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ANOTACE 

V této diplomové práci je zpracována finanční analýza konkrétní společnosti včetně 

jejího vyhodnocení a návrhů ke zlepšení či udrţení stávající situace. V první části je 

popsána analyzovaná společnost FEHAS group, s.r.o. Následně jsou uvedeny obecné 

informace o finanční analýze, vybraných metodách, ukazatelích a problémech 

s interpretací jejích výsledků. V další části je poté zpracována samotná finanční analýza 

jmenované společnosti na základě účetních dat z let 2004 aţ 2009. Na závěr je zařazeno 

vyhodnocení údajů ve sledovaných letech a doporučení ke zlepšení či udrţení této situace. 

Klíčová slova: finanční analýza, rentabilita, Du Pont diagram, finanční páka, náklady 

 

SUMMARY 

In this dissertation is compiled financial analysis of particular company inclusive of 

her evaluation and suggestions to improving or preservation of current situation. There is 

in first part analyzed company FEHAS group, ltd. There are subsequently general 

information about financial analysis, chosen methods, indicators and problems with 

interpretations of her results. In the next part after this is processed the financial analysis 

itself of the named company on the base of accountant’s information from years 2004 till 

2009. In the end is inserted evaluation of data in the studied years and suggestion to 

improving or preservation of this situation. 

Keywords: financial analysis, return, Du Pont diagram, financial leverage, costs 
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Seznam pouţitých zkratek  

CNC – Computer Numeric Control - číslicové řízení počítačem 

ČPK – čistý pracovní kapitál 

ČZ – čistý zisk 

EBIT – zisk před úroky a zdaněním 

N – náklady 

ROA – Return on Assets – rentabilita celkových aktiv 

ROE – Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu 

ROS – Return on Sales – rentabilita trţeb 

VK – vlastní kapitál 

Z - zisk 



Bc. Kamila Nováková, Dis.: Finanční analýza společnosti FEHAS group, s.r.o. 

2011  8       8        

1 Úvod 

Moje diplomová práce se zabývá problematikou a moţnostmi vyuţití finanční 

analýzy v podniku s předmětem podnikání v mnoha rozmanitých oborech. Metody finanční 

analýzy a schopnost interpretace získaných výsledků se v době stále pokračující finanční 

krize stávají velmi důleţitým pomocníkem pro management podniku, který díky nim 

dokáţe správně rozhodovat o budoucím vývoji společnosti, odhalit silné a slabé stránky 

společnosti, zjistit její finanční stabilitu a výkonnost. 

V této diplomové práci jsou uvedeny moţnosti vyuţití finanční analýzy v praxi, jaká 

jsou rizika při interpretaci jednotlivých ukazatelů a také úvaha, jak se vyhnout chybným 

rozhodnutím. Finanční analýza je pro management zejména nástrojem slouţícím k řízení 

společnosti. Ovšem záleţí pouze na nich, jak jej umí vyuţít. Na základě výsledků 

jednotlivých ukazatelů je totiţ moţno posoudit finanční zdraví společnosti a predikovat a 

ovlivnit tak její moţný budoucí vývoj. 

Cílem této diplomové práce je vyhodnotit finanční stav podniku FEHAS group, s.r.o. 

v letech 2004 aţ 2009, k čemuţ budou vyuţity zejména ukazatele čistého pracovního 

kapitálu, analýza ROA (rentabilita celkových aktiv), ROE (rentabilita vlastního kapitálu) a 

ROS (rentabilita trţeb), běţná a celková likvidita, celková zadluţenost a vyuţití finanční 

páky. Vzhledem k tomu, ţe samostatně stojící ukazatele finanční analýzy mají omezenou 

vypovídací schopnost, konstruují se k posouzení celkové situace podniku soustavy 

ukazatelů. V rámci mé diplomové práce vyuţiji Du Pont diagram, Altmanovo Z-skóre a 

Index důvěryhodnosti českého podniku. V závěru práce zformuluji návrhy a doporučení ke 

zlepšení stávající situace. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části a to část teoretickou a praktickou. 

Teoretická část je zaměřena na charakteristiku vybraných ukazatelů, jejich vypovídací 

schopnost i rizika při interpretaci na teoretické úrovni. Je zde vysvětlen pojem finanční 

analýzy, pouţívané metody, zdroje informací a její uţivatelé. 

Praktická část je věnována analyzované firmě, hlavní činnosti firmy a samotné 

finanční analýze na základě účetních výkazů z let 2004 – 2009. Poslední kapitola praktické 

části vyhodnocuje výsledky finanční analýzy podniku, diagnostikuje problémové oblasti a 

formuluje doporučení jejich řešení. 
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2 Charakteristika firmy FEHAS group, s.r.o. 

Společnost FEHAS group, s.r.o. byla zaloţena 10. prosince roku 1992. Sídlo 

společnosti i výrobní areál se nachází v Komořanech v okrese Most. Společnost je 

z hlediska velikosti středním podnikem. Zaměstnává 39 zaměstnanců, z nichţ je více jak 

50 % zdravotně postiţených osob. Odběrem výrobků či sluţeb společnosti tak odběratelé 

plní povinnost, dle Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zaměstnávat osoby se 

zdravotním postiţením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu 

zaměstnanců, který činí 4 %. 

2.1 Základní údaje  

Obchodní firma:   FEHAS group, s.r.o. 

Sídlo:     Jezerní 6, 434 01 Most – Komořany 

IČ:     47780860 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Zápis do obchodního rejstříku: 10. 12. 1992 u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

oddíl C., vloţka 3855 

Základní kapitál:   8 000 000 Kč 

Statutární orgán:   Pavel Broţ od 10. 12. 1992 

Václav Broţ od 1. 6. 2001 

Společníci s vkladem:   Pavel Broţ - 4 000 000 Kč 

Václav Broţ - 4 000 000 Kč 

2.2 Předmět podnikání 

Společnost FEHAS group, s.r.o. má v předmětu podnikání, dle výpisu z obchodního 

rejstříku, uvedeno mnoho činností podnikání. Patří k nim především: 

 inţenýrská činnost v investiční výstavbě, 

 technicko-organizační činnost v oblasti poţární ochrany, 
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 kovoobráběčství, truhlářství a zámečnictví, 

 projektová činnost ve výstavbě, 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách 

do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně, 

 povrchové úpravy a svařování kovů, 

 výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely. 

2.3 Oblasti působení 

Nábytek 

Od roku 1998 se společnost FEHAS group, s.r.o. zabývá výrobou nábytku a řešením 

interiérů. Společnost vyrábí a kompletně dodává interiéry restaurací, bank, kanceláří, 

hotelů, prodejen a jiných prostorů. Ve společnosti se vyrábí a montuje nábytek na míru, 

kuchyňské linky, nábytkové sestavy a vestavěné skříně. 

Společnost má k dispozici nejmodernější strojní zařízení, které umoţňuje přesnou a 

produktivní výrobu – formátovací a omítací pila, olepovačky hran, CNC obráběcí centra a 

lakovací kabina. Díky těmto technologiím zajišťuje společnost výrobu nejen standardních 

výrobků, ale také zakázkovou výrobu z lamina a masivu. 

K realizovaným zakázkám patří Hotel STEP, Restaurace pod Zámkem, Obřadní síň 

Městského úřadu Podbořany, Sportovní centrum Kladno, restaurace Potrefená Husa České 

Budějovice, III. lékařská fakulta, Hipodrom Most či Sportovka Bowling Most. 

Prášková lakovna 

Práškové lakování je moderní technologií povrchové úpravy kovů, která zaručuje 

kvalitní úpravu práškovými barvami a splňuje přísná kritéria pro ochranu ţivotního 

prostředí. Jedná se o nanesení vrstvy prášku (většinou na bázi pryskyřice), který se 

zahřátím na tavící teplotu roztaví a přilne k povrchu předmětu. Po zchladnutí vznikne 

souvislá vrstva. 

Práškové barvy KOMAXIT® jsou určeny hlavně k úpravě kovových materiálů, jenţ 

odolávají vytvrzovacím teplotám 140 aţ 200 °C. Jejich pouţití zahrnuje tzv. bílý program 
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(pračky, sporáky), kovový nábytek a bytové doplňky, trezory, kryty výpočetní techniky, 

kancelářské a studijní pomůcky, magnetické tabule, díly pro automobilový průmysl 

(brzdové destičky, kovové části interiérů), elektrorozvodné skříně a spoustu dalších. 

Haly, střechy, kontejnery 

FEHAS group, s.r.o. zhotovuje a prodává obloukové haly a střechy. Vyuţívají se 

jako průmyslové, výrobní a skladové haly, prodejní a výstavní haly, sportovní komplexy 

(tělocvičny, bazény, motoristické dráhy atd.), haly vojenského charakteru (hangáry, 

garáţe) nebo jako administrativní objekty, rodinné domy a chaty. Kromě nových hal nabízí 

i haly pouţité. Společnost prodává také stavební buňky – obytné kontejnery různých typů. 

Prevence poţární ochrany 

V oblasti prevence poţární ochrany se společnost zabývá školením a poradenstvím, 

zpracováním dokumentace poţární ochrany a nabídkou věcných prostředků poţární 

ochrany a poţárně bezpečnostních zařízení. Jde především o poţární dveře, poţární klapky, 

poţární světlíky a zařízení pro odvod kouře a tepla, elektrickou poţární signalizaci, 

ochranu stavebních konstrukcí, protipoţární ucpávky a těsnění. 

Stabilní hasicí zařízení 

FEHAS group, s.r.o. se také zabývá zajištěním stabilních hasicích a polostabilních 

hasicích zařízení od projektu aţ po realizaci. Společnost má schválen vlastní systém 

hasicího zařízení. 

K zákazníkům patří lakovna TPCA Kolín, hotel THALIA Praha, OC Central Most, 

Electroworld Plzeň, Hotel Excelsior Karlovy Vary či Koramex Sušice. 

Ostatní 

K dalším činnostem společnosti FEHAS group, s.r.o. patří provozování sportovního 

baru Sportovka Bowling spol. s r.o., provádění jádrového vrtání, prodej hlásičů, 

palivového dřeva, prodej a pronájem panelů a servis hasicích přístrojů a hydrantů. 
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3 Teoretické vymezení finanční analýzy 

3.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Finanční analýza představuje významnou součást komplexu finančního řízení 

podniku. Zajišťuje totiţ zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí 

a skutečností. Pro zpracování dobré finanční analýzy musí být pouţity kvalitní podklady. 

Kaţdá sebelepší metoda či technika analýzy neposkytne ze špatných podkladů hodnotné 

výsledky. 

Jde především o: 

 účetní výkazy, 

 výroční zpráva, 

 prospekty cenných papírů, 

 uţší prospekty cenných papírů, 

 pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru, 

 ostatní zdroje informací (např. plán investic, plán rozvoje podniku, personální plán, 

atd.). 

Účetní výkazy 

Účetní výkazy zachycují pohyb veškerých podnikových financí v různých podobách 

a fázích podnikové činnosti. Účetní výkazy jsou výchozím a také základním zdrojem 

informací finanční analýzy pro všechny její uţivatele. Nutnou podmínkou těchto výkazů 

je, aby věrně odráţely skutečnou situaci podniku. 

Strukturu účetních výkazů v České republice závazně upravuje vyhláška Ministerstva 

financí ČR, která vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a také z postupů 

účtování. 

Účetní výkazy se dělí dle účelu, ke kterému slouţí na: 

 výkazy finančního účetnictví – označují se také jako výkazy externí, neboť poskytují 

informace především externím uţivatelům. Tyto výkazy podávají uţivatelům přehled o 
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stavu a struktuře majetku, zdrojích jeho krytí, tvorbě a uţití výsledku hospodaření, pohybu 

peněţních toků a změnách ve vlastním kapitálu. 

 výkazy vnitropodnikového účetnictví – nepodléhají ţádné jednotné metodické úpravě, 

kaţdý podnik si je vytváří dle svých vlastních potřeb. Patří sem výkazy, které zobrazují 

čerpání podnikových nákladů v nejrůznějším potřebném členění, výkazy o spotřebě 

nákladů na jednotlivé výkony, v jednotlivých podnikových střediscích atd. 

Výkazy finančního účetnictví jsou rozhodující součástí účetní závěrky, která je 

upravena § 18 zákona o účetnictví a tvoří ji: 

 rozvaha (bilance), 

 výkaz zisku a ztráty (výsledovka), 

 příloha, 

 přehled o peněţních tocích (výkaz cash flow). 

a) účetní rozvaha 

Účetní rozvaha (viz Příloha č. 1) je soupisem majetku členěného podle dvou 

hledisek: 

 podle druhu majetku – aktiva, která jsou uspořádána dle stupně jejich likvidity, 

 podle původu majetku – pasiva, která jsou uspořádána dle trvalosti. 

V účetní rozvaze platí bilanční rovnice: 

 AKTIV (netto) =  PASIV 

b) výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty (viz Příloha č. 2) je sběrný účet, na který se při uzávěrce 

přenesou výsledkové účty, tedy účty nákladové a výnosové. Účelovou agregací a 

uspořádáním jednotlivých poloţek z něj pak vznikne výsledovka. 

Výsledek hospodaření je pak rozdílem mezi výnosy a náklady. V případě, ţe výnosy 

převyšují náklady, dosáhla společnost zisku, v opačném případě, kdy výnosy jsou niţší neţ 

náklady, dosáhla společnost ztráty. 

výsledek hospodaření =  VÝNOSY -  NÁKLADY               (1) 
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Výroční zpráva 

Výroční zpráva slouţí pro externí i interní uţivatele informací o finanční pozici a 

také o výsledcích finančního hospodaření podniku. Jejím účelem je uceleně, vyváţeně a 

komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 

podniku. Výroční zpráva se ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku a její minimální 

rozsah je uveden v § 21 zákona o účetnictví. 

3.2 Metody a ukazatele finanční analýzy 

Jednotlivých ukazatelů finanční analýzy je mnoho. K posouzení finančního stavu 

podniku a predikci jeho vývoje nestačí pouţít jeden ukazatel, ale není ani nutné pouţít 

úplně všechny. Kaţdý podnik, resp. uţivatel, má jiné potřeby a sleduje jiný cíl, proto také 

potřebuje pouţít odlišné ukazatele či soustavy ukazatelů.  

K vybraným metodám a ukazatelům finanční analýzy, které budu dále demonstrovat 

v rámci praktické částí mé diplomové práce, patří: 

1. analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele jsou rozdílem stavových ukazatelů (např. poloţky aktiv a pasiv), 

které jsou vykázány k jednomu časovému okamţiku. Tokové ukazatele (např. stav majetku 

a finančních zdrojů v rozvaze) charakterizují vývoj ekonomické skutečnosti za určité 

časové období. 

a) analýza fondů finančních prostředků 

Fond finančních prostředků je rozdílovým ukazatelem, který slouţí k analýze a řízení 

finanční situace podniku, hlavně co se týče likvidity. Jde o rozdíl všech či vybraných 

krátkodobých aktiv a určitých krátkodobých pasiv. 

a1) Čistý pracovní kapitál 

Nejznámější je čistý pracovní kapitál (ČPK), který znázorňuje část oběţného 

majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem. ČPK je tedy finanční fond, který je 

relativně volný k pouţití pro podnik oproti finančním prostředkům určeným na úhradu 

krátkodobých závazků. 
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Obrázek 1: Čistý pracovní kapitál 

ČPK = oběţná aktiva – krátkodobé dluhy                 (2) 

Pod pojmem pracovní se skrývá jeho pruţnost a prostor pro manévrování podniku 

s ním a pod pojmem čistý, ţe je očištěn od úhrady krátkodobého cizího kapitálu, tedy od 

části oběţných aktiv, která jsou pouţitelná pouze k úhradě splatných krátkodobých 

závazků. 

Vztah, který určuje ČPK má eminentní vliv na platební schopnost. Pokud je 

v podniku k dispozici větší objem oběţných aktiv neţ krátkodobého cizího kapitálu, tvoří 

tento přebytek relativně volný kapitál, jakýsi finanční polštář. Tento volný kapitál dává 

podniku moţnost pokračovat ve své činnosti i přes neočekávané události, jeţ vyţadují 

nenadálé a vysoké finanční výdaje. Oběţná aktiva tvořící přebytek musí mít samozřejmě 

vhodnou strukturu a také likviditu, musí se tedy jednat především o finanční majetek, příp. 

krátkodobé pohledávky. 

