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ANOTACE 

Práce si klade za cíl problematiku provést analýzu peněţních toků ve vybraném podniku 

TOP SERVIS CZ, s. r. o. a jejich vlivu na ekonomické výsledky hospodaření společnosti 

jako jednoho z rozhodujících nástrojů zpracování informací pro potřeby řízení podniku.  

Při hodnocení finančního stavu se práce zabývá zejména komplexními ukazateli finanční 

situace podniku, ukazatelem likvidity a doplňujícími ukazateli finančního zdraví podniku. 

Po teoretickém zpracování dané problematiky se práce zabývá analýzou jiţ zmíněného 

podniku TOP SERVIS CZ, s. r. o. a syntetizuje celkový závěr a doporučení pro zlepšení 

cash flow v podniku. 

 

Klíčová slova: cash flow, analýza peněţních toků, poměrové ukazatele, altmanův index 

 

SUMMARY 

This study aims to analyze the problems of cash flow in the selected company TOP 

SERVIS CZ, s. r. o. and its impact on economic results of the company as one of the key 

tools for information processing needs of management. 

In assessing the financial status of the work deals mainly with complex financial situation 

idiccators, an indicator of liqidity and supporting financial health inndicators.  

After the theoretical treatment of the issue, the work deals with the analysis of the 

aforementioned undertaking TOP SERVIS CZ, s. r. o. and synthesizes an overall 

conclusion and recommendations for improving the cash flow business.  

Keywords: cash flow, cash flow analysis, ratio index, Altman index 
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1 Úvod 

Přestoţe je cash flow pouze dobrovolnou přílohou účetní závěrky, jedná se o velmi 

důleţitý a pro podnik podstatný výkaz. Díky němu je moţné zjistit finanční zdraví 

společnosti. Ne vţdy je totiţ tvorba zisku znamením bezproblémové finanční situace. 

Právě cash flow odkrývá a zobrazuje stav a pohyb peněţních prostředků podniku za určité 

období. 

Ve své bakalářské práci se zabývám společností TOP SERVIS CZ, s. r. o. Konkrétně se 

zaměřím na analýzu stavu a vývoje peněţních prostředků za uplynulé roky 2007, 2008 

a 2009. Na základě jejich syntézy pak navrhnu zlepšení peněţních toků této společnosti.  

Společnost TOP SERVIS CZ, s. r. o. byla zaloţena v roce 2004. Předmětem její činnosti je 

likvidace autonehod a autopůjčovna.  

Kromě samotného výpočtu cash flow, také ve stručnosti charakterizuji dosavadní finanční 

stav firmy, a to pomocí poměrových ukazatelů. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je analyzovat tok peněţních prostředků a navrhnout 

opatření k jeho zvýšení. Protoţe jde o podnik sluţeb, je právě oblast toku peněţních 

prostředků určující pro zachování finančního zdraví podniku. 

Jako vedlejší výstup práce v souvislosti s analýzou toku peněţních prostředků provedu 

i vyhodnocení finančního zdraví podniku na základě řady komplexních ukazatelů. 
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2 Charakteristika podniku 

2.1 Základní informace 

Obchodní firma: TOP SERVIS CZ, s. r. o., společnost vedená Krajským soudem 

v Ostravě, oddíl C, vloţka 28492 

Sídlo:  Ostrava, Hrabová, Na Rovince 879, PSČ 720 00 

IČO:  268 56 212 

Předmět podnikání:  výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 

ţivnostenského zákona  

Statutární orgán:  Roman Šobor 

Společníci:  Ing. Tomáš Červinka,  Roman Šobor 

2.2 Historie společnosti 

Společnost byla zaloţena v roce 2004. Zabývá likvidací autonehod a autopůjčovnou. 

Likvidace autonehod znamená poskytnout klientovi sluţbu spojenou s vyřízením škodní 

události, se zapůjčením náhradního vozidla a s vyřízením pojistného plnění z pojišťovny. 

Autopůjčovna pak ve své činnosti zahrnuje jak poskytování náhradních vozidel řidičům po 

nehodě, tak i klasické zapůjčení vozidla běţnému nájemci. 

2.3 Současnost společnosti 

Společnost má k dispozici k 30. 6. 2010 celkem 25 osobních vozidel. Tyto vozidla jsou 

zakoupena z úvěrových prostředků poskytnutými úvěrovými společnostmi, jakými jsou 

např. ŠKOfiN. 

Činnost firmy zajišťují 4 zaměstnanci a to včetně dvou majitelů. Trţby se rok od roku 

zvyšují. V závěru roku 2007 se společnost zaměřila v oblasti autopůjčovna poskytování 

sluţeb autopůjčovny právnickým osobám. Ještě v tomtéţ roce byla podepsána exkluzivní 

smlouva s firmou BEHR Ostrava, s. r. o. V dalších letech se obdobné smlouvy podepsaly 

zejména s těmito společnostmi: GRUPO Antolin Ostrava, SCHENKER, ITT, TRANS 

POINT, VERGILIUS IT EXPERT, TIETO s. r. o. Jsou ještě další menší firmy. Cílem 
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tohoto záměru, soustředit se na firmy, bylo minimalizovat náklady a rizika; a omezit 

půjčování osobních vozidel soukromým osobám.  

Nákup aut byl realizován z trţeb kvůli objednávkám, které byly hnací silou toho byznysu. 

