společnost neeviduje. Finanční náklady za vedení 

běžných účtů včetně úroků z kontokorentních účtů jsou zaúčtovány v nákladech v celkové výši 
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189 tis. Kč na finančních účtech účtových skupin 562, 563, 568. V účetním období roku 2010 

byly tvořeny opravné položky k pohledávkám dle zákona o rezervách. 

V účetním období roku 2009 společnost naúčtovala do nákladů celkem 869 tis. Kč. Spotřeba 

materiálu a energií na účtech 501 – 502 vykázala ve výši 180 tis. Kč. V tomto období 

zprostředkovala prodej kontejnerů. V nákladech účtové skupiny 504 vykazuje 329 tis. Kč, proti 

těmto nákladům ve výnosech roku 2009 účtové skupiny 604 proúčtovala výnosy ve výši 338 

tis. Kč. Ve službách, které jsou účtovány v účtových skupinách 511-518 jsou proúčtovány 

náklady v celkové výši 2 734 Kč. Náklady na dopravu jsou vyčísleny v celkové výši 758 tis. 

Kč. Jedná se o režijní náklady na přepravu kontejnerů a také o náklady na přepravu, které 

společnost refakturovala jednotlivým nájemců kontejnerů pod stejným číslem zakázky, kterým 

evidovala pronájem v softwarové evidenci kontejnerů. Přeprava byla refakturována v celkové 

výši 580 tis. Kč. V druhé polovině kalendářního roku 2009 po dohodě s přepravcem panem 

Ulmanem fakturoval p. Ulman přepravu přímo nájemcům. Společnosti Kontejnery Ostrava 

byla vystavena faktura za přepravu, pokud byla přeprava součástí nabídky. Odpisy byly 

zúčtovány v účtové skupině 551 ve výši 10 tis. Kč. Byly vytvořeny daňové opravné položky 

k pohledávkám na účtu účtové skupiny 558 dle §8c u pohledávek do 30 tis. Kč a 20% opravné 

položky u neuhrazených pohledávek nad 30 tis. Kč. Tyto pohledávky nebyly zapsány do 

konkursu a ani nejsou předmětem soudního řízení. Nelze již tvořit daňové opravné položky 

k těmto pohledávky – pouze účetní. Opravné položky v účetním období roku 2009 byly 

vytvořeny ve výši 93 tis. Kč. Finanční náklady účtových skupin 562, 563 a 568 jsou 

naúčtovány ve výši 103 tis. Kč. Úroky z úvěrů a kontokorentních účtů jsou vykázány ve výši 

67 tis. Kč. Daň z příjmů z běžné činnosti za období roku 2009 byla zaúčtována předpisem na 

účtu 591 a uhrazena ve výši 4 tis. Kč.  

Graf č. 4.3 – Náklady v jednotlivých letech 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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V účetním období roku 2008 společnost naúčtovala do nákladů celkem 6 727 tis. Kč. 

V účtových skupinách 501 a 502 účtuje o nákladech v celkové výši 305 tis. Kč. Ve službách 

v účtových skupinách 511, 512, 513 a 518 jsou naúčtovány náklady v celkové výši 4 109 tis. 

Větší část tvoří náklady za pronájem kontejnerů. Přeprava je naúčtována ve výši 1 055 tis. Kč. 

Mzdové náklady na účtových skupinách 521, 522  524 tvoří nákladovou položku ve výši 374 

tis. Kč. V tomto roce byly sepsány smlouvy o zpětném leasingu obytných a 2 sanitárních 

kontejnerů. Finanční náklady byly naúčtovány ve výši 58 tis. Kč. Úroky na účtu 562 činí 28 tis. 

Kč a finanční náklady za vedení bankovního účtu byly naúčtovány ve výši 29 tis. Kč.  

V účetním období roku 2007 společnost naúčtovala do nákladů celkem 3 831 tis. Kč. 

V účtových skupinách 501 a 502 účtuje o nákladech v celkové výši 548 tis. Kč. Ve službách 

v účtových skupinách 511, 512, 513 a 518 jsou naúčtovány náklady v celkové výši 2 572 tis. 

Přeprava je naúčtována ve výši 900 tis. Kč. Mzdové náklady na účtových skupinách 521, 522  

524 tvoří nákladovou položku ve výši 358 tis. Kč. Finanční náklady tvoří nejnižší položku 

v nákladech za všechna sledovaná účetní období. Jsou naúčtovány ve výši 21 tis. Kč, z toho na 

účtu 563 kurzové ztráty je vykázána částka 9,5 tis. a náklady za vedení účtu evidované na 

v účtové skupině 568 činí 11,5 tis. Kč. 