Jeho velikost je ovlivňována především ukazateli aktivity (např. dobou obratu zásob, 

dobou obratu pohledávek či mírou pravidelnosti obrátek) ale také vnějšími okolnostmi, 

které podnik nedokáţe ovlivnit (např. stabilita trhu či konkurence). 

Řízením tohoto kapitálu určujeme optimální výši jednotlivých oběţných aktiv a 

vybíráme způsob jejich financování. 

Vyuţití ČPK pro analýzu finanční situace podniku je koncipováno jako cash flow na 

fondové bázi. Z toho vyplývá, ţe změna tohoto ukazatele se vypočte z následujícího 

vzorce: 

 ČPK = ČPK na konci sledovaného období – ČPK na počátku sledovaného období              (3) 
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Otázka pouţití tohoto ukazatele jako hodnocení míry likvidity podniku je však 

sloţitá, neboť oběţná aktiva zahrnují kromě likvidních poloţek také ty málo likvidní (např. 

zásoby s dlouhou obrátkou) a také dlouhodobě nelikvidní (např. obtíţně dobytné 

pohledávky). K tomuto účelu slouţí finanční fond, který nazýváme čistými pohotovými 

prostředky. Ten porovnává pouze pohotové peněţní prostředky s okamţitě splatnými 

závazky. I tento ukazatel však můţe být zkreslen časovým posunem plateb v okamţiku, 

kdy je likvidita zjišťována. 

b) analýza cash flow 

Jako cash flow (peněţní tok) je označována toková veličina, která ukazuje přírůstek 

či úbytek peněţních prostředků při hospodářské činnosti podniku za dané období. Cash 

flow sleduje příjmy a výdaje peněţních prostředků ve třech základních podnikových 

činnostech - provozní, finanční a investiční.  

Protoţe je tato analýza významná, musí ji sestavovat, dle opatření Ministerstva 

financí České republiky č. 58 ze dne 8. září 1993, ty podnikatelské subjekty, které mají 

povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a zveřejňovat ji. 

2. analýza jednotlivých poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou podílem dvou ukazatelů ve formě zlomku. Tyto ukazatele 

mohou být stejnorodé pro výpočet vztahu mezi nimi (např. jednicová cena) nebo 

nestejnorodé (např. průměrný stav zásob určité materiálové poloţky a její denní spotřeba). 

a) ukazatele rentability 

Ukazatele rentability určují schopnost podniku vytvářet zisk a zhodnocovat tak 

kapitál vloţený do něj. Obecně ji lze vyjádřit jako poměr zisku a vloţeného kapitálu. 

a1) Rentabilita úhrnných vloţených prostředků či rentabilita celkových aktiv 

Rentabilita úhrnných vloţených prostředků (ROA - Return on Assets) je povaţována 

za rozhodující míru rentability, jelikoţ zde dochází ke srovnání zisku s celkovými aktivy, 

bez ohledu na to, zda jsou financována z vlastních či cizích zdrojů. Tato celková výnosnost 

se porovnává např. s výnosností dlouhodobých vkladů v bance při zohlednění jejich rizika.  

ROA = EBIT / aktiva celkem                  (4) 
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Ukazatel ROA je pouţíván ke komplexnímu zhodnocení ziskové schopnosti podniku 

jako celku i jeho vnitropodnikových sloţek. Jeho podrobnějším zkoumáním můţeme 

odhalit slabé stránky podniku a stanovit tak účinná řešení k jejich odstranění. 

Na rozdíl od ukazatele dalšího (rentability vlastního kapitálu) není ROA zvyšován 

mírou zadluţení. Tento fakt dává v rámci finanční analýzy přesnější informaci o 

schopnosti manaţerů společnosti dosahovat zisku ve výrobní oblasti. Kromě toho 

poskytuje téţ ucelený obraz o tom, jak je vyuţíván majetek, který je ve firmě k dispozici. 

Při hodnocení ukazatele ROA se však musíme zaměřit také na jednotlivé sloţky, jeţ 

ovlivňují jeho hodnotu. Hned na první úrovni rozkladu tohoto ukazatele je obrat aktiv, u 

něhoţ platí, ţe čím větší hodnotu nabývá, tím lépe. Pokud se však zamyslíme, dojdeme 

k názoru, ţe tato věta nemusí být vţdy pravdivá v závislosti na ovlivnění vrcholového 

ukazatele ROA. Pokud společnost vlastní starý, do značné míry odepsaný majetek, který 

má díky odpisům nízkou hodnotu, bude ukazatel obratu aktiv tímto majetkem ovlivněn. 

Jeho hodnota bude jistě vysoká, coţ se u něj předpokládá. Ovlivní to jistě i velikost 

hodnoty ROA, samozřejmě pozitivně. Jenţe lze vůbec tento vývoj brát jako pozitivní? 

Jiným příkladem mohou být vysoké investice do majetku, který tak nabude na 

hodnotě. Dojde tím samozřejmě k negativnímu ovlivnění obratu aktiv a tím také 

k ovlivnění vrcholového ukazatele ROA, který můţe dosáhnout nízké či v některých 

případech dokonce záporné hodnoty. Ač jsou investice společnosti do majetku důleţité pro 

její budoucí rozvoj, mohou při své vysoké hodnotě nepříznivě ovlivnit ziskovost aktiv a 

kromě ní samozřejmě také ziskovost vlastního kapitálu, který v Du Pont diagramu stojí na 

nejvyšší úrovni. 

Proto je při finanční analýze velmi důleţité nehodnotit pouze samotná čísla 

ukazatelů, ale také jednotlivé hodnoty, které daný ukazatel ovlivnily. Je podstatné zamyslet 

se nad jejich hodnotou či změnou, zda vývoj byl opravdu negativní nebo zda došlo v rámci 

hierarchie u níţe postaveného ukazatele k sice negativnímu vývoji ovšem s pozitivními 

následky v budoucnosti. 

a2) Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE - Return on Equity) hodnotí výnosnost kapitálu, 

který byl do podniku vloţen vlastníky či akcionáři. Takto vypočtená míra zisku slouţí pro 

investory jako informace o schopnosti zhodnocení jejich kapitálu. 
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Ukazatel nezohledňuje riziko, které investoři podstupují. Toto riziko musí investoři 

sami promítnout do poţadované míry zhodnocení kapitálu a porovnávat ji s výnosností, 

kterou dosahují jednotlivé podniky. 

ROE = čistý zisk / vlastní kapitál                  (5) 

Velkým rizikem tohoto ukazatele je, ţe jeho absolutní výše je ovlivněna kromě 

jiného i mírou zadluţení. V okamţiku, kdy se míra zadluţení začne zvyšovat, zvyšuje se i 

absolutní hodnota ROE. Tzn., ţe pokud bychom měli hodnotit výnosnost vlastního 

kapitálu, musíme ji hodnotit i ve vztahu k zadluţenosti a vyhodnotit, jakou míru rizika 

tento faktor pro podnik představuje. 

Jedná-li se o podnik prosperující, který nemá problémy s likviditou, je pro něj 

zadluţení (např. v rámci nákupu nového strojního vybavení) krokem k jeho lepší 

budoucnosti. Společnost zvýší objem své výroby, zkvalitní ji, můţe získat nové odběratele, 

rozšířit svůj podíl na trhu apod. To vše povede ke zvýšení jejích trţeb a následně také 

čistého zisku. V tomto případě můţe míra zadluţení stoupat, aniţ by podnik ohrozila. 

Naopak, je pro něj přínosná v rámci jeho budoucího vývoje. Pokud se však jedná o podnik, 

který zadluţováním např. řeší problémy se splácením jiných dluhů, dostává se do situace, 

kdy je pro něj další zadluţování kritické a také neúnosné. 

Ačkoliv u obou případů zadluţování roste a pozitivně to ovlivňuje hodnotu ROE, 

první příklad ROE ovlivňuje opravdu pozitivně, kdeţto ve druhém případě jde pouze o 

umělé navyšování jeho hodnoty bez skutečného pozitivního dopadu. Pokud tak investoři 

nemají v rukou doplňující údaje, mohou se mylně domnívat, ţe společnost vykazuje 

příznivou schopnost zhodnocovat kapitál, přestoţe se blíţí k bankrotu. 

Také v tomto případě je jasně vidět, ţe ukazatel sám o sobě nemůţe poskytnout 

relevantní informace o vývoji společnosti. Je tedy důleţité jej zanalyzovat do hloubky a 

přesvědčit se tak o jeho skutečném pozitivním či negativním trendu. 

a3) Rentabilita trţeb 

Rentabilita trţeb (ROS - Return on Sales) nám udává úspěšnost podniku na trhu. Jde 

o trţní ohodnocení výkonů podniku, které se následně vrátí do podniku k pokrytí nákladů a 

vytvoření zisku. Je tak moţno říci, ţe ROS udává, kolik korun zisku podnik utvoří z 1 

koruny svých trţeb. 
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ROS = zisk / trţby                     (6) 

Trţby jsou ovlivněny mnoţstvím prodaných výrobků a cenou, za niţ se dané 

výrobky prodávají na trhu. Jejich hodnotu můţe podnik ovlivnit řadou nástrojů, k nimţ 

patří marketingové aktivity (např. reklamní kampaň v médiích, výhodná balení atd.), ceny 

pod úrovní konkurence, naopak ceny nad úrovní konkurence, které jsou pro zákazníka 

známkou luxusu, zvyšováním kvality výrobků, různými inovacemi, poskytováním 

doprovodných sluţeb (např. záruční a pozáruční servis), zvýšením objemu výroby, 

zvýšením trţního podílu společnosti, zaváděním nových výrobků atp.  

Tento ukazatel je ovlivněn celkovou nákladovostí, která je v prvním stupni jeho 

pyramidálního rozkladu, a dílčími nákladovostmi v dalším stupni. Při poklesu nákladovosti 

stoupá ukazatel ziskovosti trţeb, proto je pro výchozí ukazatel potřebné celkové náklady 

společnosti sniţovat. Např. náklady na prodané zboţí je moţno sniţovat v rámci jejich 

pořizovací ceny a dalších nákladů s tím spjatých. Výkonová spotřeba tvoří u mnoha 

podniků napříč odvětvími největší nákladovou poloţku. Většinou se jedná o poloţku, která 

je těţko ovlivnitelná, protoţe zahrnuje nájemné, energie, vodu či materiál. Další poloţkou 

jsou odpisy, které závisí především na hodnotě odepisovaného majetku. Tento náklad je 

tedy do jisté míry ovlivnitelný hodnotou pořizovaného majetku. Osobní náklady jsou 

poloţkou, kterou opět velmi těţko sníţíme. Propouštění ani sniţování mzdových nákladů 

totiţ rozhodně není relevantním řešením, jak na těchto nákladech ušetřit.  

Z výše uvedeného vidíme, ţe sníţit náklady není příliš jednoduché a je důleţité, aby 

tato redukce nebyla na úkor kvality výrobků či spokojenosti zaměstnanců. 

b) ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluţenosti jsou vztahem mezi cizími a vlastními zdroji. Určitá 

zadluţenost podniku je uţitečná, protoţe cizí kapitál je levnější neţ vlastní. Tato 

skutečnost je dána tím, ţe úroky cizího kapitálu sniţují daňové zatíţení podniku, jelikoţ 

úrok je nákladem, který sniţuje zisk (tzv. daňový efekt či daňový štít). Podnik musí 

usilovat o optimální poměr vlastního a cizího kapitálu, který ovlivňuje náklady na kapitál. 

Pokud chceme tyto ukazatele správně vyhodnotit, potřebujeme k nim další 

informace. Kromě účetních výkazů jsou tak v tomto případě důleţité především plán 

investic a plán rozvoje společnosti. 
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Jak jsem uvedla jiţ u ukazatele ROE, je zadluţení chápáno pro kaţdý jednotlivý 

podnik rozdílně. Např. pokud má společnost dobrý přístup na finanční trhy, po jejích 

akciích je poptávka a vykazuje stabilní rentabilitu, můţe si dovolit být více zadluţená. 

Pokud se však společnost potýká s problémy se splácením dluhů, další zadluţování pro ni 

rozhodně není optimálním řešením. Také pokud společnost je stabilní, poptávka po jejích 

výrobcích roste a plánuje další rozvoj, není pro ni problémem se více zadluţit. Ovšem 

pokud společnost po delší období vykazuje ztrátu, ztrácí podíl na trhu a o její výrobky není 

zájem, je riziko nového zadluţení dosti vysoké. 

b1) celková zadluţenost 

Celková zadluţenost je primárním ukazatelem zadluţenosti a její doporučená 

hodnota se pohybuje mezi 30 – 60 % v závislosti na odvětví a schopnosti splácet úroky 

plynoucí z dluhů (např. u finančních institucí se však zadluţenost pohybuje kolem 90 %). 

Problémem tohoto ukazatele tedy je, ţe nestanovuje rizikovost celkové zadluţenosti 

konkrétního podniku. Můţeme se opírat pouze o odvětvová srovnání, která jsou ovšem 

také zkreslena vývoji jednotlivých podniků. Pokud je tedy tento ukazatel hodnocen 

potenciálními investory, lze říci, ţe se řídí především dle těchto odvětvových srovnání a 

také tím, jakou zadluţenost v daném podniku očekávají. 

celková zadluţenost = cizí zdroje / aktiva celkem                (7) 

b2) finanční páka 

Jde o ukazatel, kterým management působí na ROE. Jedná se o pouţití cizích zdrojů 

financování místo vlastního kapitálu s cílem dosaţení zisku. 

finanční páka = celková aktiva / vlastní kapitál                (8) 

Finanční páka je pouţívána k rozhodování o výši pouţitého cizího kapitálu. Pokud je 

totiţ výnosnost aktiv daného podniku vyšší neţ náklady na cizí kapitál, zvyšuje tento 

způsob financování výnosnost vlastního kapitálu, tzn. ţe dojde k růstu rentability ve 

prospěch akcionářů. Její hodnota stoupá s hodnotou dluhů společnosti. Snahou 

managementu však není její maximalizace, i kdyţ zvyšování vede ke zvyšování ROE. 

Zadluţenost totiţ můţe růst pouze do té míry, aby jí nebyla ovlivněna stabilita společnosti. 

Zadluţovat se je pro společnost dobré při zavádění nové výroby, po které je 

poptávka, při zkvalitňování výroby, zkvalitňování sluţeb pro odběratele, pokud má 
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společnost předvídatelný a stabilní tok peněţních prostředků atp. Naopak podnik by se 

neměl dále zadluţovat, pokud vykazuje ztrátu. Zadluţování v tomto případě vede 

k několikanásobnému sniţování ROE. Zvyšování míry zadluţení není dobré, ani pokud 

společnost čelí vysokému stupni trţní nejistoty. 

Také zde je vidět, ţe vysoká hodnota nemusí být příznivá pro vývoj ROE, i kdyţ se 

to na první pohled můţe zdát. Vyšší zadluţenost, neţ je pro podnik únosná, sice zvýší jeho 

hodnotu, ale toto zvýšení rozhodně nebude příznivé. 

c) ukazatele likvidity 

Likviditou rozumíme schopnost jednotlivých aktiv podniku přeměnit se na peníze. 

Jednotlivé sloţky aktiv mají různou likviditu. Ukazatele likvidity porovnávají tyto sloţky 

aktiv s tím, co je nutno zaplatit. 

c1) běţná likvidita 

Běţná likvidita (likvidita 2. stupně, acid test) by měla mít hodnotu do 1,5. Pokud 

hodnota klesne pod 1, musí podnik spoléhat na případný prodej zásob, resp. musí počítat 

s tím, ţe bude řešit svou platební schopnost, tedy včasnou úhradu svých závazků. 

Krátkodobé pohledávky by při výpočtu měly být očištěny od těţko vymahatelných a 

pochybných pohledávek, které mohou neoprávněně zlepšovat hodnotu ukazatele. 

běţná likvidita = (pohotové platební prostředky + krátkodobé pohledávky) / krátkodobé 

závazky                                (9) 

c2) celková likvidita 

Celková likvidita (likvidita 3. stupně, current ratio) udává, kolikrát oběţná aktiva 

pokryjí krátkodobé cizí zdroje podniku. Důleţité je při výpočtu zváţit strukturu zásob a 

jejich ocenění vzhledem k prodejnosti, kdy neprodejné zásoby by měly být odečteny, 

jelikoţ nepřispívají k likviditě podniku. Zváţena by měla být také struktura pohledávek, 

zejména po splatnosti a nedobytné by měly být eliminovány. 