Do nákupů ve formě akontací se vloţily finanční prostředky v hodnotě 950 000,-- Kč 

a současná hodnota aut je 8 200 000,-- Kč. Samozřejmostí je zaměření na kvalitu 

a důslednou péčí o zákazníka a získávání dalších klientů.  
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3.1 Teoretická východiska 

3.1.1 Východiska při zjišťování peněžních toků 

Způsob vycházející z bilance peněžních příjmů a výdajů (čistá přímá metoda 

přehledu o peněžních tocích) 

První způsob sestavování přehledu o peněţních tocích vychází z analýzy čistých peněţních 

toků uvedených v samostatné bilanci peněţních toků. Z hlediska teorie se jedná 

o nejjednodušší a nejsnadněji pochopitelný způsob výpočtu, protoţe jednotlivé příjmy 

a jednotlivé výdaje se seskupují do předem vymezených poloţek. Tuto metodu je moţno 

nazvat čistou přímou metodou sestavení přehledu o peněţních tocích. V praxi je však tato 

metoda stěţí pouţitelná, protoţe by bylo nutné analyzovat a posoudit jednotlivé peněţní 

operace a na účtech u bank, přičemţ z pokladních a bankovních operací není zřejmý účel 

těchto účetních případů a návrat od peněţních operací v pokladně a na bankovních kontech 

k podstatě (účelu) příslušného účetního případu je nemoţný. Na druhé straně se v přehledu 

o peněţních tocích (cash flow) nevyskytují změny stavu zásob, pohledávek a závazků, 

eventuálně krátkodobého finančního majetku. 

Důleţité je však také to, ţe v podvojném účetnictví se účtuje o skutečnostech, ke kterým 

dochází od vzniku jednotlivých případů aţ po jejich dokončení na základě doloţení 

případů účetními doklady a ne ve vazbě na peněţní příjmy a výdaje. Jiná situace je 

u daňové evidence v peněţním deníku, který je druhem přehledu o peněţních tocích, 

v němţ jsou peněţní toky členěny podle daňových kritérií. Vzhledem k výše uvedeným 

potíţím při sestavování přehledu o peněţních tocích z účtů pokladny a z bankovních účtů 

dává účetní praxe přednost sestavení přehledu o peněţních tocích pomocí úpravy hlavních 

skupin nákladů a výnosů o změny stavů příslušných rozvahových poloţek (náhradní přímá 

metoda), popř. pouze prostřednictvím změny stavů rozvahových poloţek (např. zvýšení 

základního kapitálu úpisem akcií). U některých poloţek je však moţno přímý způsob 

zjištění peněţního toku výhodně a efektivně vyuţít a v praxi se budou při sestavení 

přehledu o peněţních tocích kombinovat obvykle všechny postupy zjišťování peněţních 

toků. 



Tereza Červinková: Cash flow podniku TOP SERVIS CZ s. r. o. 

 

 

2011                                                                                                                                                   9 

 

3.1.2 Přímá metoda ve schématu 

POČÁTEČNÍ STAV PENĚŢNÍCH PROSTŘEDKŮ 

+ příjmy za určité období 

- výdaje za určité období 

KONEČNÝ STAV PENĚŢNÍCH PROSTŘEDKŮ [1] 

Schéma č. 1 Přímá metoda 

Výpočet přímé metody se u nás prakticky nepouţívá, proto zde není dále rozveden. 

 

Způsob vycházející z nákladových a výnosových položek (náhradní přímá metoda) 

V případě, ţe při sestavování přehledu o peněţních tocích budeme vycházet z jednotlivých 

nákladových a výnosových poloţek výsledovky, je nutné transformovat náklad na výdaj 

a výnos na příjem. U prvního typu operace, u kterého se jednotlivé případy účtují „náklad 

– výdaj“ a „výnos – příjem“, nevzniká potíţ, protoţe náklad je výdajem a výnos je 

příjmem. Výsledkové účetní případy nepeněţního charakteru (účetní převody), které mají 

dopad na nákladové nebo výnosové účty a souvztaţně na rozvahové poloţky, je moţno 

eliminovat jejich vyloučením. Tyto účetní případy je moţno zjistit a jsou obecně známy, 

např. odpisy, tvorba a čerpání rezerv, opravných poloţek, odloţená daň, aktivace 

nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a dokončených výkonů. V tomto případě 

máme rovněţ moţnost postupovat podle obecného principu úpravy výsledkových účtů 

o příslušné změny stavů poloţek rozvahových účtů (brutto princip zjištění peněţního toku). 

Poslední a nejproblematičtější skupinou operací ve výsledovce jsou případy účetních toků, 

které byly nebo se stanou v budoucnu reálným peněţním tokem, avšak v okamţiku 

rozhodném pro sestavování přehledu o peněţních tocích jsou vázány v příslušném aktivu či 

pasivu. Transformace na peněţní tok se provede prostřednictvím úpravy tohoto 

výsledkového účtu o příslušnou změnu rozvahového účtu (brutto princip zjištění peněţního 

toku). 
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Způsob vycházející z rozvahových položek (nepřímá metoda) 

Poslední způsob zjišťování pohybu peněţních toků vychází z rozvahy jako z uspořádaného 

přehledu aktiv a pasiv. V rozvaze, základním účetním výkazu, se soustřeďují dopady 

veškerých účetních operací. Výsledkové operace se přenášejí do rozvahy prostřednictvím 

převodu hospodářského výsledku (rozdíl mezi výnosy a náklady), peněţní toky 

prostřednictvím rozdílu mezi příjmy a výdaji z bilance peněţních příjmů a výdajů a ostatní 

účetní případy prostřednictvím změny stavu rozvahových účtů. 

Systém vycházející z rozvahy tedy vychází z hospodářského výsledku zajištěného ve 

výsledovce [hospodářský výsledek je potencionálním přírůstkem peněţních prostředků, 

resp. úbytkem podle charakteru (zisk nebo ztráta) hospodářského výsledku], který se 

upravuje o změny stavu rozvahových poloţek. Tento systém zjišťování peněţního toku je 

snazší oproti úpravám jednotlivých poloţek nákladů a výnosů u způsobu vycházejícího 

z údajů výsledovky. Na druhé straně ale jsou výsledky méně analytické a neposkytují 

přehled o dílčích peněţních tocích, ze kterých se celkový peněţní tok skládá. [7] 
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3.1.3 Nepřímá metoda ve schématu 