4.3 Pohledávky z obchodních vztahů 
V účetním období kalendářního roku 2010 společnost eviduje neuhrazené pohledávky 

z obchodních vztahů 521 tis. Kč. Neuhrazené pohledávky z obchodních vztahů roku 2009 činí 

475 tis. Kč. Neuhrazené pohledávky z obchodních vztahů účetního období roku 2008 

k 31.12.2008 jsou evidovány v částce 559 tis. Kč. Pohledávky z obchodních vztahů účetního 

období roku 2007 má společnost naúčtovány na účtu 311 ve výši  542 tis. Pohledávky 

z obchodních vztahů jsou za jednotlivá sledovaná účetní období zhruba stejná. Společnost tvoří 

zákonné opravné položky k pohledávkám dle §8c a §8a Zákona o rezervách č. 593/1992 Sb. 

Graf č. 4.4 – Pohledávky z obchodních vztahů 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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4.4 Závazky z obchodních vztahů 
V účetním období kalendářního roku 2010 společnost eviduje neuhrazené závazky 

z obchodních vztahů ve výši 365 tis. Kč. Neuhrazené závazky z obchodních vztahů roku 2009 

činí 368 tis. Kč. Neuhrazené závazky z obchodních vztahů účetního období roku 2008 

k 31.12.2008 jsou evidovány v částce 1 306 tis. Kč. Pohledávky z obchodních vztahů účetního 

období roku 2007 má společnost naúčtovány na účtu 321 ve výši 1 758 tis. Kč. V tomto 

účetním období byl pořízen hmotný majetek. Závazky z obchodních vztahů jsou za účetní 

období let 2009 a 2010 zhruba stejné. 

Graf č. 4.5 – Závazky z obchodních vztahů 

0

500

1000

1500

2000

2007 2008 2009 2010

Závazky z obchodních vztahů

Závazky z obchodních vztahů

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5  Závěr 
 

Z výše uvedených ukazatelů společnosti je zřejmé, že v účetním období kalendářního roku 

2008 došlo k nárůstu obratu. Důvodem byla fakturace přepravy konečným nájemcům 

pronajatých kontejnerů. V účetním období roku 2008 firma investovala peněžní prostředky do 

marketingu a reklamy. Společnosti prezentovala na billboardech, umístěných na 

frekventovaných místech. Vzhledem k tomu, že prezentovaná reklama na billboardech nebyla 

efektivní – neoslovila požadované konečné zákazníky a také byla příliš finančně nákladná, 

nevyužívala společnost Kontejnery Ostrava v následujících letech tento způsob reklamy. 

V následujících letech reklamu a marketing  zaměřila  na internetové stránky a sponzorované 

odkazy. Tato forma reklamy se velice osvědčila., neboť oslovuje konečné zákazníky z  řad 

stavebních i obchodních firem v severomoravském kraji. 

 

V účetním období byly z důvodu refakturované přepravy a plošného zajištění reklamy také 

vyšší náklady, než v letech 2009 a 2010. Společnost Kontejnery Ostrava s.r.o. dosahuje 

kladného hospodářského výsledku ve všech sledovaných účetních obdobích. 

 

Vlivem krize došlo ze strany stavebních firem ke snížení celkového počtu objednávek. Vlivem 

konkurence musela společnost snížit ceny pronájmu, z tohoto důvodu došlo kde snížení obratu. 

Cílem společnosti v posledním sledovaném období roku 2010 bylo snížení nákladů, což se jí ve 

srovnání s rokem 2009 podařilo. Náklady snížila o 500 tis. Kč. Dosáhla čistého zisku po 

zdanění 73 tis. Kč. 

 

V účetním období roku 2010 došlo k nárůstu finančních nákladů v důsledku čerpání 

kontokorentních úvěrů. Společnost zatížila finanční náklady celkovou částkou 189 tis. Kč, což 

je o 85 tis. Kč více než v předcházejícím zdaňovacím období roku 2009. Pokud by společnost 

obdržela bankou poskytnutý úvěr s výhodnějším úročením, než je výše úroků 

z kontokorentního úvěru, dosáhla by lepšího hospodářského výsledku.  Výsledek hospodaření 

také ovlivnila tvorba opravných položek k pohledávkám dle zákona o rezervách, §8c a 20% 

tvorba opravné položky k pohledávkám dle zákona o rezervách, §8a. Ve sledovaném období 

roku 2009 společnost dle rozvahy vykazuje vlastní kapitál ve výši 2 033 tis. Kč a cizí zdroje ve 

výši 1 585 tis. Kč. V účetním období vykazuje v rozvaze vlastní kapitál ve výši 1 819 tis. Kč a 
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cizí zdroje ve výši 1 720 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti dle  účetní závěrky k 31.12.2010 

převyšuje cizí zdroje. 

Společnost Kontejnery Ostrava s.r.o. bude v následujícím účetním období usilovat o snížení 

finančních nákladů a tímto o snížení cizího kapitálu. 

Hlavním cílem společnosti je zajištění stálé klientely firem, které se budou ucházet o možnost 

pronájmu kontejnerů včetně vybavení na delší časové období na území severomoravského 

kraje. Klientelu zájemců o pronájem kontejnerů oslovuje společnost prostřednictvím 

internetových stránek a zajištěných reklam na předních tuzemských internetových portálech. 
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Příloha č. 1: Vzor přiznání k dani z příjmů právnických osob 2010 

 

Zdroj: http://cds.mfcr.cz 