Její hodnota by se měla pohybovat kolem 2,5. Při hodnotě 1 je likvidita riziková, 

pokud obrat krátkodobých cizích zdrojů je vyšší neţ obrat běţných oběţných aktiv. Velmi 

rizikové je, pokud podnik vyuţívá krátkodobé cizí zdroje k financování dlouhodobého 
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majetku. Vysoká hodnota celkové likvidity indikuje příliš vysoký čistý pracovní kapitál a 

drahé financování. 

celková likvidita = oběţná aktiva / krátkodobé závazky                 (10) 

3. analýza soustav ukazatelů 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe finančně ekonomickou situaci podniku můţeme 

analyzovat pomocí mnoha různých ukazatelů. Ty mají však tu nevýhodu, ţe samy o sobě 

mají omezenou vypovídací schopnost, protoţe charakterizují pouze určitý úsek činnosti 

podniku. K posouzení celkové situace se proto vytváří soustavy ukazatelů. Rostoucí počet 

ukazatelů v souboru umoţňuje detailnější zobrazení situace podniku. 

a) soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

Typickým příkladem soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů jsou pyramidové 

soustavy (např. Du Pont diagram). Ty slouţí k rozpoznání logických a ekonomických 

vazeb mezi ukazateli. 

a1) Du Pont diagram 

Du Pont diagram (viz Příloha č. 3) zachycuje pohled na finanční sílu daného podniku 

a také ukazuje vztah mezi dílčími sloţkami financování. 

Du Pont diagram patří k nejznámějším modelům finanční analýzy. Jeho jméno není 

jménem autora tohoto diagramu, ale společnosti E. I. du Pont de Nemours and Company, 

zkráceně Du Pont, jednoho z největších chemických podniků ve Spojených státech 

amerických, který byl zaloţen jiţ roku 1802. Tento model byl zkonstruován právě v této 

společnosti jejím zaměstnancem Frankem Donaldsonem Brownem. Ten zde pracoval od 

roku 1909 a o tři roky později se zařadil na místo analytika a začal vytvářet model rozkladu 

rentability investic, který byl později znám jako Du Pont model. 

V 19. století se k poměření výkonnosti společností pouţíval ukazatel ziskové marţe, 

který však výkonný viceprezident společnosti Du Pont, pan Pierre Samuel du Pont, odmítal 

pouţívat. K hodnocení svého podniku prosazoval hodnocení výkonnosti celého kapitálu, 

tedy ROA. Proto roku 1912 navrhl F. D. Brown rozklad ukazatele ROA, jenţ se skládal ze 

ziskové marţe a obratu aktiv. Vznikla tak základní rovnice Du Pont modelu: 

ROA = ČZ / trţby x trţby / aktiva = ČZ / aktiva              (11) 
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Oba tyto ukazatele pak znovu a znovu rozkládal aţ na úroveň jednotlivých 

nákladových poloţek a sloţek aktiv. Tento rozklad se poté ve společnosti Du Pont uţíval 

jako měřítko výkonnosti dílčích oddělení, divizí a také celé společnosti. Kromě tohoto 

slouţil také jako nástroj k odhalení odchylek plánované a dosaţené rentability investic. 

ROA indikuje výnosnost celkového vloţeného kapitálu, coţ ovšem nedává přehled o 

zhodnocení kapitálu pro akcionáře a věřitele podniku, který lépe vystihuje ROE. Protoţe 

společnost Du Pont měla v úmyslu investovat do akcií General Motors Corporation, 

zaměřil se F. D. Brown právě na ukazatel ROE, jehoţ rozklad na součin ziskové marţe, 

obratu aktiv a finanční páky předloţil vedení společnosti v roce 1919. Vznikla tak 

rozšířená rovnice Du Pont modelu: 

ROE = Z / trţby x trţby / aktiva x aktiva / VK = Z / VK             (12) 

Protoţe obě společnosti, Du Pont i General Motors Corporation, měly velké finanční 

úspěchy, které byly zaloţeny mj. na úspěšném zvládnutí procesu řízení velmi sloţité 

vnitropodnikové organizační struktury divizního uspořádání, dostal se Brownův model 

rozkladu ROA a ROE pod názvem Du Pont model do praxe také dalších společností a 

v určitých obměnách se pouţívá ve finanční analýze dodnes. 

První větev Du Pont diagramu charakterizuje ziskovou marţi, tedy kolik zisku 

vyprodukovala 1 koruna trţeb. Pokud je zisková marţe nízká, nebo je její vývoj klesající, 

je potřeba se zaměřit na analýzu jednotlivých poloţek nákladů, které tvoří její rozklad na 

další úrovni jako nákladovost jednotlivých nákladových poloţek. Nákladovost udává, kolik 

nákladů musí společnost vynaloţit na 1 korunu trţeb. Tady je snahou kaţdého manaţera 

dosahovat v této oblasti co nejniţší hodnoty. V případě nákladovosti však záleţí na 

velikosti trţeb, protoţe pokud je odbyt vysoký, můţe být uspokojující i vyšší hodnota. 

Toto je dáno tím, ţe zisk lze kromě sniţování nákladů zvyšovat i růstem odbytu. Manaţeři 

se snaţí dosahovat vysoké hodnoty ziskové marţe, coţ pozitivně ovlivňuje ROE. 

Druhá větev Du Pont diagramu charakterizuje obrat aktiv. Také ten je pro podnik 

příznivé udrţovat na vysoké úrovni. Obrat aktiv indikuje prostředky, které je daná 

společnost schopna vygenerovat ze stávajících zdrojů. V jeho další úrovni je uvedena 

vázanost jednotlivých druhů aktiv, která nám ukazuje, v jaké míře jsou při vytváření trţeb 

vyuţívána jednotlivá aktiva. Vázanost dlouhodobého majetku je ţádoucí udrţovat na co 

nejniţší míře, tedy aby s ním společnost dosahovala co moţná nejvyšší trţby, bez pouţití 
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dalších finančních prostředků. Ukazatel je však ovlivněn odpisovým plánem podniku, coţ 

znamená, ţe pokud má společnost majetek do velké míry odepsaný, bude mít tento 

ukazatel příznivý vývoj. Vázanost oběţných aktiv udává, jak dlouho jsou finanční 

prostředky vázány v oběţném majetku. Také zde je nejvhodnější, pokud je ukazatel co 

nejniţší, tedy pokud se finanční prostředky vloţené do oběţného majetku rychle vracejí do 

své původní podoby. 

Třetí větev Du Pont diagramu analyzuje působení finanční páky na ziskovost 

vlastního kapitálu, tzv. multiplikátor jmění akcionářů. Jde o podíl, ve kterém podnik 

pouţívá k financování svých aktiv vlastního či cizího kapitálu, coţ tvoří pomyslnou páku, 

jeţ s růstem zadluţenosti zvedá ROE podniku. Ukazatel by se tedy mohl zdát tím lepší, 

čím je vyšší, coţ ovšem není pravda. Finanční páka můţe mít i negativní efekt a to ve 

chvíli, kdy nákladové úroky cizího kapitálu převyšují zisk, který tento kapitál podniku 

vydělává. Snahou managementu je tedy taková hodnota, která bude dostatečně vysoká, aby 

pozitivní pákový efekt podporoval rentabilitu vlastního kapitálu, ale zároveň natolik nízká, 

aby riziko pouţití cizího kapitálu bylo pro podnik únosné. 

Zde je nutno dodat, ţe neexistuje ţádná obecně optimální hodnota, kterou by měla 

finanční páka dosahovat. Její výše je specifická pro kaţdý podnik vzhledem k jeho 

momentálnímu stavu a předpokládanému budoucímu vývoji. 

V prvním stupni rozkladu se objevuje vzorec pro míru zadluţenosti vlastního 

kapitálu, který charakterizuje, do jaké míry mohou být ohroţeny nároky věřitelů. Tento 

ukazatel vyuţívají např. bankovní instituce při ţádosti podniku o nový úvěr. Pro jeho 

posouzení je kromě samotné hodnoty důleţitý téţ jeho trend a samozřejmě také odvětví, ve 

kterém se podnik nachází. Ovšem ani toto není naprosto jednoznačným určením, zda je 

právě takový podíl optimální, jelikoţ jak jiţ bylo uvedeno dříve, zadluţení některých 

podniků je únosnější neţ jiných. 

Protoţe je téţ důleţité věnovat při analýze ukazatelů zadluţení pozornost struktuře 

zdrojů, je tento ukazatel v další úrovni rozdělen na dlouhodobý a krátkodobý cizí kapitál, 

přičemţ dlouhodobý je chápán jako méně rizikový neţ krátkodobý, jenţ je podnik nucen 

dříve splatit. Niţší riziko dlouhodobého cizího kapitálu je ovšem vykoupeno jeho vyšší 

cenou. 
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b) účelové výběry ukazatelů 

Účelové výběry ukazatelů jsou sestavovány na bázi komparativně-analytických nebo 

matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit takové výběry, které dokáţí kvalitně 

určit finanční situaci podniku, resp. předpovídat jeho krizový vývoj. 

b1) bonitní (diagnostické) modely 

Tyto modely se snaţí pomocí jednoho syntetického ukazatele, jenţ nahrazuje 

jednotlivé analytické ukazatele, vyjádřit finanční situaci podniku (např. Tamariho model). 

b2) bankrotní (predikční) modely 

Tyto modely představují systémy včasného varování. Podle chování vybraných 

ukazatelů totiţ stanovují případné ohroţení finančního zdraví podniku. 

K bankrotním modelům patří např. Z-skóre (Altmanův model), které je pouţito také 

v praktické části této diplomové práce, a jeho česká verze Index důvěryhodnosti českého 

podniku - IN05. 

Altmanův model 

Altmanův model patří k nejznámějším a také nejpouţívanějším bankrotním 

modelům. Jde o souhrnný vzorec, díky němuţ lze určit, zda společnost v následujících 

dvou letech zkrachuje či nikoliv, a to s více neţ 80% úspěšností. Tento model je pouţíván 

především ve Spojených státech amerických. 

V případě, ţe je výsledná hodnota Z vyšší neţ 2,9, má společnost uspokojivou 

finanční situaci a pro následující dva roky jí nehrozí bankrot. Pokud je Z v rozmezí 1,23 – 

2,9, má společnost nevyhraněnou finanční situaci, nachází se v tzv. šedé zóně. Tuto 

společnost je nutno v čase sledovat v závislosti na tom, v jaké úrovni této zóny se 

pohybuje. Je-li hodnota Z pod hranicí 1,23, má společnost velmi silné finanční problémy a 

její existence je velmi ohroţena. 

Následující vzorec vychází z roku 1983 a jde o Altmanův model pro soukromé 

společnosti, které nejsou obchodované na burze. 

Z-skóre = 0,717 * X1 + 0,847 * X2 + 3,107 * X3 + 0,420 * X4 + 0,998 * X5          (13) 

kde: 

X1 = čistý pracovní kapitál / aktiva, 
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X2 = nerozdělený zisk / aktiva, 

X3 = EBIT / aktiva, 

X4 = trţní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje, 

X5 = trţby / aktiva. 

Index důvěryhodnosti českého podniku - IN05 

Vzhledem ke specifičnosti českého podnikatelského prostředí, tedy vlastnické 

struktuře společností, kdy řadu z nich řídí přímo majitelé, byl českými ekonomy, manţely 

Neumaierovými, zkonstruován index IN05, coţ je souhrnný index, který kromě hodnocení 

moţného budoucího bankrotu hodnotí také otázku vytváření hodnoty pro vlastníky 

společnosti. Tento index bohuţel nemá k dispozici ověřenou pravděpodobnostní míru, 

jelikoţ vznikl teprve roku 2005, ale předpoklady jeho úspěšnosti jsou dle odhadů více neţ 

72%.  

Dolní hranice indexu IN05 je nastavena na hodnotě 0,9. Pokud se tedy společnost 

pohybuje pod touto úrovní, je zde 97% pravděpodobnost, ţe dojde k jejímu krachu a 76% 

pravděpodobnost, ţe nebude pro své vlastníky vytvářet ţádnou hodnotu. Pokud se 

společnost dostane nad hranici hodnoty 1,6, lze u ní předpokládat 92% pravděpodobnost, 

ţe se jí v nejbliţší době nedotkne bankrot a z 95 % vytvoří pro vlastníky hodnotu. Jestliţe 

se společnost nachází mezi těmito dvěma hranicemi, tedy od 0,9 do 1,6, je 

pravděpodobnost jejího bankrotu 50% (v závislosti na tom, k jaké hodnotě má blíţe), 

ovšem se 70% jistotou bude tato společnost tvořit hodnotu. 

IN05 = 0,13 * X1 + 0,04 * X2 + 3,97 * X3 + 0,21 * X4 + * 0,09 X5             (14) 

kde: 

X1 = aktiva / cizí zdroje, 

X2 = EBIT / nákladové úroky, 

X3 = EBIT / aktiva, 

X4 = trţby / aktiva, 

X5 = oběţná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry + výpomoci) 
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4 Finanční analýza podniku 

 Ke zhodnocení finančního stavu podniku FEHAS group, s.r.o. byly pouţity některé 

ukazatele uvedené v předchozí kapitole. Konkrétně se jedná o výpočet čistého pracovního 

kapitálu, analýzu ROA, ROE a ROS, běţné a celkové likvidity, celkové zadluţenosti a 

finanční páky. Pro zhodnocení celkového finančního stavu pak bylo pouţito Z-skóre a 

Index důvěryhodnosti českého podniku. Analýza byla zpracována na podkladě účetních 

výkazů z let 2004 aţ 2009. 

4.1 Základní údaje 

Následující tabulka ukazuje souhrnně základní údaje o společnosti FEHAS group, 

s.r.o. ve sledovaných letech. 

Tabulka 1: Základní údaje o společnosti v letech 2004 - 2009 (v tis. Kč) 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet zaměstnanců 26 60 56 63 47 39 

Trţby celkem 40 215 47 957 80 457 92 819 83 467 74 644 

Náklady celkem 35 595 43 035 75 070 89 360 78 901 72 083 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
4 620 4 922 5 387 3 459 4 566 2 561 

Čistý zisk 4 409 4 829 5 333 3 111 4 608 2 421 

Z výše uvedené tabulky je patrný zásah krize v roce 2008 a zejména v roce 2009. 

Ten nejvíce ovlivnil počet zaměstnanců, jejichţ počet postupně klesá, a také vývoj výnosů 

společnosti. Ačkoliv v roce 2008 stoupl oproti roku předchozímu čistý zisk společnosti o 

téměř 1,5 mil. Kč, v roce 2009 klesl na jeho polovinu. Tento vývoj byl zapříčiněn také 

krizí, která se však plně projevila aţ v roce 2009. 

Z uvedených údajů vypočteme produktivitu práce, která nám vyjadřuje účinnost 

lidské práce, tedy určitou schopnost vytvářet hodnotu, přepočítanou v průměru na 1 

zaměstnance. 

produktivita práce = trţby / průměrný evidenční stav pracovníků           (15) 
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Graf 1: Vývoj produktivity práce 

Z grafu je patrné, ţe v roce 2005 společnost dosahuje nejniţších trţeb na 

zaměstnance, tedy hodnota trţeb byla druhá nejniţší a počet zaměstnanců druhý nejvyšší 

ve sledovaných letech. Naopak v roce 2009 dosahuje společnost nejvyšších trţeb na 

zaměstnance, tzn. ţe dochází k úspoře mzdových nákladů. Dále je z grafu vidět rostoucí 

tendence produktivity práce, coţ je pro podnik příznivé z hlediska úspory vynaloţené 

práce na produkci i z hlediska úspory mzdových nákladů. 