Hospodářský výsledek běţného období 

+ odpisy 

+ náklady, které nevyvolávají pohyb peněţních prostředků 

CASH FLOW ZE SAMOFINANCOVÁNÍ 

- přírůstek zásob 

+ úbytek zásob 

- přírůstek pohledávek 

+ úbytek pohledávek 

- přírůstek krátkodobých cenných papírů 

+ úbytek krátkodobých cenných papírů 

+ přírůstek krátkodobých závazků 

- úbytek krátkodobých závazků 

CASH FLOW Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 

- přírůstek dlouhodobého majetku 

+ úbytek dlouhodobého majetku 

- přírůstek nakoupených akcií a dluhopisů 

+ úbytek nakoupených akcií a dluhopisů 

CASH FLOW Z INVESTIC 

+ přírůstek dlouhodobých závazků 

- úbytek dlouhodobých závazků 

+ přírůstek vlastního kapitálu z titulu emise akcií 

- výplata dividend 

CASH FLOW Z FINANČNÍ ČINNOSTI [4] 

Schéma č. 2 Nepřímá metoda 
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3.1.4 Vymezení pojmů jednotlivých činností přehledu o peněžních tocích 

Účelem přehledu o peněţních tocích (cash flow) je podat přehled o: 

- finančních a investičních procesech v příslušném účetním období v jejich vzájemné 

souvislosti, zejména o struktuře finančních zdrojů a jejich výši a o struktuře uţití 

finančních zdrojů, 

- finanční situaci podniku, resp. o změnách ve finanční situaci podniku v rámci 

účetního období se zaměřením na likviditu a solventnost a jejich vývoj v účetním 

období; pro posouzení finančně hospodářského vývoje je nutno doplnit rozbor 

o informace o vývoji podniku v této oblasti v minulých letech a o výhledy 

hospodářských cílů do budoucna, 

- finančních zdrojích z vlastní činnosti a cizích zdrojích ve vztahu k jednotlivým 

formám jejich uţití, 

- změně stavu peněţních prostředků a jejich ekvivalentů jako ukazatele, který 

vyjadřuje likviditu podniku, tj. doloţit přírůstky a úbytky peněţních prostředků 

a jejich ekvivalentů za sledované účetní období přetransformované na tvorbu 

finančních zdrojů a jejich uţití v souladu se všemi zadanými kritérii a poţadavky, 

které se k tomu vztahují. 

Peněžní tok 

Peněţním tokem se obvykle rozumí nejenom pohyb peněţních prostředků, ale i peněţních 

ekvivalentů. 

Předmětem přehledu o peněžních tocích je: 

- prokázat změnu stavu peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů za uplynulé 

účetní období, 

- rozčlenit přírůstky a úbytky peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů do 

jednotlivých poloţek, které se vztahují k provozní, investiční a finanční činnosti. 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 

Peněžními prostředky jsou: 

- peníze v hotovosti včetně cenin, 

- peněţní prostředky na účtu včetně případného pasivního zůstatku běţného účtu, 
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- peníze na cestě.  

Peněžními ekvivalenty se rozumí: 

- krátkodobý 100% likvidní majetek, který musí splňovat následující podmínky: 

1. výměna za peněţní prostředky musí proběhnout velmi rychle max. 3 měsíce, 

2. majetek musí být směnitelný za předem známou sumu peněz, 

- př. pohledávky splatné do 3 měsíců, 

- krátkodobé cenné papíry, 

- termínované vklady s výpovědní lhůtou max. 3 měsíce (pokud je delší jedná se 

o pohledávku). [3] 

Základní otázkou je, zda do peněţního fondu (peněţní prostředky a peněţní ekvivalenty) 

zahrnovat pouze majetkové poloţky (aktiva), nebo zda je moţno do něho zahrnout také 

krátkodobé bankovní výpomoci, které můţe banka okamţitě poţadovat k úhradě, tj. 

pasiva. Česká účetní legislativa, která upravuje obsah přehledu o peněţních tocích, 

umoţňuje, aby do peněţního fondu byl zahrnut také pasivní zůstatek běţného účtu 

(kontokorentní úvěr). Příslušné rozhodnutí ponechává na účetní jednotce. 

Druhý závaţný výkladový problém vzniká při vymezení pojmu peněţní ekvivalent. 

Otázkou totiţ je, které finanční aktivum je součástí peněţních ekvivalentů a které nikoliv. 

Česká účetní legislativa pro vymezení finančního aktiva jako peněţního ekvivalentu 

stanovila tři základní kritéria: 

- krátkodobá a pohotová směnitelnost za peněţní prostředky, 

- likvidnost, 

- stálost hodnoty v čase. 

Krátkodobostí ve vztahu k definici peněţního ekvivalentu se rozumí splatnost, resp. 

směnitelnost za peněţní prostředky ve lhůtě kratší neţ 3 měsíce. Je nutné si uvědomit, ţe 

definice pro účely sestavení přehledu o peněţních tocích se nekryje s vymezením 

obchodovatelných cenných papírů (účet 251) v účetnictví, protoţe ty jsou definovány jako 

finanční majetek určený k obchodování do 12 měsíců. 

Likvidnost předpokládá zejména existenci dostatečně velkého trhu, na kterém je moţno 

finanční majetek směnit za protihodnotu peněţních prostředků. Má se tím na mysli burza, 
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eventuálně RMS. Na tomto místě mohou vzniknout dohady, co se rozumí likvidním 

a dostatečně velkým trhem. Posouzení musí vycházet vţdy z konkrétních podmínek. Pro 

velkého investora, který drţí velké balíky akcií, můţe být jakýkoli trh v České republice 

finanční majetek, např. akcie či dluhopisy, k doprodeji, trh by se ukázal buď nelikvidním, 

nebo by cena majetku značně klesla. Takový investor asi nebude tento majetek povaţovat 

za peněţní ekvivalent. 

Poslední podmínkou je stálost hodnoty finančního majetku v čase. Předpokládá se, ţe 

k okamţiku prodeje bude finanční majetek prodán minimálně za cenu, za kterou byl 

vykazován jako peněţní ekvivalent. Jedná se tedy o finanční majetek, u kterého se 

nepředpokládá výrazný pohyb jeho hodnoty v čase (zejména záporný) a nehrozí ani 

finanční sankce za předčasnou směnu za peněţní prostředky. Pokud například bude mít 

podnik termínovaný vklad s výpovědní lhůtou bez sankce 6 měsíců, ale můţe vybrat 

příslušnou částku také do 3 měsíců, avšak se sankcí 5% z jistiny, nezahrne takový vklad do 

peněţních prostředků. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe finanční majetek se můţe stát peněţním ekvivalentem za 

předpokladu, ţe splňuje všechna tři kritéria. Jedná se především o dlouhodobé peněţní 

úloţky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou, státní pokladniční poukázky, státní 

dluhopisy, eventuálně dluhopisy velkých bankovních institucí. Do peněţních ekvivalentů 

není moţno zahrnovat majetkové cenné papíry, které jsou drţeny trvale, a dále pohledávky 

a zásoby. 

Účetní legislativa tedy dává prostor pro individuální rozhodnutí kaţdé účetní jednotky, 

která připravuje svůj přehled o peněţních tocích. Důleţitou podmínkou však je, aby náplň 

(obsah) pojmu „peněţní ekvivalent“ byla stálá a neměnila se z roku na rok. V tomto 

případě je nutno trvat více neţ v jiných případech na dodrţení účetní zásady stálosti metod 

v účetnictví, protoţe vypovídací schopnost přehledu o peněţních tocích se násobí při 

porovnání výsledků několika po sobě jdoucích účetních období, za která se přehled 

o peněţních tocích sestavil. Jakákoli změna ve vymezení obsahu peněţního fondu narušuje 

srovnatelnost výsledků. Dodrţení uvedené zásady by mělo být důleţitým kontrolním 

bodem v práci auditorů, kteří prověřují účetní závěrky podniku. [7] 
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3.1.5 Vztahy mezi účetními výkazy a výkazem cash flow 

Rozvaha vyjadřuje stav majetku podle druhů a zdrojů krytí k určitému okamţiku 

a umoţňuje hodnotit strukturu zdrojů a strukturu majetku, kterým podnik disponuje. 

Výkaz zisku a ztrát vyjadřuje výsledek hospodaření za účetní období a slouţí k hodnocení 

schopnosti podniku zhodnocovat vloţený kapitál. Výsledek hospodaření je zároveň 

součástí vlastního kapitálu v rozvaze. 

Přehled o peněžních tocích vyjadřuje přírůstky a úbytky peněţních prostředků, vyjadřuje 

zdroje a uţití finančních prostředků za účetní období. Přehled o peněţních tocích umoţňuje 

provádět analýzu peněţních prostředků, které jsou zachyceny v rozvaze jako součást 

oběţných aktiv. 

Tab. č. 1 Vztahy mezi CF, rozvahou a výkazem zisku a ztrát   

Přehled o peněţních tocích Rozvaha Výkaz zisku a ztrát 

PS  

Peněţních 

prostředků 

Výdaje Aktiva Pasiva 

 

Náklady Výnosy 

Vlastní 

kapitál 

Příjmy KS 

Peněţních 

prostředků 

Peněţní 

prostředky 

Zisk Zisk 

     

V další části bude následovat vysvětlení základních principů sestavení cash flow nepřímou 

metodou, která se v převáţné většině v praxi pouţívá.  Bude analyzováno členění výkazu 

cash flow, změny jednotlivých poloţek a celkový princip sestavení výkazu cash flow, kde 

výchozím zdrojem informací jsou účetní případy. 

Způsob sestavení výkazu cash flow má logické vazby a zobrazuje změny peněţních 

prostředků účetní jednotky za určité období. 

Podvojné účetnictví sleduje prostřednictvím výkazu zisku a ztrát hospodářský výsledek, tj. 

náklady a výnosy, a sestavení přehledu o peněţních tocích nepřímou metodou znamená 

úpravu těchto údajů na skutečné příjmy a výdaje.  
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V české metodice znamená sestavení přehledu o peněţních tocích nepřímou metodou 

koncipování výkazu na bázi hospodářského výsledku, který je upravován o změny 

v rozvaze, nepeněţní transakce a další operace. 

3.1.6 Využití přehledu o peněžních tocích 

- při krátkodobém i dlouhodobém plánování finančního hospodaření, 

- při hodnocení investičních záměrů a pánování investičních akcí, 

- při hodnocení platební schopnosti účetní jednotky a řízení likvidity, 

- při finanční analýze a hodnocení hospodaření účetní jednotky, 

- při zjišťování trţní ceny účetní jednotky. 

3.1.7 Členění peněžních toků na činnosti (funkce) 

Podstatou výkazu o peněţních tocích je vysvětlit vývoj peněţních prostředků a jejich 

ekvivalentů během sledovaného účetního období a podat informaci o vývoji finanční 

situace podniku během tohoto období. 

Jak jiţ bylo uvedeno, pro analýzu peněţních toků z výše uvedených poţadavků je třeba 

peněţní toky členit do tří základních činností: 

- peněţní toky z provozní činnosti 

- peněţní toky z investiční činnosti 

- peněţní toky vztahující se k financování podnikové činnosti 

V tomto smyslu se podnik chápe jako soubor tří výše uvedených činností, které v podniku 

nepřetrţitě probíhají. Z hlediska analýzy je navíc důleţitá otázka, kdo odpovídá za 

příslušné oblasti. Za sféru provozu jednoznačně odpovídá management podniku, zatímco 

sféra investování a financování patří spíše do působnosti vlastníků. 

Současně výkaz o peněţních tocích zajišťuje vazbu mezi výsledovkou a změnami aktiv 

a pasiv v rozvaze. 

3.1.8 Peněžní toky z provozní činnosti 

Provozní činností se rozumějí základní výdělečné činnosti podniku a ostatní činnosti 

podniku, které nelze zahrnout mezi investiční a finanční činnosti. Vymezení provozní 
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činnosti není pozitivní, protoţe je velmi obtíţné vymezit provozní činnost vyčerpávajícím 

způsobem. Je nutné upozornit, ţe vymezení provozní činnosti pro účely přehledu 

o peněţních tocích není plně totoţné s vymezením provozní činnosti u výkazu zisků 

a ztrát. 