S produktivitou, která měří výkonnost podniku, souvisí také přidaná hodnota a její 

hodnota na 1 zaměstnance. Samotná přidaná hodnota charakterizuje hodnotu, jeţ 

společnost přidá k nakoupeným produktům svou prací a úsilím. Ukazatel přidané hodnoty 

na 1 zaměstnance pak měří, jak se osobní náklady podílí na výkonnosti a produktivitě 

společnosti, tedy na kolik 1 zaměstnanec přispěl v průměru k přidané hodnotě společnosti. 

přidaná hodnota na 1 zaměstnance = přidaná hodnota / počet zaměstnanců          (16) 

Z grafu vidíme, ţe trend je od roku 2006 stoupající a to dosti strmě. Je to dáno 

především růstem přidané hodnoty, k níţ se v roce 2008 přidal také pokles počtu 

zaměstnanců ve společnosti. Tato skutečnost byla zapříčiněna především propouštěním 

z důvodu finanční krize, která od roku 2008 zasahovala do téměř všech organizací po 

celém světě. 
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Graf 2: Vývoj přidané hodnoty na 1 zaměstnance 

4.2 Horizontální analýza 

Podstatou horizontální analýzy je srovnání jednotlivých ukazatelů v čase, a to po 

řádcích. Jde tedy o výpočet změny konkrétního ukazatele ve formě bazického indexu, 

klouzavého indexu či absolutní hodnoty jeho změny. 

Následující tabulka je horizontální analýzou majetkové struktury podniku FEHAS 

group, s.r.o. ve formě klouzavého indexu, jenţ porovnává změny jednotlivých poloţek 

vůči předcházejícímu roku. 

Největší změny jsou u nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku. Na konci 

roku 2005 byl totiţ do společnosti zakoupen nový výrobní stroj, který však byl do uţívání 

uveden aţ na začátku roku 2006. Proto zde byl klouzavý index tak vysoký. Také na 

přelomu roku 2008 a 2009 došlo k pořízení většího výrobního zařízení a proto i zde byl 

index dosti vysoký. 

Další velká změna nastala u poloţky nedokončená výroba a polotovary, která roku 

2006 zaznamenala oproti roku předchozímu velký nárůst. Tento vývoj byl způsoben 

především velkou zakázkou společnosti, která se uskutečnila na přelomu těchto let. Došlo 

k jejímu rozpracování a dokončení v roce následujícím. 
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Tabulka 2: Horizontální analýza aktiv 

Poloţka 
Změna 

2004-2005 

Změna 

2005-2006 

Změna 

2006-2007 

Změna 

2007-2008 

Změna 

2008-2009 

AKTIVA CELKEM 1,32 1,55 1,14 0,90 1,00 

1. Stálá aktiva 1,36 1,14 0,96 0,95 1,25 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek  0,00 0,00 2,43 0,54 0,15 

Software 0,00 0,00 0,00 0,54 0,15 

b) Dlouhodobý hmotný majetek 1,80 1,25 0,79 1,13 0,95 

 Pozemky 1,00 1,09 1,05 1,00 1,00 

Stavby 0,92 1,51 1,34 0,92 0,87 

 Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
1,16 2,79 0,50 1,49 0,80 

 Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
5001,00 0,03 4,54 0,13 18,24 

c) Dlouhodobý finanční majetek 1,02 0,98 1,22 0,78 1,77 

Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 
1,00 1,00 1,38 1,34 0,07 

Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv 
1,02 0,98 1,22 0,76 0,58 

2. Oběţná aktiva 1,27 2,20 1,29 0,89 0,83 

a) Zásoby 1,01 7,74 0,93 2,28 0,97 

Materiál 1,01 6,39 1,22 1,61 0,95 

Nedokončená výroba a polotovary 0,00 72,61 0,22 4,14 0,84 

Zboží 0,90 1,15 4,74 2,63 1,07 

b) Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,01 1,25 

Odložená daňová pohledávka 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 

c) Krátkodobé pohledávky 1,28 1,74 1,33 0,67 0,67 

Pohledávky z obchodních vztahů 1,31 1,78 1,34 0,64 0,69 

Stát – daňové pohledávky 0,92 0,00 0,00 0,00 0,09 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 

Jiné pohledávky 1,00 1,24 0,17 1,76 0,31 

d) Krátkodobý finanční majetek 1,28 2,53 0,98 1,04 0,94 

Peníze 3,21 5,95 0,58 2,60 0,14 

Účty v bankách 1,04 1,23 1,73 0,07 18,94 

3. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 1,13 1,94 1,19 0,56 1,07 

a) Časové rozlišení 1,13 1,94 1,19 0,56 1,07 

Náklady příštích období 0,57 1,18 1,39 1,31 1,02 

Příjmy příštích období 2,45 2,36 1,14 0,31 1,14 

V tabulce č. 5 je zpracována horizontální analýza pasiv ve formě klouzavého indexu. 

Vidíme, ţe největší změny jsou u poloţky výdaje příštích období v roce 2006 v porovnání 

s rokem 2005. Ve velké míře šlo v této poloţce o nevyfakturovanou dodávku za nákup 

dlouhodobého hmotného majetku. Poměrně vysoké hodnoty dosáhla také změna závazků 

z obchodních vztahů v tom samém roce. Tato poloţka byla ovlivněna nákupem částečně 

oběţného majetku a z větší části dlouhodobého hmotného majetku. 
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Tabulka 3: Horizontální analýza pasiv 

Poloţka 
Změna 

2004-2005 

Změna 

2005-2006 

Změna 

2006-2007 

Změna 

2007-2008 

Změna 

2008-2009 

PASIVA CELKEM 1,32 1,55 1,14 0,90 1,00 

1. Vlastní kapitál 1,64 1,27 1,14 1,12 1,06 

a) Základní kapitál 2,67 1,00 1,00 1,00 1,00 

Základní kapitál 2,67 1,00 1,00 1,00 1,00 

b) Kapitálové fondy 0,00 0,00 0,00 1,47 -0,15 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 

a závazků 
0,00 0,00 0,00 1,47 -0,15 

c) Fondy ze zisku 1,00 1,00 2,67 1,00 1,00 

Zákonný rezervní fond / nedělitelný 

fond 
1,00 1,00 2,67 1,00 1,00 

c) Výsledek hospodaření minulých let 1,54 1,70 1,41 1,18 1,23 

Nerozdělený zisk minulých let 1,54 1,70 1,41 1,18 1,23 

d) Výsledek hospodaření běţného 

účetního období 
1,10 1,10 0,58 1,48 0,53 

2. Cizí zdroje 1,04 1,86 1,22 0,66 0,89 

a) Rezervy 0,97 1,71 0,76 1,26 1,36 

Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 
0,97 1,71 0,76 1,26 1,34 

c) Krátkodobé závazky 1,12 2,96 1,16 0,56 0,77 

Závazky z obchodních vztahů 1,07 3,11 1,01 0,56 0,73 

Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 
0,00 0,03 1,00 0,00 0,00 

Závazky k zaměstnancům 1,51 0,22 11,76 1,00 0,91 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

ZP 
1,45 1,11 1,33 0,43 2,66 

Stát – daňové závazky a dotace 0,00 0,00 1,19 0,53 0,57 

Přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,42 1,27 

Dohadné účty pasivní 

(nevyfakturované dodávky) 
0,00 0,00 0,00 2,59 0,50 

Jiné závazky 1,57 2,07 2,13 0,46 0,74 

d) Bankovní úvěry a výpomoci 0,99 0,78 1,95 0,64 0,72 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0,99 0,78 1,25 0,72 0,61 

Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 0,00 0,00 0,49 1,00 

3. Ostatní pasiva a přechodné účty 

pasiv 
0,74 6,12 0,08 0,19 15,07 

a) Časové rozlišení 0,74 6,12 0,08 0,19 15,07 

Výdaje příštích období 0,53 59,89 0,02 0,76 7,34 

Výnosy příštích období 0,77 0,73 0,57 0,00 0,00 

Následující grafy porovnávají majetek a jeho zdroje financování z hlediska jejich 

členění na dlouhodobý a oběţný, resp. dlouhodobý a krátkodobý. 

Z grafů je vidět, do jaké míry je dlouhodobý majetek kryt dlouhodobým kapitálem a 

do jaké míry oběţný majetek kryt krátkodobým kapitálem. Základním pravidlem pro 

financování je nepořizovat dlouhodobý majetek z krátkodobých zdrojů, coţ je primární 

podmínka pro udrţení likvidity podniku. 
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Graf 3: Vývoj dlouhodobého majetku a dlouhodobých zdrojů financování 

Vidíme, ţe hodnota dlouhodobého majetku se pohybuje pod úrovní hodnoty 

dlouhodobého kapitálu, coţ naprosto splňuje výše uvedené pravidlo financování. Naopak 

z dalšího grafu vyplývá, ţe oběţný majetek převyšuje krátkodobé zdroje financování, tedy 

ţe na jeho úhradu musí být pouţita také část dlouhodobých zdrojů. Tento fakt však 

neohroţuje likviditu podniku, jelikoţ krátkodobý majetek se na finanční prostředky 

přemění rychleji, neţ dojde k vrácení dlouhodobého majetku.  

Financovat určitou část oběţného majetku dlouhodobými zdroji můţe být dokonce 

výhodnější neţ jeho financování krátkodobými. Pokud se totiţ jedná o cizí zdroje, které 

jsou levnější neţ zdroje vlastní, můţe se v době pouţití těchto zdrojů oběţný majetek 

několikrát přeměnit a přinést tak podniku více výnosů s niţšími náklady neţ při pouţití 

krátkodobých prostředků. Dalším přínosem je jistě fakt, ţe trvale vázaná oběţná aktiva, 

která jsou financována dlouhodobými zdroji, tak zabezpečují základní provozní funkce 

podniku v případě finančních potíţí. 
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Graf 4: Vývoj oběžného majetku a krátkodobých zdrojů financování 

4.3 Čistý pracovní kapitál 

Nejznámějším rozdílovým ukazatelem, který se při finanční analýze uţívá, je čistý 

pracovní kapitál. Výchozí údaje pro jeho výpočet jsou umístěny v příloze. 
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Graf 5: Vývoj čistého pracovního kapitálu 

Vývoj čistého pracovního kapitálu kopíroval vývoj obou ukazatelů, ze kterých je 

počítán, tedy oběţných aktiv a krátkodobých dluhů. Jeho hodnota v roce 2008 byla téměř 

čtyřikrát větší neţ na počátku sledovaného období.  

Tento ukazatel úzce souvisí s předchozí kapitolou, kde byl nastíněn vývoj majetku 

v porovnání se zdroji jeho financování. Na obrázku č. 6 byl čistý pracovní kapitál nepřímo 

také vidět, jelikoţ vyjadřuje právě ten rozdíl mezi oběţným majetkem a krátkodobým 

kapitálem. 
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Čistý pracovní kapitál nabývá ve všech letech kladnou hodnotu, tedy krátkodobé 

závazky jsou niţší neţ krátkodobý majetek společnosti. Krátkodobý majetek slouţí ke 

splácení těchto závazků, a protoţe je převyšuje, má společnost jakousi finanční rezervu, 

kterou nemusí vyuţít ke splácení závazků, ale k dalším aktivitám, které podpoří její růst. 

Z výchozích údajů je patrné, ţe největší poloţku oběţných aktiv tvoří krátkodobé 

pohledávky, konkrétně pohledávky z obchodních vztahů. Z velké části jde o pohledávky po 

lhůtě splatnosti 180 dnů. Druhou významnou poloţkou je krátkodobý finanční majetek a to 

peníze a účty v bankách. V tomto případě tedy jde o nejlikvidnější část oběţných aktiv. Na 

straně závazků stojí nejvýše krátkodobé závazky z obchodních vztahů, z nichţ největší část 

tvoří, stejně jako u pohledávek, závazky po lhůtě splatnosti 180 dnů. 

Z uvedeného a také dle samotné společnosti je tedy čistý pracovní kapitál tvořen 

z nikoli nepodstatné části nejlikvidnějšími aktivy, coţ je pro podnik velmi příznivé. Tyto 

prostředky jsou vyuţitelné k hospodářskému růstu společnosti. Doporučit bych mohla 

například investici do krátkodobých cenných papírů, coţ společnost vůbec nevyuţívá. 

Vzhledem k vývoji a velikosti ČPK by tato investice podnik v ţádné míře neohrozila a 

naopak by přinesla další zisk. Společnost totiţ dle uvedených informací nemá ţádné 

finanční problémy, a ani jí v nejbliţší budoucnosti nehrozí, které by musela řešit pouţitím 

právě ČPK. Proto pokud má určitou míru likvidních aktiv, která se dají vyuţít 

k investování, měla by společnost o tomto vyuţití uvaţovat. 

4.4 Analýza rentability 

a) Rentabilita úhrnných vloţených prostředků (ROA) 

ROA, je významným ukazatelem rentability, neboť poměřuje zisk s celkovými 

aktivy. Při výpočtu se pouţívá EBIT, tj. zisk před úroky a zdaněním. Tím je zohledněn 

fakt, ţe společnost musí vyprodukovat zisk nejen pro vlastníky, ale také pro věřitele. Dále 

zohledňuje, ţe úroky, které společnost platí za vypůjčený kapitál, jsou daňově uznatelným 

nákladem. Tento ukazatel byl vypočten podle vztahu (4). 

Z údajů v grafu je patrné, ţe došlo k prudkému sníţení ROA z 16,98 % na 4,45 %. 

V roce 2008 rentabilita vzrostla, ale v roce 2009 opět klesla na nejniţší hodnotu ve 

sledovaném období. Tento trend byl způsoben pohybem aktiv i EBIT.  
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Samotný ukazatel ROA však není schopen odhalit příčinu tohoto poklesu, proto je 

vhodné zde vyuţít pyramidový rozklad ukazatele. Vzhledem k tomu, ţe ukazatel ROA je 

součástí rozkladu ukazatele ROE, budu se příčinám tohoto nepříznivého trendu věnovat 

v kapitole věnované rozkladu ROE. 
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Graf 6: Vývoj rentability aktiv (v %) 

b) Rentabilita trţeb (ROS) 

ROS, vypočtená dle vztahu (6), měla stejný vývoj jako předchozí rentabilita, tedy 

klesající. 

Opět tento ukazatel nedokáţe obsáhnout, co stálo za tímto negativním trendem, proto 

i zde by bylo vhodné uvést pyramidální rozklad. Vzhledem k tomu, ţe ROS tvoří první 

větev pyramidálního rozkladu ukazatele ROE, budu se hledání příčin tohoto trendu 

věnovat v kapitole následující, která se tomuto ukazateli a jeho rozkladu bude blíţe 

věnovat. 
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Graf 7: Vývoj rentability tržeb (v %) 

c) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

ROE hodnotí výnosnost vloţeného kapitálu. Jeho hodnoty byly vypočteny dle vztahu 

(5). 

Z níţe uvedeného grafu, jenţ charakterizuje vývoj tohoto ukazatele, vidíme, ţe stejně 

jako předcházející dvě rentability, má klesající trend, kromě roku 2008, kdy došlo 

k mírnému zvýšení a poté opět k propadu ukazatele. 
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Graf 8: Vývoj rentability vlastního kapitálu (v %) 

Abychom našli příčiny nepříznivého vývoje tohoto stěţejního ukazatele a také 

ukazatelů rentability aktiv a trţeb, které tvoří jeho nedílnou součást, zkonstruujeme na 

tomto místě Du Pont diagram. Z rozkladu budeme moci určit, jaká konkrétní poloţka se na 

nepříznivém vývoji ukazatelů podílela, jakou měrou a budeme se moci zaměřit také na 

návrh opatření k odstranění těchto negativních vlivů. 
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První úroveň rozkladu ukazatele ROE má tři větve, a to ROS, obrat aktiv a finanční 

páku. Pokud poté mezi sebou vynásobíme ROS a obrat aktiv, dostaneme poslední 

analyzovanou rentabilitu v této práci – ROA. 

Z uvedených údajů je na první pohled vidět, ţe rentabilita vlastního kapitálu má, 

kromě předposledního sledovaného roku, klesající tendenci a to dokonce tak velkou, ţe 

hodnota v posledním roce je více neţ pětkrát niţší neţ v roce prvním. Vlastní kapitál se 

tedy v roce 2009 zhodnotil pouhými 7 %, oproti roku 2004, kdy jeho zhodnocení bylo 

36%. 

Z první úrovně rozkladu můţeme usoudit, ţe se na tomto negativním vývoji podílela 

především rentabilita trţeb, která stejně jako rentabilita vlastního kapitálu klesala, aţ 

dosáhla hodnoty 3 %. Z tohoto výsledku je patrné, ţe naopak nákladovost je 97 %. 