Do peněţních příjmů z provozní činnosti patří zejména: 

- příjmy z prodeje vlastních výrobků včetně záloh odběratelů, 

- příjmy z prodeje zboţí včetně přijatých záloh od odběratelů, 

- příjmy z prodeje sluţeb včetně přijatých záloh od odběratelů, 

- příjmy z prodeje či postoupení práv, licencí, know-how a obdobných produktů, 

- příjmy ze zprostředkovatelské činnosti, 

- výdaje za pořízení materiálu včetně placených záloh, 

- výdaje za pořízení zboţí včetně placených záloh. 

3.1.9 Peněžní toky z investiční činnosti 

Účetní jednotka, která sestavuje přehled o peněţních tocích, vykáţe v přehledu hlavní 

skupiny nekompenzovaných příjmů a nekompenzovaných výdajů, které vznikají 

z investiční činnosti. Peněţními toky z investiční činnosti se rozumí pořízení a prodej 

dlouhodobého investičního majetku, eventuálně činnost související s poskytováním úvěrů, 

půjček a výpomocí, které není moţno povaţovat za provozní činnost. 

Peněţní toky z investiční činnosti je moţno členit do těchto tří základních skupin příjmů 

a výdajů: 

- výdaje spojené s pořízením dlouhodobého investičního majetku 

- příjmy z prodeje stálých aktiv 

- půjčky a úvěry spřízněným osobám 
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Do peněţních výdajů z investiční činnosti se zahrnují zejména: 

- výdaje spojené s pořízením pozemků, budov a staveb, zařízení, inventáře 

a dalšího hmotného dlouhodobého investičního majetku nákupem či vlastní 

činnosti, 

- výdaje spojené s pořízením nehmotného dlouhodobého investičního majetku, 

- výdaje spojené s pořízením podílových cenných papírů a vkladů v podnicích 

s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, eventuálně výdaje na pořízení ostatních 

finančních investic, 

- výdaje související s poskytováním úvěrů, půjček či finančních výpomocí 

spřízněným osobám, 

- příjmy z prodeje pozemků, budov a staveb, zařízení, inventáře a dalšího 

hmotného dlouhodobého investičního majetku, 

- příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého investičního majetku, 

- příjmy z prodeje podílových cenných papírů a vkladů v podnicích 

s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, eventuálně z prodeje ostatních 

finančních investic, 

- příjmy ze splátek úvěrů, půjček a výpomocí od spřízněných osob. 

3.1.10 Peněžní toky z finanční činnosti 

Způsoby financování podniků jsou v současné době velmi rozmanité, je moţno však 

zjednodušit, ţe podnik se financuje buď z vlastních zdrojů prostřednictvím vlastních 

akcionářů či společníku (úpis akcií, dodatečné vklady), nebo se podnik obrací na třetí 

osoby (věřitele) stojící mimo podnik, k nimţ patří zejména banky. Financování z tohoto 

důvodu ovlivňuje sloţení vlastního kapitálu a cizích pasiv. 

Peněţními toky z finanční činnosti se rozumí příjmy a výdaje peněţních prostředků 

a ekvivalentů, které mají za následek změnu ve velikosti vlastního kapitálu 

a dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků, pokud se vztahují k obecnému 

financování podnikové činnosti. 
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Do finanční činnosti se zahrnují zejména tyto peněţní toky: 

- příjmy z vydávání akcií či podílů, 

- příjmy z vydání dluhopisů s přednostním právem na výměnu za akcie, 

- příjmy z vydání opčních listů, 

- příjmy z peněţních darů a dotací do kapitálu 

- příjmy od akcionářů, resp. společníků na úhradu ztrát minulých účetních období, 

- příjmy z přijatých úvěrů, půjček a výpomocí, zejména bankovních, 

- příjmy z dotací na pořízení dlouhodobého investičního majetku (pokud se 

k tomuto způsobu vykazování účetní jednotka rozhodne), 

- výdaje z titulu splácení půjčených částek, tj. úvěrů, půjček, výpomocí, příp. 

včetně vyplácených úroků, 

- výdaje na výplatu dividend, resp. podílů na zisku. [7] 

3.1.11 Základní metodologie výkazu cash flow 

Metodologie sestavování cash flow není ovlivněna metodou odpisování dlouhodobého 

majetku, účetní odpisy nejsou spojené s pohybem peněţních toků, peněţní tok není 

zkreslován časovým rozlišením, respektování věcné a časové souvislosti v účetnictví má 

dopady do hospodářského výsledku, ale nemusí mít vliv na peněţní toky. 

V podvojném účetnictví je uplatňován realizační princip – v okamţiku přechodu 

vlastnických práv zachycujeme zvýšení pohledávek a výnosů, coţ má vliv na výsledek 

hospodaření, ale vliv na peněţní toky nastává aţ v okamţiku zaplacení, v souladu se 

zásadou opatrnosti se v účetnictví zachycují také předpokládané ztráty, rizika 

znehodnocení s ohledem na věrný obraz skutečnosti v účetnictví, např. tvorbou rezerv, 

opravných poloţek, coţ znamená dopady do hospodářského výsledku, ale neovlivňuje 

vývoj peněţních toků. 

Úprava o položky neovlivňující výsledek hospodaření 

Přehled o peněţních tocích odpovídá na následující otázky: 

- kolik peněţních prostředků měla účetní jednotka na počátku sledovaného období, 

- jaká byla tvorba peněţních prostředků podle jednotlivých činností, 

- jaké bylo uţití peněţních prostředků podle jednotlivých činností, 
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- kolik peněţních prostředků má účetní jednotka k dispozici na konci období, 

- jaký je celkový peněţní tok za sledované období  

 

3.2 Základní změny, které probíhají ve výkazu cash flow 

Základní změny (toky), které probíhají ve výkazu cash flow, znázorňuje následující 

tabulka. 

Tab. č. 2 Základní změny, které probíhají ve výkazu CF 

Výnosy - Náklady + 

Zisk - Ztráta + 

Aktiva zvýšení - Aktiva snížení + 

Pasiva snížení - Pasiva zvýšení + 

  

3.2.1 Používání znamének ve výkazu cash flow 

Pokud z cash flow vylučujeme určitou poloţku z VH, to znamená vyloučení určitého 

nákladu nebo výnosu. Slovo „vyloučení“ samo napovídá, ţe musíme pouţít opačné 

znaménko, neţ jakým je příslušná poloţka v VH obsaţena. Například odpis je náklad, 

poloţka sniţující VH, to znamená poloţka záporná. Pro vyloučení odpisů pouţijeme číslo 

s opačným znaménkem, tedy číslo kladné. Obdobně pro vyloučení výnosů pouţijeme číslo 

záporné. 

3.3 Změny položek pracovního kapitálu 

Názorné a snadno zapamatovatelné se to stane, uvědomíme-li si, ţe změna stavu nám 

slouţí k vykázání peněţních toků uvolněných z pracovního kapitálu, případně zadrţených 

v něm. Pohledávka je vlastně příslib přítoku (kladného toku) peněz, zvýšení stavu 

pohledávek znamená zadrţení (sníţení) tohoto potenciálního přítoku, uvedeme jej tedy 

jako záporné číslo. Sníţení stavu pohledávek naopak znamená uvolnění (zvýšení) kladných 

toků peněz a uvedeme jej jako kladné číslo. Zvýšení stavu závazků znamená zadrţení 

(odloţení) odtoku peněz, proto  pouţijeme kladné číslo. Zvýšení stavu závazků znamená 

zadrţení (odloţení) odtoku peněz, proto pouţijeme kladné číslo, sníţení jejich stavu 
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znamená uskutečnění tohoto odtoku, proto pouţijeme záporné číslo. Obdobně je tomu 

s ostatními sloţkami pracovního kapitálu. 

Pokud jde o změnu stavu pracovního kapitálu, platí obecně, ţe zvýšení aktivní sloţky 

pracovního kapitálu uvedeme se záporným znaménkem, zvýšení pasivní sloţky s kladným 

znaménkem. 

Tab. č. 3  Změna potřeby pracovního kapitálu 

A.2. 
Změna potřeby pracovního kapitálu 

A.2.1. 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti                                                 (+/-) 

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti                               (+/-) 

A.2.3. Změna stavu zásob                                                                                          (+/-) 

A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku                                             (+/-) 

 

3.4 Výpočet ukazatelů přehledu peněžních toků 

Cash flow má základní členění do následujících skupin. 

Tab. č. 4 Výpočet ukazatelů přehledu peněžních toků 

A. *           = Z + A.1. 

A.1. = A.1.1. až A.1.6.  

A.** =A.*+A.2. 

A.2. = A.2.1. až A.2.4. 

A.*** =A.**+A.3.+A.4.+A.5+A.6.+A.7. 

B.*** = B.l. + B.2. + B.3. 

C.*** =C.1.+C.2.  

C.2. = C.2.1. až C.2.6. 

F = A.*** + B.*** + C.***  

R =P+F 

 

3.4.1 Cash flow z provozní, investiční a finanční činnosti 

Konkretizace základního členění výkazu cash flow vypadá následovně: 

Tab. č. 5 CF z provozní činnosti 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 
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A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků 

A.4. Přijaté úroky 

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období 

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

Tab. č. 6 CF z investiční činnosti 

B.1. Výdaje spojené s pořízením aktiv 

B.2. Příjmy z prodeje cenných aktiv 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 

B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 

 

Tab. č. 7 CF z finanční činnosti 

C.1. Změna stavu dlouhodobých, pořízení. krátkodobých závazků 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 

C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 

C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 

 

V souhrnu pak vypadá výkaz cash flow následovně: 

Tab. č. 8 Tabulka položek  cash flow 

poloţka Ukazatel běžné období Kč 

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 

účetního období 

 

 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)  

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  

A.1. Úpravy o nepeněžní operace  

A.1.1 Odpisy stálých aktiv  

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení  

A.1.2.1 Změna stavu opravných položek                                                                       

(+) 

 

A.1.2.2 Změna stavu rezerv                                                                                          

(+/-) 

 

A.1.2.3 Změna stavu časového rozlišení aktiv                                                             

(+/-) 

 

A.1.2.4 Změna stavu časového rozlišení pasiv                                                             

(+/-) 

 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv  

A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku                                                                 

(-) 
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A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky  

A.1.5.1 Vyúčtované nákladové úroky                                                                            

(+) 

 

A.1.5.2 Vyúčtované výnosové úroky                                                                              

(-) 

 

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami 

provozního kapitálu a mimořádnými položkami 

 

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu  

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti                                                 

(+/-) 

 

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti                               

(+/-) 

 

A.2.3. Změna stavu zásob                                                                                          

(+/-) 

 

A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku                                             

(+/-) 

 

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 

položkami 

 

A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků                         

(-) 

 

A.4. Přijaté úroky                                                                                                     

(+) 

 

A.5. Zaplacená daň za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období         

(-) 

 

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy                         

(+) 

 

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  

 Peněžní toky z investiční činnosti  

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv                                                       

(-) 

 

B.2. Příjmy  z prodeje stálých aktiv                                                                        

(+) 

 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám                                                                 

(-) 

 

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  

 Peněžní toky z finanční  činnosti  

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků  

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky  

C.2.1. Zvýšení  peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení 

základního kapitálu                                                                                             

(+) 
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C.2.2. Vyplácení podílu na vlastním kapitálu společníkům                                           

(-) 

 

C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady peněžních 

prostředků společníků a akcionářů                                                                                        

(+) 

 

C.2.4. Úhrada ztráty společníka                                                                                     

(+) 
 

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů                                                                                  

(-) 

 

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně srážkové daně § 36 

ZDP      (-) 

 

C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku                                                                  

(+) 

 

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  

F. Čisté zvýšení, resp. snížení finančních prostředků  

R. Stav finančních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období  

 

4 Analýza dosavadního finančního stavu firmy 

Analýzu finančního stavu firmy provedu na základě poměrových ukazatelů, dále 

prostřednictvím Altmanova indexu, Beermanova testu, Tefflerova testu a Rychlého testu. 