V prvních letech byla tato skutečnost způsobena osobními náklady, které byly vyšší neţ 

trţby za prodej zboţí, a to aţ do roku 2008, kdy se hodnoty obrátily.  

Dalším významným faktorem sniţování ROE je sniţování hodnoty finanční páky. 

Zatímco vlastní kapitál po celou sledovanou dobu rostl, cizí kapitál rostl pomaleji a od 

roku 2008 navíc klesá, tudíţ klesá i zadluţenost podniku. 

ROE = ČZ / VK 

2004 = 0,36 

2005 = 0,24 

22000066  ==  00,,2211  

22000077  ==  00,,1111  

22000088  ==  00,,1144  

22000099  ==  00,,0077  

ROS = ČZ / trţby 

2004 = 0,11 

2005 = 0,10 

2006 = 0,07 

2007 = 0,03 

2008 = 0,06 

2009 = 0,03 

obrat aktiv = trţby / 

aktiva celkem 

2004 = 1,55 

2005 = 1,40 

2006 = 1,52 

2007 = 1,54 

2008 = 1,54 

2009 = 1,37 

finanční páka = aktiva 

celkem / VK 

2004 = 2,13 

2005 = 1,71 

2006 = 2,09 

2007 = 2,10 

2008 = 1,63 

2009 = 1,53 

x x 

Obrázek 2: První úroveň pyramidálního rozkladu ukazatele ROE 
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Je tato skutečnost dobrá či nikoliv? Z předchozího víme, ţe cizí kapitál je pro 

společnost výhodnější, protoţe je levnější a právě zvyšuje ROE, avšak umělé navyšování 

její hodnoty bez skutečné potřeby není rozhodně na místě. Navíc pokud společnost nemá 

potřebu zvyšování cizího kapitálu, bylo by navyšování neefektivní. Jak jiţ bylo uvedeno, 

ţádná hodnota finanční páky není stanovena jako optimální a záleţí na kaţdém podniku, 

jaký poměrem vlastního a cizího kapitálu bude právě pro něj ten nejlepší. Tzn., ţe cizí 

kapitál má smysl vyuţívat, pokud s jeho vyuţitím můţe podnik dosáhnout vyššího 

zhodnocení celkových vloţených prostředků. To souvisí také se schopností zajistit výrobu 

a zejména odbyt. 

Nyní rozloţím první větev pyramidálního rozkladu ukazatele ROE, tedy rentabilitu 

trţeb. V první úrovni se jedná o celkovou nákladovost a v další úrovni jsou poté uvedeny 

nákladovosti jednotlivých poloţek nákladů. 

Jak jiţ bylo řečeno výše, je rentabilita trţeb velmi nízká a naopak nákladovost dosti 

vysoká. Nejvíce se na této skutečnosti podílí, ostatně jako ve většině ostatních podniků, 

výkonová spotřeba, kam se řadí spotřeba materiálu a energie a sluţby. Vzhledem k tomu, 

ţe společnost v roce 2006 získala velkou zakázku a zaměřila se tak provýrobně, vzrostla 

také výkonová spotřeba, především tedy spotřeba materiálu a energie. 

Další dvě významné poloţky, které ovlivňují podstatným způsobem vysokou 

nákladovost, jsou osobní náklady a náklady na prodané zboţí. Dle výše uvedeného, osobní 

náklady dokonce v letech 2005 – 2007 převyšovaly trţby z prodeje zboţí a v roce 2006 a 

2007 byla hodnota těchto nákladů vyšší neţ přidaná hodnota, coţ musela společnost 

kompenzovat prodejem dlouhodobého majetku a materiálu. Ačkoliv počet zaměstnanců 

klesl v roce 2008 o čtvrtinu, osobní náklady klesly pouze o cca 700 000 Kč. Náklady na 

prodané zboţí se zvyšují v závislosti na trţbách z prodaného zboţí. Ostatní poloţky 

nákladů mají hodnoty, které celkovou nákladovost a také rentabilitu ovlivňují pouze velmi 

málo či téměř nikoliv.  
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Dále uvádím rozklad druhé větve, tedy obratu aktiv. V první úrovni je uvedena 

vázanost celkových aktiv a v další úrovni je poté vázanost jednotlivých druhů aktiv. Ve 

třetí úrovni jsem charakterizovala vázanost hlavních poloţek oběţných aktiv vzhledem 

k jejich zvyšující se hodnotě. 

Ačkoliv ani pro obrat aktiv neexistuje obecně optimální hodnota, které by měl tento 

ukazatel dosahovat, vycházím z toho, ţe hodnoty pohybující se na úrovni cca 1,5 jsou 

v pořádku a dokazují tak efektivní vyuţívání aktiv v analyzované společnosti. 

Vázanosti jednotlivých druhů aktiv poté ukazují, do jaké míry jsou aktiva v podniku 

vyuţívání k tvorbě trţeb. Jejich hodnoty se pohybují v podobných intervalech, ale vázanost 

ROS = ČZ / trţby 

2004 = 0,11 

2005 = 0,10 

22000066  ==  00,,0077  

22000077  ==  00,,0033  

22000088  ==  00,,0066  

22000099  ==  00,,0033  

1 celková nákladovost 

= náklady / trţby 

2004 = 0,89 

2005 = 0,90 

2006 = 0,93 

2007 = 0,96 

2008 = 0,95 

2009 = 0,97 

- 

výkonová 

spotřeba 

/ trţby 

2004 = 0,54 

2005 = 0,61 

2006 = 0,69 

2007 = 0,66 

2008 = 0,54 

2009 = 0,42 

náklady na 

prodané 

zboţí 

/ trţby 

2004 = 0,15 

2005 = 0,08 

2006 = 0,05 

2007 = 0,06 

2008 = 0,13 

2009 = 0,23 

odpisy 

/ trţby 

2004 = 0,03 

2005 = 0,03 

2006 = 0,04 

2007 = 0,04 

2008 = 0,04 

2009 = 0,05 

osobní 

náklady 

/ trţby 

2004 = 0,09 

2005 = 0,14 

2006 = 0,09 

2007 = 0,12 

2008 = 0,11 

2009 = 0,13 

 +  +  + 

nákladové 

úroky 

/ trţby 

2004 = 0,004 

2005 = 0,007 

2006 = 0,003 

2007 = 0,004 

2008 = 0,004 

2009 = 0,004 

 + 

ostatní 

náklady 

/ trţby 

2004 = 0,07 

2005 = 0,03 

2006 = 0,05 

2007 = 0,08 

2008 = 0,12 

2009 = 0,13 

 + 

Obrázek 3: Rozklad první větve - rentabilita tržeb 
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oběţných aktiv pomalu stoupá. Proto jsem ji dále rozvedla na vázanost zásob, pohledávek 

a ostatních oběţných aktiv. Vázanost pohledávek měla nejprve stoupající tendenci, ovšem 

díky jejich velkému poklesu došlo také k poklesu jejich vázanosti. Vázanost ostatních 

oběţných aktiv, kam patří krátkodobý finanční majetek, vykazuje po celou dobu stabilní 

hodnoty. Dochází sice k mírnému nárůstu, coţ značí nevyuţité finanční prostředky, ovšem 

tento nárůst je zatím v nízké hodnotě. 

Z grafu je ovšem patrná zvyšující se vázanost zásob, coţ pro podnik není pozitivní 

informací. Došlo zde k nárůstu všech tří poloţek, které zásoby v podniku zastupují, a to 

materiálu, nedokončené výroby a polotovarů i zboţí. Tyto nárůsty byly vţdy skokové a 

odpovídaly poptávce po výrobcích či zboţí nebo zvýhodněné nabídce dodavatele.  
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obrat aktiv = trţby 

/ aktiva celkem 

2004 = 1,55 

2005 = 1,40 

22000066  ==  11,,5522  

22000077  ==  11,,5544  

22000088  ==  11,,5544  

22000099  ==  11,,3377  

1 vázanost aktiv = 

aktiva celkem / trţby 

2004 = 0,65 

2005 = 0,71 

2006 = 0,66 

2007 = 0,65 

2008 = 0,65 

2009 = 0,73 

/ 

oběţná aktiva 

/ trţby 

2004 = 0,25 

2005 = 0,26 

2006 = 0,34 

2007 = 0,38 

2008 = 0,38 

2009 = 0,35 

stálá aktiva / trţby 

2004 = 0,38 

2005 = 0,43 

2006 = 0,30 

2007 = 0,25 

2008 = 0,26 

2009 = 0,36 

ostatní aktiva 

/ trţby 

2004 = 0,02 

2005 = 0,02 

2006 = 0,02 

2007 = 0,02 

2008 = 0,01 

2009 = 0,02 

 +  + 

vázanost ostatní 

oběţných aktiv = 

ostatní oběţná aktiva / 

trţby 

2004 = 0,05 

2005 = 0,05 

2006 = 0,07 

2007 = 0,06 

2008 = 0,07 

2009 = 0,08 

 

vázanost 

pohledávek = 

pohledávky / trţby 

2004 = 0,18 

2005 = 0,20 

2006 = 0,21 

2007 = 0,27 

2008 = 0,18 

2009 = 0,13 

vázanost zásob = 

zásoby / trţby 

2004 = 0,02 

2005 = 0,01 

2006 = 0,06 

2007 = 0,05 

2008 = 0,13 

2009 = 0,14 

Obrázek 4: Rozklad druhé větve - obrat aktiv 
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Pro úplnost uvádím výpočet doby obratu oběţných aktiv, zásob a pohledávek, 

vypočtených dle následujících vzorců. Doba obratu nám udává, jak dlouho je kapitál vázán 

v daném aktivu, neţ se přemění zpět na finanční prostředky, resp. trţby. 

doba obratu oběţných aktiv = 365 * vázanost oběţných aktiv            (17) 

doba obratu zásob = 365 * vázanost zásob               (18) 

doba obratu pohledávek = 365 * vázanost pohledávek             (19) 

Tabulka 4: Doba obratu (ve dnech) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Doba obratu oběţných aktiv 89,50 94,97 124,38 139,11 137,15 126,79 

Doba obratu zásob 5,72 4,86 22,39 18,05 45,77 49,70 

Doba obratu pohledávek 66,99 72,16 74,87 97,91 64,51 48,74 

Doba obratu oběţných aktiv se prodluţuje stejně jako doba obratu zásob, která 

dosáhla téměř devítinásobku své původní doby, tj. z necelých 6 dní vzrostla v roce 2009 na 

téměř 50 dní. Tato hodnota je ovlivněna rozličností podnikatelských aktivit společnosti, 

kdy například výroba obloukových hal a střech je časově dosti náročná. 

Naproti tomu se zkracuje doba obratu pohledávek. Přesto její hodnota dosahuje stále 

značně vysokých hodnot. Je to dáno tím, ţe společnost má část pohledávek po lhůtě 

splatnosti. 

Pokud by došlo ke zkrácení jedné z těchto dob obratu o 1 den, uvolnily by se 

finanční prostředky ve výši jednodenních trţeb. V následující tabulce jsou tyto hodnoty 

uvedeny. Uvaţuji s počtem dní v roce 365. 

Vidíme, ţe tyto částky se pohybují kolem 200 tis., v roce 2009 to je konkrétně 205 

tis. Kč, při pouhém sníţení doby obratu o 1 den. Vzhledem k tomu, ţe obě doby obratu 

jsou relativně vysoké, došlo by jejich efektivním sníţením k uvolnění finančních 

prostředků, které by společnost mohla vyuţít na investice, jeţ by zvýšily výkonnost 

podniku. 

Tento výpočet byl uvaţován pro sníţení objemu zásob při stejných trţbách. 

Společnost by tak musela přistoupit k jejich efektivnějšímu řízení. Jde o nastavení 

optimální výše zásob, tedy takové výše, která je potřebná k zajištění běţného provozu 

podniku při minimálních nákladech na zásoby. 
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Tabulka 5: Uvolněné finanční prostředky ři snížení doby obratu o 1 den (v tis. Kč) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

jednodenní trţby 110 131 220 254 229 205 

Jako poslední uvádím rozklad třetí větve, tedy rozklad finanční páky. Jiţ na začátku 

bylo řečeno, ţe tento ukazatel pomalu klesá, coţ je způsobeno zvyšováním vlastního 

kapitálu na úkor kapitálu cizího. 

Spíše neţ na samotnou hodnotu bychom se však měli zaměřit na to, zda je takový 

poměr kapitálu pro společnost optimální. Z přiloţené rozvahy je patrné, ţe největší úbytek 

zaznamenaly krátkodobé závazky z obchodních vztahů, které oproti roku 2006 klesly o 

polovinu, a také dlouhodobé bankovní úvěry, které pomalu klesají od začátku sledovaného 

období. Naopak dochází k nárůstu nerozděleného zisku z minulých let, který vzrostl o cca 

20 mil. Kč. Vývojový trend tedy ukazuje, ţe společnost nemá problémy s vlastními zdroji 

financování a nemá tudíţ potřebu zvyšovat cizí kapitál. Lze očekávat, ţe tento trend bude 

pokračovat i nadále. 

Společnost by měla hledat nové aktivity, v nichţ by mohla uplatnit volné finanční 

zdroje. V opačném případě se bude postupně sniţovat její výkonnost a mohla by tak mít 

problémy s konkurenceschopností, resp. se zajištěním stabilního podílu na trhu. 
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4.5 Ukazatele likvidity 

Likvidita je schopnost jednotlivých aktiv přeměnit se na peněţní prostředky. 

V následujícím grafu je uveden vývoj dvou likvidit, tedy běţné a celkové likvidity. 

 

 

 

 

finanční páka = 

aktiva celkem / VK 

2004 = 2,10 

2005 = 1,69 

22000066  ==  22,,0022  

22000077  ==  22,,1100  

22000088  ==  11,,6622  

22000099  ==  11,,5522  

1 míra zadluţenosti VK 

= cizí kapitál / VK 

2004 = 1,10 

2005 = 0,69 

2006 = 1,02 

2007 = 1,10 

2008 = 0,62 

2009 = 0,52 

+ 

dlouhodobý cizí 

kapitál / VK 

2004 = 0,68 

2005 = 0,41 

2006 = 0,36 

2007 = 0,31 

2008 = 0,25 

2009 = 0,24 

krátkodobý cizí 

kapitál / VK 

2004 = 0,41 

2005 = 0,28 

2006 = 0,66 

2007 = 0,78 

2008 = 0,37 

2009 = 0,28 

 + 

Obrázek 5: Rozklad třetí větve - finanční páka 
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Graf 9: Vývoj ukazatelů likvidity 

Z grafu vidíme, ţe likvidity mají podobný průběh, tedy do roku 2007 pokles a poté 

růst. Toto bylo u obou způsobeno růstem čitatele do roku 2007 a jeho následným 

poklesem. Oběţná aktiva měla, co se týče vývoje, rychlejší nárůsty a úbytky, proto se také 

celková likvidita všech oběţných aktiv pohybuje v tak velkých rozmezích. Naproti tomu 

vývoj běţné likvidity, tedy oběţných aktiv očištěných od zásob, je mnohem vyrovnanější. 

Růst likvidity byl způsoben převáţně poklesem krátkodobých závazků a jejich 

nahrazením vlastními zdroji financování. Tento trend způsobil také výrazný nárůst 

finančních prostředků na účtech v bance, coţ není příliš dobrá skutečnost vzhledem 

k tomu, ţe to je dosti nákladné, a také proto, ţe tyto peníze by společnost měla raději 

vyuţít pro realizaci nových podnikatelských aktivit. 

Likvidita je především úzce spojena se solventností podniku. Jejím základem je, aby 

stálá aktiva nebyla hrazena z krátkodobých zdrojů, a aby tak společnost byla schopna 

hradit své krátkodobé závazky, coţ je z hlediska likvidity i ČPK u sledované společnosti 

splněno. 

4.6 Celková zadluţenost 

Ukazatel zadluţenosti poměřuje podíl cizích zdrojů na finančním krytí celkových 

aktiv. 

Z grafu je zřejmé, ţe zadluţenost se pohybuje kolem 50 %, tedy ţe poměr kapitálu 

cizího a vlastního je vyrovnaný. Nejvyšší byla v roce 2007, kdy si společnost pořídila 
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krátkodobý bankovní úvěr v hodnotě téměř 3 mil. Kč, jímţ financovala nákup materiálu a 

zboţí. V tomto roce došlo také kvůli rozšíření výroby k nárůstu krátkodobých závazků. 

V následujících letech dochází k poklesu zadluţenosti, coţ je způsobeno růstem 

vlastního kapitálu na úkor cizího, kdy velká část vlastního kapitálu je tvořena 

nerozděleným ziskem minulých let, který v posledním sledovaném roce tvořil téměř 70 % 

vlastního kapitálu. 
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Graf 10: Vývoj celkové zadluženosti 

4.7 Zhodnocení celkové finanční situace 

Výsledkem finanční analýzy je celkové zhodnocení finanční situace společnosti. 

Získáme přehled silných a slabých stránek podniku a identifikujeme významné činitele, 

kteří ovlivňují stav podniku. Výstupem finanční analýzy jsou poté návrhy a doporučení pro 

zlepšení situace do dalších let. 

K celkovému zhodnocení je nutno chápat výsledky dílčích analýz v kontextu jejich 

propojení a vzájemného ovlivňování. Proto k celkovému zhodnocení pouţijeme dva 

souhrnné ukazatele – Altmanův model a jeho český ekvivalent Index důvěryhodnosti 

českého podniku. 

Altmanův model 

Hodnotu výsledného Z-skóre vypočteme ze vztahu (13) uvedeného v teoretické části. 

Připomeňme si, ţe hodnota v rozmezí 1,23 aţ 2,9 je tzv. šedá zóna, kdy má podnik 
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nevyhraněnou finanční situaci, nad hranici 2,9 má uspokojivou finanční situaci a pod 

hranicí 1,23 je společnost v silném finančním ohroţení. 

Jako trţní hodnota kapitálu byla v tomto případě pouţita jeho hodnota z rozvahy. 
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Graf 11: Vývoj Z-skóre 

Z hlediska dosaţených hodnot je zřejmé, ţe společnost FEHAS group, s.r.o. se 

nachází v zóně nevyhraněné finanční situace, těsně pod hranicí uspokojivé finanční 

situace, jejíţ hranici v roce 2008 a 2009 dokonce překonala. 

Z toho vyplývá, ţe společnost je na tom velmi dobře. Nemá problémy s likviditou, 

výší čistého pracovního kapitálu ani s rentabilitou vloţeného kapitálu, tudíţ jí v blízké 

budoucnosti nehrozí bankrot. Naopak se předpokládá velmi příznivý vývoj. 

Index důvěryhodnosti českého podniku – IN05 

Hodnotu indexu IN05 vypočteme ze vztahu (23), který je uveden a podrobněji 

rozepsán v teoretické části této diplomové práce. Také zde si připomeňme, ţe hodnota 

v intervalu 0,9 – 1,6 značí nevyhraněnou finanční situaci s 50% šancí, ţe společnost 

zkrachuje, a 70% šancí, ţe bude vytvářet hodnotu. Nad tímto intervalem má společnost 

téměř 100% šanci na další úspěšné působení, pod tímto intervalem na téměř 100 % 

společnost zkrachuje a nebude vytvářet hodnotu. 
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Graf 12: Vývoj indexu IN05 

Také z výše uvedeného grafu vyplývá, ţe společnost FEHAS group, s.r.o. je na tom 

z hlediska celkové finanční situace dobře. Hodnota indexu IN05 sice od prvního 

sledovaného roku výrazně klesla, coţ bylo způsobeno především hodnotou EBIT, která 

dosahovala značných výkyvů a v posledním roce klesla na téměř polovinu původní 

hodnoty, coţ ovlivnilo hned dva ukazatele indexu. 

Pod hranici uspokojivé finanční situace podnik klesl zatím jen v roce 2007 a 2009, 

přesto i pod touto hranicí se pohybuje ve vysokých hodnotách. Společnost tedy jistě bude 

pro své vlastníky vytvářet hodnotu a v nejbliţších letech u ní rozhodně nedojde k bankrotu. 
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5 Vyhodnocení a doporučení 

Srovnání veškerých ukazatelů z předchozí kapitoly ve sledovaných letech, tedy 

v roce 2004 aţ 2009, je uvedeno v následující tabulce. Vyhodnocení těchto ukazatelů a 

doporučení pro společnost do následujících let je zpracováno v komentáři pod tabulkou. 

Tabulka 6: Shrnutí výsledků finanční analýzy 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Produktivita práce (tis. Kč) 1 547 799 1 437 1 473 1 776 1 914 

Přidaná hodnota na 1 

zaměstnance (tis. Kč) 

203 103 101 149 301 459 

Doba obratu oběţných aktiv 89,50 94,97 124,38 139,11 137,15 126,79 

Doba obratu zásob 5,72 4,86 22,39 18,05 45,77 49,70 

Doba obratu pohledávek 66,99 72,16 74,87 97,91 64,51 48,74 

Fondy finančních prostředků 

ČPK (tis. Kč) 4 821 6 810 10 651 12 920 18 890 15 975 

Ukazatele rentability 

ROA (%) 16,98 14,14 10,07 5,17 8,49 4,45 

ROE (%) 36,15 24,11 21,03 10,85 13,81 6,83 

ROS (%) 10,96 10,07 6,63 3,35 5,52 3,24 

Ukazatele likvidity 

Běţná likvidita 1,83 2,09 1,34 1,24 1,67 1,58 

Celková likvidita 1,96 2,20 1,64 1,58 2,51 2,60 

Ukazatele zadluţenosti 

Celková zadluţenost (%) 51,48 40,51 48,68 52,14 38,43 34,03 

Finanční páka 2,13 1,71 2,09 2,10 1,63 1,53 

Bankrotní model 

Z-skóre 2,782 2,799 2,593 2,504 3,046 2,924 

IN05 2,639 2,080 2,029 1,427 1,806 1,510 

Nejprve vyhodnotíme první skupinu ukazatelů, kterou jsem ve své práci pouţila 

pouze okrajově, pro doplnění hlavních výpočtů. Produktivita práce má kromě jediného 

roku stoupající trend, coţ hodnotím kladně. Hodnoty nejvíce ovlivnil velký pokles 

zaměstnanců, který byl v posledních dvou letech zaznamenán. Také trţby klesaly, ovšem 

ne tak významně jako právě počet zaměstnanců. Vzhledem ke skutečnosti, ţe důsledky 

krize postupně mizí, předpokládá se nárůst nejen trţeb, ale také zaměstnanců, coţ bude mít 

za následek jistě i pozitivní vliv na produktivitu práce.  

Také přidaná hodnota na 1 zaměstnance má rostoucí tendenci, která je ovlivněna jak 

růstem přidané hodnoty, tak úbytkem zaměstnanců.  
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Z fondů finančních prostředků jsem ve své práci pouţila asi nejznámější ukazatel a to 

čistý pracovní kapitál. Z tabulky č. 8 je vidět, ţe jeho vývoj byl pro společnost pozitivní, 

protoţe i přes pokles v posledním sledovaném roce se jeho hodnota zvýšila oproti 

výchozímu stavu více neţ třikrát. Čistý pracovní kapitál představuje tu část oběţných 

aktiv, která je kryta dlouhodobým kapitálem. To znamená, ţe tato část oběţných aktiv je 

podniku k dispozici, protoţe neslouţí k uhrazení splatných krátkodobých závazků.  

Ukazatele rentability mají převáţně klesající tendenci. ROA i ROS klesly oproti 

původní hodnotě v roce 2004 cca 3,5 krát, ROE dokonce více neţ 5 krát. Příčinu tohoto 

vývoje vidím především v rostoucí nákladovosti. Ta přesáhla 90 % a v posledním 

sledovaném roce dosáhla dokonce hodnoty 97 % a velmi významně se podílela na sníţení 

celkové hodnoty ukazatele ROE. 

Ziskovost vlastního kapitálu podniku je v posledním sledovaném roce pouze 3 %. 

Tento vývoj rozhodně není pozitivní. Společnost by se měla zaměřit na jednotlivé náklady 

a hledat cesty, jak tyto náklady ve vztahu k výkonům sníţit. Jde o jednu z významných 

cest, jak dosáhnout lepšího zhodnocení vlastního kapitálu ve společnosti. Nejvyšší hodnoty 

vykazuje výkonová spotřeba, tj. zejména spotřeba materiálu, a osobní náklady. 

Významnou nákladovou poloţkou jsou také náklady na prodané zboţí. Zde doporučuji 

analyzovat podmínky, za kterých společnost zboţí nakupuje od dodavatelů a případně 

hledat jiné, kteří by zboţí dodávali za výhodnějších podmínek. Druhou cestou je pak 

cenová politika společnosti. Znamenalo by to analyzovat, v jakých cenových pásmech se 

společnost můţe pohybovat při prodeji zboţí, aniţ by sníţila zájem odběratelů o své 

výrobky.  

Při rozkladu ROE byl patrný, kromě vlivu poklesu ukazatele rentability trţeb, také 

vliv poklesu zadluţenosti, vykazovaný jako poměr celkových aktiv k vlastnímu kapitálu. 

Je zřejmé, ţe zadluţenost se sniţuje a vliv finanční páky klesá. Tento vývoj byl ovlivněn 

poklesem vyuţívání cizího kapitálu, který je nahrazován kapitálem vlastním. Projevuje se 

zde hromadění vlastních zdrojů a vytěsňování zdrojů cizích. Tento jev je charakteristický 

pro „zralou společnost“, která má stabilní postavení na trhu. Pokud by se chtěla společnost 

rozvíjet, je nejvyšší čas hledat nové investiční příleţitosti. 

Hodnoty obratu aktiv, který tvoří jednu z větví rozkladu ROE, se pohybují 

v relativně dobrých hodnotách. Při jeho rozkladu však byl patrný postupný růst vázanosti 
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oběţného majetku, který byl ovlivněn především vázaností zásob, také její hodnota 

stoupala. Zjistila jsem, ţe od počátku analyzovaného období mnohonásobně vzrostla doba 

obratu zásob, coţ značí především neefektivní řízení zásob. Podniku bych doporučila 

podrobnou analýzu v oblasti řízení zásob, coţ jejich stav optimalizuje a uspoří finanční 

prostředky, které společnost bude moci vyuţít k investicím. 

Také doba obratu pohledávek je dosti vysoká, ovšem v posledních letech je patrný 

klesající vývoj. Doporučuji tento vývoj udrţovat, nastavit kratší dobu splatnosti 

odběratelských faktur a vzhledem k mnoţství pohledávek po splatnosti se zaměřit také na 

zapracování dostatečných postihů vůči odběratelům do kupních smluv, aby dále 

nedocházelo k růstu těchto pohledávek a zvyšování tak jejich doby obratu. 

Další analyzovanou skupinou v této diplomové práci byli ukazatelé likvidity. 

Likvidita podniku je na dobré úrovni, část oběţných aktiv je kryta dlouhodobými zdroji, 

coţ podniku dává moţnost vyuţít tyto prostředky rentabilnějším způsobem (viz čistý 

pracovní kapitál). Zároveň je vysoká likvidita také předpokladem solventnosti podniku a 

jeho finanční stability. Doporučuji udrţovat likviditu v rozmezí hodnot 1,5 – 2,5 i 

v budoucnosti. 

Poslední skupinou ukazatelů jsou ukazatelé zadluţenosti. Zde jsem hodnotila 

zadluţenost celkovou a vývoj finanční páky. Celková zadluţenost společnosti není vysoká, 

v roce 2009 dosahuje hodnoty 34 %, a má klesající tendenci. Je zřejmé, ţe pokud 

společnost nenalezne nové investiční příleţitosti, bude tento trend pokračovat i 

v budoucnosti. 

Vliv finanční páky na rentabilitu vlastního kapitálu s poklesem celkové zadluţenosti 

klesá také. Pokud společnost nemá problémy s tímto trendem, tzn. ţe má dostatek vlastních 

finančních zdrojů pro zajištění své činnosti, měla by se spíše zaměřit na redukci vlivu 

vysoké nákladovosti, která převáţně ovlivnila pokles ROE. V rámci vlastních zdrojů by 

pak měla hledat nové moţnosti investování, které by zvýšily její výkonnost a tím 

samozřejmě také konkurenceschopnost. 

Dle Altmanova modelu a Indexu důvěryhodnosti českého podniku je vidět, ţe 

společnost si celkově vede velmi dobře, nemá problémy s likviditou, rentabilitou ani 

čistým pracovním kapitálem a pohybuje se v těsné blízkosti hranice uspokojivé finanční 

situace. 
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Celkově bych společnosti FEHAS group, s.r.o. doporučila, zaměřit se v následujícím 

období na podrobnou analýzu nákladovosti, řízení zásob a také na analýzu investičních 

moţností. Tyto tři oblasti patří dle výsledků zpracované analýzy v podniku k 

nejproblematičtějším a společnost by je měla začít řešit, aby její jinak relativně pozitivní 

hodnoty přetrvaly také do budoucna a společnost byla i nadále konkurenceschopná. 

Ostatní sledované hodnoty se pohybují v optimálních hodnotách a je tedy dobré je na 

těchto hodnotách i nadále udrţovat. Jedná se především o čistý pracovní kapitál a likviditu. 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo nejprve charakterizovat, následně zanalyzovat a 

poté vyhodnotit finanční situaci společnosti FEHAS group, s.r.o. v letech 2004 – 2009. 

K analýze byly pouţity metody a ukazatele popsané v teoretické části diplomové práce. 

Jako zdroje informací byly pro tuto práci vyuţity finanční výkazy výše jmenované 

společnosti. 

Finanční analýza je pro kaţdý podnik velmi důleţitá. Vyuţitím jejích metod získá 

společnost informace o minulém vývoji i o současné finanční situaci podniku. Z informací 

získaných z finanční analýzy lze definovat silné a slabé stránky ve finančním řízení 

podniku a tyto vyuţít při rozhodování o budoucím vývoji společnosti. Informace získané 

finanční analýzou jsou důleţité nejen pro management společnosti, ale i pro ostatní 

uţivatele finanční analýzy jakou jsou akcionáři, dodavatelé, odběratelé, banky aj.  

Ke zhodnocení finančního stavu podniku bylo pouţito několik vybraných ukazatelů, 

které stojící sami o sobě mají omezenou vypovídací schopnost. Proto je vhodné v rámci 

finanční analýzy vyuţívat téţ soustavy ukazatelů, které vzájemně propojené mají vyšší 

vypovídací schopnost. V diplomové práci jsem pouţila pyramidový rozklad ukazatele 

ROE pro rozklad rentability vlastního kapitálu. Jeho hodnota totiţ výrazně klesla a tento 

rozklad mi umoţnil zjistit příčinu tohoto poklesu. Zjistila jsem, ţe pokles ROE nejvíce 

ovlivnil růst nákladovosti a pokles zadluţenosti společnosti. Obě tyto hodnoty ovlivňují 

negativně celý vývoj podniku, proto jsem navrhla jejich podrobnější analýzu a důsledné 

sledování dalšího vývoje, aby se zamezilo dalším zhoršujícím se výsledkům v této oblasti, 

a předešlo se tak moţným komplikacím. 

Na finanční situaci podniku působil i okolní ekonomický vývoj. V našem případě 

byly výsledky ovlivněny světovou finanční krizí, která zasáhla Českou republiku v roce 

2008 a jejíţ následky jsou zde stále patrné. S jejím postupným odchodem však očekáváme 

oţivení situace na trhu a tím i oţivení hospodaření společnosti, coţ bude mít jistě pozitivní 

vliv na všechny ukazatele. 

Z výsledků celé analýzy, které jsou souhrnně uvedeny v předcházející kapitole, 

vyplývá, ţe si společnost FEHAS group, s.r.o. finančně stojí na dobré úrovni, ačkoliv byla 

krizí také zasaţena. Nákladovost stoupá na úkor rentability, zadluţenost klesá vlivem 
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poklesu cizího kapitálu. Naopak čistý pracovní kapitál roste. Co se týče likvidity, je na tom 

společnost dobře a neměla by mít problémy se solventností. Určitou rezervu ve finančních 

prostředcích má společnost v oblasti zásob a pohledávek. Pokud se jí podaří sníţit dobu 

obratu pohledávek a zásob, uvolní se jí finanční prostředky. Z výpočtů vyplývá, ţe sníţení 

doby obratu zásob o 1 den znamená uvolnění cca 200 tis. Kč. Tu samou částku peněz lze 

získat také při sníţení doby obratu pohledávek o 1 den.  