Vytvořit si představu o finanční situaci účetní jednotky pouze na základě hodnocení 

jednotlivých poměrových ukazatelů je téměř nemoţné. Můţe to vést k rozporuplným 

závěrům, neboť zatímco podle pozitivních výsledků jedné skupiny ukazatelů můţeme 

usuzovat na dobrou finanční situaci účetní jednotky, jiná skupina ukazatelů se můţe 

vyvíjet negativně a signalizovat tak určité problémy účetní jednotky. 

Byly proto vytvořeny souhrnné indexy hodnocení podniku, jejichţ cílem je jedním číslem 

vyjádřit finančně-ekonomickou situaci a výkonnost podniku a upozornit na případné 

ohroţení finančního zdraví účetní jednotky. [9] 

4.1 Ukazatele s významným vlivem cash flow 

Poměrové ukazatele vznikají jako podíl dvou absolutních ukazatelů. Umoţňují srovnání 

určitého podniku s jinými podniky (mezipodnikové srovnání) nebo s odvětvovým 

průměrem, resp. konkurenčními podniky. Je nutné také přihlíţet k ekonomickému okolí 

podniku, především k tomu, na jakém typu trhu působí (zda má monopolní postavení, nebo 
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působí v silně konkurenčním prostředí), zda dodává na místí trh nebo zda své výrobky 

vyváţí. [8] 

4.1.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele měří čistý výsledek podnikové snaţení; ukazují kombinovaný vliv likvidity, 

aktivity a zadluţenosti na zisk podniku (zisk po zdanění).  

Ukazatele rentability jsou ovlivňovány cash flow nepřímo. Například trţby, které jsou 

součástí ukazatele rentability trţeb, jsou vůči cash flow indiferentní, protoţe se v cash flow 

projevují pouze svým souvztaţným účtem, buď pohledávkou, nebo penězi. 

Zde jsou uvedeny pouze pro úplnost hodnocení firmy. 

Tab. č. 9 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability 2007 2008 2009 

rentabilita vlastního kapitálu NI/vl kapitál 0,18 0,18 0,66 

rentabilita celkového kapitálu NI/celková aktiva 0,02 0,01 -0,24 

rentabilita dlouhodobého kapitálu 

NI+úroky z 

dlouhodobých 

úvěrů/dlouhodobé 

závazky+VJ 

0,17 0,18 0,66 

rentabilita tržeb EBT/tržby -0,24 -0,20 -0,48 

zisková marže NI/tržby 0,04 0,02 -0,40 

multiplikátor jmění akcionářů CA/VJ(-prioritní akcie) 8,56 17,37 -2,73 

Zdroj: vlastní výpočet 
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graf č. 1 Ukazatele rentability v grafickém vyjádření 

Zdroj: vlastní sestavení 

4.1.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy; má-li jich více, neţ je 

účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím nízký zisk, má-li jich málo, přichází o trţby, 

které by mohl získat. Ukazatele se počítají pro jednotlivé skupiny aktiv: zásoby, 

pohledávky, stálá aktiva a pro celková aktiva. 

Tab. č. 10 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity (obratu) 2007 2008 2009 

obrátka aktiv tržby/aktiva 0,57 0,44 0,60 

obrátka fixních aktiv tržby/fixní aktiva 1,06 0,63 0,74 

obrátka závazků tržby/závazky 7,37 9,35 2,42 

doba obratu aktiv aktiva/denní tržby 641,20 839,40 608,21 

doba obratu stálých aktiv 
fixní aktiva/denní 

tržby 
343,65 577,86 491,09 

doba obratu stálých aktiv 
fixní aktiva/denní 

tržby 
236,32 399,45 337,71 

doba obratu zásob 
zásoby/denní 

spotřeba 
0,00 0,00 0,00 

doba obratu zásob 
zásoby/denní 

spotřeba 
0,00 0,00 0,00 
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průměrné inkasní období 
pohledávky/denní 

tržby 
84,10 103,78 100,79 

průměrné inkasní období 
pohledávky/denní 

tržby 
57,83 71,74 69,31 

doba obratu závazků závazky/denní tržby 49,52 39,16 150,62 

doba obratu závazků závazky/denní tržby 34,05 27,07 103,58 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

 

graf č. 2 Graf ukazatelů aktivity 

Zdroj: vlastní sestavení 

4.1.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity měří schopnost firmy uspokojit (vyrovnat) své splatné závazky. Mají 

odpovědět na otázku, zda firma bude schopna vyrovnat své dluhy, kdyţ nastane doba jejich 

splatnosti (protoţe jde o budoucí čas, měli bychom pouţít projektované částky, pokud však 

nenastanou velké změny, pouţijeme současných účetních hodnot). 

Do těchto ukazatelů jiţ vstupuje cash flow velmi významně. 

Přijatelná hodnota v intervalu 1,5 – 2,5. Čím je jeho hodnota vyšší, tím menší je riziko 

platební neschopnosti. 
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Tab. č. 11 Likvidita 

Ukazatele likvidity 2007 2008 2009 

běžná likvidita 
fin maj+krátko 

pohl+zás/krátko závazky 
5,41 6,20 0,74 

pohotová likvidita 

fin maj+krátko 

pohledávky/krátko 

závazky 

5,41 6,20 0,74 

okamžitá likvidita 
fin majet/krátkodobé 

záv 
3,72 3,55 0,07 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

graf č. 3 Graf ukazatelů likvidity 

Zdroj: vlastní sestavení 

4.1.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel zadluţenosti měří rozsah, v jakém podnik uţívá k financování dluh.  

Zadluţenost má významný vztah k cash flow a spolu s likviditou ukazují schopnost splácet 

své dluhy. 



Tereza Červinková: Cash flow podniku TOP SERVIS CZ s. r. o. 