Také do budoucna se dá předpokládat, ţe bude vývoj společnosti příznivý vzhledem 

k Altmanovu modelu a Indexu důvěryhodnosti českého podniku, které ukazují, ţe 

společnost se pohybuje na hranici uspokojivé finanční situace a nemá tedy zásadní 

problémy s likviditou, ani s rentabilitou či pracovním kapitálem. Společnost vytváří pro 

své vlastníky hodnotu a v nejbliţších letech jí nehrozí bankrot. Doporučovala bych, aby 

společnost provedla analýzu investičních moţností a připravila se tak na budoucí investice 

volných finančních zdrojů. 

Tato diplomová práce by měla společnosti FEHAS group, s.r.o. slouţit jako podklad 

k zamyšlení se nad situací, která v podniku panuje. Měla by se více zaměřit na konkrétní 

oblasti, sledovat jejich vývoj v dalších letech, snaţit se ovlivnit a eliminovat negativní 

vlivy a naopak posílit pozitivní hodnoty a vývoj ukazatelů, aby obstála i nadále na trhu, 

byla konkurenceschopná a mohla se plně vyvíjet. 

Pokud společnost v minulých letech nepřistoupila k ţádné podobné analýze, měla by 

o ní a o dalších začít reálně uvaţovat, aby předešla moţným negativním následkům svého 

dosavadního jednání, které z pouhých účetních výkazů není moţné zjistit. 
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Příloha č. 1 – Účetní rozvaha 

AKTIVA PASIVA 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Rezervní fondy,... 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. VH minulých let 

  A.V. VH běţného účetního období 

C. Oběţná aktiva B. Cizí zdroje 

C.I. Zásoby B.I. Rezervy 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. Časové rozlišení C. Časové rozlišení 
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Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty 

NÁKLADY VÝNOSY 

Náklady vynaloţené na prodané zboţí Trţby za prodej zboţí 

Výkonová spotřeba Výkony 

Osobní náklady  

Daně a poplatky  

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 

Změna stavu rezerv a opravných poloţek 

v provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 

 

Ostatní provozní náklady Ostatní provozní výnosy 

Převod provozních nákladů Převod provozních výnosů 

Prodané cenné papíry a podíly Trţby z prodeje cenných papírů a podílů 

 Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 

Náklady z finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku 

Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 

Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 

Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve 

finanční oblasti 

 

Nákladové úroky Výnosové úroky 

Ostatní finanční náklady Ostatní finanční výnosy 

Převod finančních nákladů Převod finančních výnosů 

Daň z příjmů za běţnou činnost  

Mimořádné náklady Mimořádné výnosy 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti  

Převod podílů na výsledku hospodaření 

společníkům 
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Příloha č. 1 – Du Pont diagram 

ROE = Z / VK  

Z / trţby trţby / aktiva celkem aktiva celkem / VK 

1 náklady / trţby 

N na prodané zboţí / 

trţby 

výkonová spotřeba / 

trţby 

odpisy / trţby 

osobní N / trţby 

nákladové úroky / trţby 

ostatní N / trţby 

1 aktiva celkem / trţby 

stálá aktiva / 

trţby 

oběţná aktiva / 

trţby 

cizí kapitál / VK 1 

dlouhodobý 

cizí kapitál / 

VK 

krátkodobý cizí 

kapitál / VK 

x x 

+ / 

+ 
+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ostatní aktiva / 

trţby 

+ 
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Příloha č. 2 – Rozvaha k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) 

Označ. AKTIVA 

Běţné účetní období Minulé 

období 

Netto 
Brutto Korekce Netto 

 AKTIVA CELKEM 29 100 -3 138 25 962 12 786 

B. Dlouhodobý majetek 18 431 -3 123 15 308 9 042 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 9 765 -3 123 6 642 5 396 

B.II.1. Pozemky 774  774 716 

B.II.2. Stavby 3 063 -323 2 740 3 449 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 

5 927 - 2800 3 127 1 231 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1  1 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 8 666  8 666 3 646 

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatných 

vlivem 

196  196 246 

B.III.4. Půjčky a úvěry – ovládají a řídící osoba, 

podstatný vliv 

8 470  8 470 3 400 

C. Oběţná aktiva 9 876 -15 9 861 3 037 

C.I. Zásoby 630  630 376 

C.I.1. Materiál 308  308 174 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary    126 

C.I.5. Zboţí 322  322 76 

C.III. Krátkodobé pohledávky 7 396 -15 7 381 2 192 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 6 973 -15 6 958 1 994 

C.III.6. Stát – daňové pohledávky 147  147 0 

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 80  80 2 

C.III.9. Jiné pohledávky 196  196 196 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1 850  1 850 469 

C.IV.1. Peníze 204  204 179 

C.IV.2. Účty v bankách 1 646  1 646 290 

D.I. Časové rozlišení 793  793 707 

D.I.1. Náklady příštích období 555  555 477 

D.I.3. Příjmy příštích období 238  238 230 
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Označ. PASIVA 
Běţné účetní 

období 
Minulé období  

 PASIVA CELKEM 25 962 12 786 

A. Vlastní kapitál 12 198 6 789 

A.I. Základní kapitál 3 000 2 000 

A.I.1. Základní kapitál 3 000 2 000 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 

300 200 

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 300 200 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 4 489 2 328 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 4 489 2 328 

A.V.1. Výsledek hospodaření běţného účetního období 

(+/-) 

4 409 2 261 

B. Cizí zdroje 13 365 5 946 

B.I. Rezervy 2 900 1 450 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2 900 1 450 

B.III. Krátkodobé závazky 5 040 3 984 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 4 645 3 500 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 148 86 

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

92 55 

B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 25 226 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 21 50 

B.III.10. Dohadné účty pasivní 0 1 

B.III.11. Jiné závazky 109 66 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 5 425 512 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 5 425 361 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 151 

C.I. Časové rozlišení 399 51 

C.I.1. Výdaje příštích období 51 51 

C.I.2. Výnosy příštích období 348 0 
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Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) 

Označ.  

Skutečnost v běţném 

účetním období 

sledovaném minulém 

I. Trţby za prodej zboţí 7 260 966 

A. Náklady vynaloţené na prodané zboţí 5 934 651 

 Obchodní marţe 1 326 315 

II. Výkony 25 830 12 519 

II.1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 25 955 12 418 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -125 101 

B. Výkonová spotřeba 21 888 8 797 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 7 436 2 237 

B.2. Sluţby 14 452 6 560 

 Přidaná hodnota 5 268 4 037 

C. Osobní náklady součet 3 515 2 636 

C.1. Mzdové náklady 2 579 1 939 

C.3. Náklady na sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 901 669 

C.4. Sociální náklady 35 28 

D. Daně poplatky 397 94 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 212 756 

III. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 3 995 238 

III.1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 2 776 95 

III.2. Trţby z prodeje materiálu 1 219 143 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 

736 139 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 722 139 

F.2. Prodaný materiál 14 0 

G. Změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 

1 450 150 

IV. Ostatní provozní výnosy 3 127 1 846 

H. Ostatní provozní náklady 227 65 

 Provozní výsledek hospodaření 4 853 2 281 

N. Nákladové úroky 166 40 

O. Ostatní finanční náklady 70 27 

 Finanční výsledek hospodaření -236 -67 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 211 12 

Q.1. - splatná 211 12 

 Výsledek hospodaření za běţnou činnost 4 406 2 202 

XIII. Mimořádné výnosy 3 65 

R. Mimořádné náklady 0 6 

 Mimořádný výsledek hospodaření 3 59 

 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 4 409 2 261 

 Výsledek hospodaření před zdaněním 4 620 2 273 
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Příloha č. 4 – Rozvaha k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) 

Označ. AKTIVA 

Běţné účetní období Minulé 

období 

Netto 
Brutto Korekce Netto 

 AKTIVA CELKEM 38 749 -4 587 34 162 25 962 

B. Dlouhodobý majetek 25 356 - 4572 20 784 15 308 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 16 510 -4 572 11 938 6 642 

B.II.1. Pozemky 774  774 774 

B.II.2. Stavby 3063 -531 2 532 2 740 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 

7 672 -4 041 3 631 3 127 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5001  5001 1 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 8 846  8 846 8 666 

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatných 

vlivem 

196  196 196 

B.III.4. Půjčky a úvěry – ovládají a řídící osoba, 

podstatný vliv 

8 650  8 650 8 470 

C. Oběţná aktiva 12 493 -15 12 478 9 861 

C.I. Zásoby 638  638 630 

C.I.1. Materiál 311  311 308 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 36  36 0 

C.I.5. Zboţí 291  291 322 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 12  12  

C.II.6. Dohadné účty aktivní 12  12  

C.III. Krátkodobé pohledávky 9 484 -15 9 469 7 381 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 9 153 -15 9 138 6 958 

C.III.6. Stát – daňové pohledávky 135  135 147 

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0  0 80 

C.III.9. Jiné pohledávky 196  196 196 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 2 359  2 359 1 850 

C.IV.1. Peníze 654  654 204 

C.IV.2. Účty v bankách 1 705  1 705 1 646 

D.I. Časové rozlišení 900  900 793 

D.I.1. Náklady příštích období 318  318 555 

D.I.3. Příjmy příštích období 582  582 238 
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Označ. PASIVA 
Běţné účetní 

období 
Minulé období  

 PASIVA CELKEM 34 162 25 962 

A. Vlastní kapitál 20 027 12 198 

A.I. Základní kapitál 8 000 3 000 

A.I.1. Základní kapitál 8 000 3 000 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 

300 300 

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 300 300 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 6 898 4 489 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 6 898 4 489 

A.V.1. Výsledek hospodaření běţného účetního období 

(+/-) 

4 829 4 409 

B. Cizí zdroje 13 839 13 365 

B.I. Rezervy 2 800 2 900 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2 800 2 900 

B.III. Krátkodobé závazky 5 668 5 040 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 4 961 4 645 

B.III.4.  180 0 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 223 148 

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

133 92 

B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 0 25 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 21 

B.III.11. Jiné závazky 171 109 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 5 371 5 425 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 5 371 5 425 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry  0 

C.I. Časové rozlišení 296 399 

C.I.1. Výdaje příštích období 27 51 

C.I.2. Výnosy příštích období 269 348 
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Příloha č. 5 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) 

Označ.  

Skutečnost v běţném 

účetním období 

sledovaném minulém 

I. Trţby za prodej zboţí 6 545 7 260 

A. Náklady vynaloţené na prodané zboţí 3 792 5 934 

 Obchodní marţe 2 753 1 326 

II. Výkony 32 690 25 830 

II.1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 32 654 25 955 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 36 -125 

B. Výkonová spotřeba 29 256 21 888 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 11 667 7 436 

B.2. Sluţby 17 589 14 452 

 Přidaná hodnota 6 187 5 268 

C. Osobní náklady součet 6 573 3 515 

C.1. Mzdové náklady 4 819 2 579 

C.3. Náklady na sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 1 714 901 

C.4. Sociální náklady 40 35 

D. Daně poplatky 453 397 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 674 1 212 

III. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 3 466 3 995 

III.1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 3 466 2 776 

III.2. Trţby z prodeje materiálu 0 1 219 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 

480 736 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 480 722 

F.2. Prodaný materiál 0 14 

G. Změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 

-100 1 450 

IV. Ostatní provozní výnosy 5 252 3 127 

H. Ostatní provozní náklady 416 227 

 Provozní výsledek hospodaření 5 409 4 853 

X. Výnosové úroky 1 0 

N. Nákladové úroky 319 166 

XI. Ostatní finanční výnosy 3 0 

O. Ostatní finanční náklady 148 70 

 Finanční výsledek hospodaření -463 -236 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 93 211 

Q.1. - splatná 93 211 

 Výsledek hospodaření za běţnou činnost 4 853 4 406 

XIII. Mimořádné výnosy 0 3 

R. Mimořádné náklady 24 0 

 Mimořádný výsledek hospodaření -24 3 

 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 4 829 4 409 

 Výsledek hospodaření před zdaněním 4 922 4 620 
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Příloha č. 6 – Rozvaha k 31.12. 2006 (v tis. Kč) 

Označ. AKTIVA 

Běţné účetní období Minulé 

období 

Netto 
Brutto Korekce Netto 

 AKTIVA CELKEM 60 711 - 7 767 52 944 34 162 

B. Dlouhodobý majetek 31 115 -7 333 23 782 20 784 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 163  163 0 

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 163  163 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 22 256 -7 333 14 923 11938 

B.II.1. Pozemky 840  840 774 

B.II.2. Stavby 4 597 -781 3 816 2 532 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 

16 668 -6 552 10 116 3 631 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 151  151 5001 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 8696  8696 8846 

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatných 

vlivem 

196  196 196 

B.III.4. Půjčky a úvěry – ovládají a řídící osoba, 

podstatný vliv 

8 500  8 500 8 650 

C. Oběţná aktiva 27 851 -434 27 417 12 478 

C.I. Zásoby 4 935  4 935 638 

C.I.1. Materiál 1 987  1 987 311 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 2 614  2 614 36 

C.I.5. Zboţí 334  334 291 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0  0 12 

C.II.6. Dohadné účty aktivní 0  0 12 

C.III. Krátkodobé pohledávky 16 937 -434 16 503 9 469 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 16 694 -434 16 260 9 138 

C.III.6. Stát – daňové pohledávky 0  0 135 

C.III.9. Jiné pohledávky 243  243 196 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 5 979  5 979 2 359 

C.IV.1. Peníze 3 889  3 889 654 

C.IV.2. Účty v bankách 2 090  2 090 1 705 

D.I. Časové rozlišení 1 745  1 745 900 

D.I.1. Náklady příštích období 374  374 318 

D.I.3. Příjmy příštích období 1 371  1 371 582 
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Označ. PASIVA 
Běţné účetní 

období 
Minulé období  

 PASIVA CELKEM 52 944 34 162 

A. Vlastní kapitál 25 360 20 027 

A.I. Základní kapitál 8 000 8 000 

A.I.1. Základní kapitál 8 000 8 000 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 

300  300 

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 300  300 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 11 727 6 898 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 11 727 6 898 

A.V.1. Výsledek hospodaření běţného účetního období 

(+/-) 

5 333 4 829 

B. Cizí zdroje 25 772 13 839 

B.I. Rezervy 4 800 2 800 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 4 800 2 800 

B.III. Krátkodobé závazky 16 766 5 668 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 15 416 4 961 

B.III.4.  5 180 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 49 223 

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

147 133 

B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 795 0 

B.III.11. Jiné závazky 354 171 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 4 206 5 371 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 4 206 5 371 

C.I. Časové rozlišení 1 812 296 

C.I.1. Výdaje příštích období 1 617 27 

C.I.2. Výnosy příštích období 195 269 
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Příloha č. 7 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2006 (v tis. Kč) 

Označ.  

Skutečnost v běţném 

účetním období 

sledovaném minulém 

I. Trţby za prodej zboţí 5 231 6 545 

A. Náklady vynaloţené na prodané zboţí 4 129 3 792 

 Obchodní marţe 1 102 2 753 

II. Výkony 60 132 32 690 

II.1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 57 554 32 654 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 2 578 36 

B. Výkonová spotřeba 55 569 29 256 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 31 708 11 667 

B.2. Sluţby 23 861 17 589 

 Přidaná hodnota 5 665 6 187 

C. Osobní náklady součet 7 430 6 573 

C.1. Mzdové náklady 5 454 4 819 

C.3. Náklady na sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 1 939 1 714 

C.4. Sociální náklady 37 40 

D. Daně poplatky 616 453 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 315 1 674 

III. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 8 298 3 466 

III.1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 760 3 466 

III.2. Trţby z prodeje materiálu 7 538 0 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 

626 480 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 621 480 

F.2. Prodaný materiál 5 0 

G. Změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 

2 420 -100 

IV. Ostatní provozní výnosy 6 794 5 252 

H. Ostatní provozní náklady 593 416 

 Provozní výsledek hospodaření 5 757 5 409 

X. Výnosové úroky 0 1 

N. Nákladové úroky 259 319 

XI. Ostatní finanční výnosy 2 3 

O. Ostatní finanční náklady 113 148 

 Finanční výsledek hospodaření -370 -463 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 54 93 

Q.1. - splatná 54 93 

 Výsledek hospodaření za běţnou činnost 5 333 4 853 

R. Mimořádné náklady 0 24 

 Mimořádný výsledek hospodaření 0 -24 

 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 5 333 4 829 

 Výsledek hospodaření před zdaněním 5 387 4 922 
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Příloha č. 8 – Rozvaha k 31.12. 2007 (v tis. Kč) 

Označ. AKTIVA 

Běţné účetní období Minulé 

období 

Netto 
Brutto Korekce Netto 

 AKTIVA CELKEM 74 010 -13 785 60 225 52 944 

B. Dlouhodobý majetek 32 403 -9 633 22 770 23 782 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 540 -144 396 163 

B.I.3. Software 540 -144 396 0 

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0  0 163 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 21 264 -9 489 11 775 14 923 

B.II.1. Pozemky 881  881 840 

B.II.2. Stavby 6 246 -1 126 5 120 3 816 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 

13 451 -8 363 5 088 10 116 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 686  686 151 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 10 599  10 599 8 696 

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatných 

vlivem 

270  270 196 

B.III.4. Půjčky a úvěry – ovládají a řídící osoba, 

podstatný vliv 

10 329  10 329 8 500 

C. Oběţná aktiva 39 528 -4 152 35 376 27 417 

C.I. Zásoby 4 590  4 590 4 935 

C.I.1. Materiál 2 427  2 427 1 987 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 581  581 2 614 

C.I.5. Zboţí 1 582  1 582 334 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 3 000  3 000 0 

C.II.6. Dohadné účty aktivní 3 000  3 000 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 26 051 -4 152 21 899 16 503 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 25 995 -4 152 21 843 16 260 

C.III.8. Dohadné účty aktivní 14  14 0 

C.III.9. Jiné pohledávky 42  42 243 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 5 887  5 887 5 979 

C.IV.1. Peníze 2 263  2 263 3 889 

C.IV.2. Účty v bankách 3 624  3 624 2 090 

D.I. Časové rozlišení 2 079  2 079 1 745 

D.I.1. Náklady příštích období 518  518 374 

D.I.3. Příjmy příštích období 1 561  1 561 1 371 
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Označ. PASIVA 
Běţné účetní 

období 
Minulé období  

 PASIVA CELKEM 60 225 52 944 

A. Vlastní kapitál 28 672 25 360 

A.I. Základní kapitál 8 000 8 000 

A.I.1. Základní kapitál 8 000 8 000 

A.II. Kapitálové fondy 200 0 

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 

(+/-) 

200 0 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 

800 300 

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 800 300 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 16 561 11 727 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 16 561 11 727  

A.V.1. Výsledek hospodaření běţného účetního období 

(+/-) 

3 111 5 333 

B. Cizí zdroje 31 403 25 772 

B.I. Rezervy 3 639 4 800 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 3 639 4 800 

B.II. Dlouhodobé závazky 60 0 

B.II.10. Odloţený daňový závazek 60 0 

B.III. Krátkodobé závazky 19 492 16 766 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 15 525 15 416 

B.III.4. Závazky ke společníkům, členům druţstva a 

k účastníkům sdruţení 

5 5 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 576 49 

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

195 147 

B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 944 795 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 1 382 0 

B.III.10 Dohadné účty pasivní 111 0 

B.III.11. Jiné závazky 754 354 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 8 212 4 206 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 5 248 4 206 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 2 964  

C.I. Časové rozlišení 150 1 812 

C.I.1. Výdaje příštích období 38 1 617 

C.I.2. Výnosy příštích období 112 195 
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Příloha č. 9 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2007 (v tis. Kč) 

Označ.  

Skutečnost v běţném 

účetním období 

sledovaném minulém 

I. Trţby za prodej zboţí 8 223 5 231 

A. Náklady vynaloţené na prodané zboţí 5 119 4 129 

 Obchodní marţe 3 104 1 102 

II. Výkony 67 547 60 132 

II.1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 68 979 57 554 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -2 032 2 578 

II.3. Aktivace 600 0 

B. Výkonová spotřeba 61 243 55 569 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 29 557 31 708 

B.2. Sluţby 31 686 23 861 

 Přidaná hodnota 9 408 5 665 

C. Osobní náklady součet 11 421 7 430 

C.1. Mzdové náklady 8 452 5 454 

C.3. Náklady na sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 2 937 1 939 

C.4. Sociální náklady 32 37 

D. Daně poplatky 802 616 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 966 3 315 

III. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 11 875 8 298 

III.1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 3 584 760 

III.2. Trţby z prodeje materiálu 8 291 7 538 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 

2 307 626 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2 307 621 

F.2. Prodaný materiál 0 5 

G. Změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 

2 518 2 420 

IV. Ostatní provozní výnosy 5 153 6 794 

H. Ostatní provozní náklady 1 392 593 

V. Převod provozních výnosů 17 244 0 

I. Převod provozních nákladů 17 244 0 

 Provozní výsledek hospodaření 4 030 5 757 

M. Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve finanční oblasti 39 0 

N. Nákladové úroky 327 259 

XI. Ostatní finanční výnosy 10 2 

O. Ostatní finanční náklady 226 113 

 Finanční výsledek hospodaření -582 -370 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 348 54 

Q.1. - splatná 288 54 

Q.2. - odloţená 60 0 

 Výsledek hospodaření za běţnou činnost 3 100 5 333 

XIII. Mimořádné výnosy 11  

 Mimořádný výsledek hospodaření 11  

 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 3 111 5 333 

 Výsledek hospodaření před zdaněním 3 459 5 387 
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Příloha č. 10 – Rozvaha k 31.12. 2008 (v tis. Kč) 

Označ. AKTIVA 

Běţné účetní období Minulé 

období 

Netto 
Brutto Korekce Netto 

 AKTIVA CELKEM 65 581 -11 328 54 253 60 225 

B. Dlouhodobý majetek 31 820 -10 100 21 720 22 770 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 540 -327 213 396 

B.I.3. Software 540 -327 213 396 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 23 040 - 9773 13 267 11 775 

B.II.1. Pozemky 881  881 881 

B.II.2. Stavby 6 242 -1 509 4 733 5 120 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 

15 830 - 8264 7 566 5 088 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 87  87 686 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 8 240  8 240 10 599 

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatných 

vlivem 

363  363 270 

B.III.4. Půjčky a úvěry – ovládají a řídící osoba, 

podstatný vliv 

7 877  7 877 10 329 

C. Oběţná aktiva 32 590 -1 228 31 362 35 376 

C.I. Zásoby 11 316 -849 10 467 4 590 

C.I.1. Materiál 3 903  3 903 2 427 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 2 405  2 405 581 

C.I.5. Zboţí 5 008 -849 4 159 1 582 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 36  36 3 000 

C.II.4. Pohledávky za společníky, členy druţstva a za 

účastníky sdruţení 

0  0 3 000 

C.II.8. Odloţená daňová pohledávka 36  36 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 15 094 -379 14 715 21 899 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 14 464 -379 14 085 21 843 

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 11  11 0 

C.III.6. Stát – daňové pohledávky 187  187 0 

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 358  358 0 

C.III.8. Dohadné účty aktivní 0  0 14 

C.III.9. Jiné pohledávky 74  74 42 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 6 144  6 144 5 887 

C.IV.1. Peníze 5 880  5 880 2 263 

C.IV.2. Účty v bankách 264  264 3 624 

D.I. Časové rozlišení 1 171  1 171 2 079 

D.I.1. Náklady příštích období 680  680 518 

D.I.3. Příjmy příštích období 491  491 1 561 
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Označ. PASIVA 
Běţné účetní 

období 
Minulé období  

 PASIVA CELKEM 54 253 60 225 

A. Vlastní kapitál 33 373 28 672 

A.I. Základní kapitál 8 000 8 000 

A.I.1. Základní kapitál 8 000 8 000 

A.II. Kapitálové fondy 293 200 

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 

(+/-) 

293 200 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 

800 800 

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 800 800 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 19 672 16 561 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 19 672 16 561 

A.V.1. Výsledek hospodaření běţného účetního období 

(+/-) 

4 608 3 111 

B. Cizí zdroje 20 851 31 403 

B.I. Rezervy 4 595 3 639 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 4 595 3 639 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 60 

B.II.10. Odloţený daňový závazek 0 60 

B.III. Krátkodobé závazky 11 008 19 492 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 8 630 15 525 

B.III.4. Závazky ke společníkům, členům druţstva a 

k účastníkům sdruţení 

0 5 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 576 576 

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

83 195 

B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 504 944 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 579 1 382 

B.III.10. Dohadné účty pasivní 288 111 

B.III.11. Jiné závazky 348 754 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 5 248 8 212 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 3 784 5 248 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 1 464 2 964 

C.I. Časové rozlišení 29 150 

C.I.1. Výdaje příštích období 29 38 

C.I.2. Výnosy příštích období 0 112 
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Příloha č. 11 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2008 (v tis. Kč) 

Označ.  

Skutečnost v běţném 

účetním období 

sledovaném minulém 

I. Trţby za prodej zboţí 20 733 8 223 

A. Náklady vynaloţené na prodané zboţí 11 188 5 119 

 Obchodní marţe 9 545 3 104 

II. Výkony 49 402 67 547 

II.1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 47 572 68 979 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 1 824 -2 032 

II.3. Aktivace 6 600 

B. Výkonová spotřeba 44 782 55 443 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 18 259 23 757 

B.2. Sluţby 26 523 31 686 

 Přidaná hodnota 14 165 15 208 

C. Osobní náklady součet 9 291 11 421 

C.1. Mzdové náklady 6 966 8 452 

C.3. Náklady na sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 2 245 2 937 

C.4. Sociální náklady 80 32 

D. Daně poplatky 491 802 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 309 3 966 

III. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 9 578 11 875 

III.1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 2 295 3 584 

III.2. Trţby z prodeje materiálu 7 283 8 291 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 

6 908 8 107 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 1 670 2 307 

F.2. Prodaný materiál 5 238 5 800 

G. Změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 

-2 025 2 518 

IV. Ostatní provozní výnosy 3 673 5 153 

H. Ostatní provozní náklady 4 429 1 392 

V. Převod provozních výnosů 25 731 17 244 

I. Převod provozních nákladů 25 731 17 244 

 Provozní výsledek hospodaření 5 013 4 030 

M. Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve finanční oblasti 56 39 

N. Nákladové úroky 352 327 

XI. Ostatní finanční výnosy 0 10 

O. Ostatní finanční náklady 120 226 

 Finanční výsledek hospodaření -528 -582 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost -42 348 

Q.1. - splatná 54 288 

Q.2. - odloţená -96 60 

 Výsledek hospodaření za běţnou činnost 4 527 3 100 

XIII. Mimořádné výnosy 81 11 

 Mimořádný výsledek hospodaření 81 11 

 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 4 608 3 111 

 Výsledek hospodaření před zdaněním 4 566 3 459 
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Příloha č. 12 – Rozvaha k 31.12. 2009 (v tis. Kč) 

Označ. AKTIVA 

Běţné účetní období Minulé 

období 

Netto 
Brutto Korekce Netto 

 AKTIVA CELKEM 68 922 -14 512 54 410 54 253 

B. Dlouhodobý majetek 40 233 -13 006 27 227 21 720 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 540 -509 31 213 

B.I.3. Software 540 -509 31 213 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 25 118 -12 497 12 621 13 267 

B.II.1. Pozemky 881  881 881 

B.II.2. Stavby 5 721 -1 593 4 128 4 733 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 

16 929 -10 904 6 025 7 566 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 587  1 587 87 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 14 575  14 575 8 240 

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatných 

vlivem 

25  25 363 

B.III.4. Půjčky a úvěry – ovládají a řídící osoba, 

podstatný vliv 

4 550  4 550 7 877 

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 10 000  10 000 0 

C. Oběţná aktiva 27 436 -1 506 25 930 31 362 

C.I. Zásoby 10 974 -811 10 163 10 467 

C.I.1. Materiál 3 699  3 699 3 903 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 2 023  2 023 2 405 

C.I.5. Zboţí 5 252 -811 4 441 4 159 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 45  45 36 

C.II.8. Odloţená daňová pohledávka 45  45 36 

C.III. Krátkodobé pohledávky 10 618 -695 9 923 14 715 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 10 380 -695 9 685 14 085 

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0  0 11 

C.III.6. Stát – daňové pohledávky 17  17 187 

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 154  154 358 

C.III.8. Dohadné účty aktivní 44  44 0 

C.III.9. Jiné pohledávky 23  23 74 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 5 799  5 799 6 144 

C.IV.1. Peníze 798  798 5 880 

C.IV.2. Účty v bankách 5 001  5 001 264 

D.I. Časové rozlišení 1 253  1 253 1 171 

D.I.1. Náklady příštích období 692  692 680 

D.I.3. Příjmy příštích období 561  561 491 
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Označ. PASIVA 
Běţné účetní 

období 
Minulé období  

 PASIVA CELKEM 54 410 54 253 

A. Vlastní kapitál 35 456 33 373 

A.I. Základní kapitál 8 000 8 000 

A.I.1. Základní kapitál 8 000 8 000 

A.II. Kapitálové fondy -45 293 

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 

(+/-) 

-45 293 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 

800 800 

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 800 800 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 24 280 19 672 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 24 280 19 672 

A.V.1. Výsledek hospodaření běţného účetního období 

(+/-) 

2 421 4 608 

B. Cizí zdroje 18 517 20 851 

B.I. Rezervy 6 242 4 595 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 6 150 4 500 

B.I.4. Ostatní rezervy 92 95 

B.III. Krátkodobé závazky 8 491 11 008 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 6 324 8 630 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 523 576 

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

221 83 

B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 287 504 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 734 579 

B.III.10. Dohadné účty pasivní 143 288 

B.III.11. Jiné závazky 259 348 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 3 784 5 248 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2 320 3 784 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 1 464 1 464 

C.I. Časové rozlišení 437 29 

C.I.1. Výdaje příštích období 213 29 

C.I.2. Výnosy příštích období 224 0 
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Příloha č. 13 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2009 (v tis. Kč) 

Označ.  

Skutečnost v běţném 

účetním období 

sledovaném minulém 

I. Trţby za prodej zboţí 33 142 20 733 

A. Náklady vynaloţené na prodané zboţí 17 482 11 188 

 Obchodní marţe 15 660 9 545 

II. Výkony 33 615 49 402 

II.1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 33 997 47 572 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -382 1 824 

II.3. Aktivace 0 6 

B. Výkonová spotřeba 31 386 44 782 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 10 845 18 259 

B.2. Sluţby 20 541 26 523 

 Přidaná hodnota 17 889 14 165 

C. Osobní náklady součet 9 979 9 291 

C.1. Mzdové náklady 7 809 6 966 

C.3. Náklady na sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 2 103 2 245 

C.4. Sociální náklady 67 80 

D. Daně poplatky 641 491 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 446 3 309 

III. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 4 727 9 578 

III.1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 828 2 295 

III.2. Trţby z prodeje materiálu 3 899 7 283 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 

3 436 6 908 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 278 1 670 

F.2. Prodaný materiál 3 158 5 238 

G. Změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 

1 929 -2 025 

IV. Ostatní provozní výnosy 3 154 3 673 

H. Ostatní provozní náklady 3 375 4 429 

V. Převod provozních výnosů 23 600 25 731 

I. Převod provozních nákladů 23 600 25 731 

 Provozní výsledek hospodaření 2 964 5 013 

M. Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve finanční oblasti -3 56 

X. Výnosové úroky 1 0 

N. Nákladové úroky 286 352 

XI. Ostatní finanční výnosy 2 0 

O. Ostatní finanční náklady 126 120 

 Finanční výsledek hospodaření -406 -528 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 140 -42 

Q.1. - splatná 149 54 

Q.2. - odloţená -9 -96 

 Výsledek hospodaření za běţnou činnost 2 418 4 527 

XIII. Mimořádné výnosy 3 81 

 Mimořádný výsledek hospodaření 3 81 

 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 2 421 4 608 

 Výsledek hospodaření před zdaněním 2 561 4 566 

 