 

 

2011                                                                                                                                                   29 

 

Tab. č. 12  Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2007 2008 2009 

finanční páka 

celková 

aktiva/vlastní 

jmění 

8,56 17,37 -2,73 

celková zadluženost 

cizí 

zdroje/celková 

aktiva*100 

0,88 0,94 1,34 

zadluženost vlastního jmění 

dlouhodobé 

závazky/vlastní 

jmění 

0,07 0,00 0,00 

úrokové krytí 
EBIT+nákl 

úroky/úroky 
-3,21 -0,33 -1,56 

koeficient samofinancování 

vlastní 

jmění/celková 

aktiva 

0,12 0,06 -0,37 

Zdroj: vlastní výpočet 

4.2 Komplexní testy s vlivem cash flow 

4.2.1 Altmanův index 

Vychází z propočtu globálních indexů, respektive indexů celkového hodnocení. Výpočet je 

stanoven jako součet hodnot pěti běţných poměrových ukazatelů, jimţ je přiřazena různá 

váha, z nichţ největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. 

Záměrem původního Altmanova modelu bylo zjistit, jak by bylo moţné odlišit velmi 

jednoduše firmy bankrotující od těch, u nichţ je pravděpodobnost bankrotu minimální. 

Altman pouţil k předpovědi podnikatelského rizika diskriminační metodu, coţ je přímá 

statistická metoda spočívající v třídění pozorovaných objektů do dvou nebo více 

definovaných skupin podle určitých charakteristik. Na základě této metody určil váhu 

jednotlivých poměrových ukazatelů, jeţ jsou zahrnuty jako proměnné do tohoto modelu. Je 

moţné říci, ţe stejně jako se mění ekonomická situace v jednotlivých firmách a zemích, 

musel se i tento model v průběhu existence přizpůsobovat. [3]  

Cash flow se zde projevuje zejména ve formě pracovního kapitálu. 
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Tab. č. 13 Altmanův index 

Altmanův index  2007 2008 2009 

pracovní kapitál/celková aktiva 0,34 0,24 -0,06 

zisk po zdanění/celková aktiva 0,02 0,01 -0,24 

EBIT/celková aktiva -0,10 -0,02 -0,18 

vlastní kapitál/cizí kapitál 0,13 0,06 -0,27 

tržby za prodej/celková aktiva 0,57 0,44 0,60 

závazky po lhůtě splatnosti/tržby 0,00 0,00 0,00 

    
Altmanův index pro firmy obchodnované na burze 0,74 0,71 -0,56 

Altmanův index pro firmy ostatní 0,56 0,58 -0,32 

Z - score pro ekonomiku ČR 0,74 0,71 -0,56 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

graf č. 4 Hodnota Altmanova indexu 

Zdroj: vlastní sestavení 

4.2.2 Beermanův test 

Beermanův test se pouţívá pro hodnocení současné finanční situace a prognózu vývoje  

v řemeslných a výrobních firmách. Na základě praktických zkušeností se tento model 

nedoporučuje pouţívat pro obchodní společnosti, resp. pro firmy, u kterých je dominantní 

obchodní činnost. Relevantními činiteli je podle Beermana právě níţe uvedených 

10 ukazatelů. 
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V tomto testu se poloţka cash flow vyskytuje přímo. 

Tab. č. 14 Beermanův test 

Beermanův test 2007 2008 

odpisy HIM/počáteční stav HIM + přírůstek za období 0,12 0,22 

přírůstek za období/odpisy HIM 5,95 0,03 

EBT/tržby -0,24 -0,20 

závazky za bankami/celkové dluhy (cizí zdroje) 0,90 0,95 

zásoby/tržby 0,00 0,00 

Cash Flow/celkové dluhy 0,00 0,00 

celkové dluhy/celková aktiva 0,88 0,94 

EBT/celková aktiva -0,14 -0,09 

tržby/celková aktiva 0,57 0,44 

EBT/celkové dluhy -0,16 -0,09 

    BDF -0,03 0,36 

Finanční situace - riziko bankrotu 

 
      velmi dobrá průměrná špatná 

 

0,2 0,25 0,3   0,35 

4.2.3 Tafflerův test 

Dalším modelem sledujícím riziko bankrotu společnosti je Tafflerův model, poprvé 

publikován v roce 1977. Tafflerův model existuje v základním a v modifikovaném tvaru 

a podle toho se interpretují vypočtené hodnoty ukazatelů a celkové bodové hodnocení. [3] 

Zde se vyskytuje cash flow nepřímo pouze jako krátkodobé závazky, jejichţ změny jsou 

součástí cash flow. 
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Tab. č. 15 Taflerův test 

Taflerův test 

 

2007 2008 2009 

EBIT/krátkodobé závazky 
 

-1,36 -0,47 -0,72 

oběžná aktiva/cizí zdroje 
 

0,47 0,31 0,14 

krátkodobé závazky/celková 

aktiva  
0,08 0,05 0,25 

tržby/celková aktiva   0,57 0,44 0,60 

  
   

TBM 

 

-0,55 -0,13 -0,22 

  
   

TBM > 0,3 malá pravděpodobnost bankrotu 

TBM < 0,2 vysoké riziko bankrotu 

Zdroj: vlastní výpočet 

4.2.4 Rychlý test 

Jedná se o formu jednorozměrné klasifikace, která ale poskytuje rychlou moţnost 

s poměrně velmi dobrou vypovídací schopností „oklasifikovat“ analyzovanou firmu. Ze 

čtyř oblastí analýzy, tj. stability, likvidity, rentability a hospodářského výsledku je zvolen 

jeden ukazatel tak, aby byla zabezpečena vyváţená analýza jak finanční stability, tak 

výnosové situace firmy. [3] 

Opět se zde vyskytuje cash flow přímo jako jedna z poloţek testu.  

Tab. č. 16 Rychlý test 

Rychlý test 2007 2008 2009 

I. kvóta vlastního kapitálu 0,116844 0,05757 -0,36629 

II. doba splácení dluhu z CF n.n n.n. n.n. 

III. cash Flow v % tržeb 0 0 0 

IV. rentabilita celkového kapitálu (ROA) n.a. n.a. n.a. 

Zdroj: vlastní výpočet 

Tab. č. 17 Rychlý test pokračování 

Ukazatel Výborný 
Velmi 

dobrý 
Dobrý Špatný 

Ohrožen 

insolvencí 

I. > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 
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II. < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

III. > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

IV. > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Pro účely výpočtu cash flow jsem sestavila na základě předchozí analýzy postup výpočtu 

v Excelu. V tabulce je přímo uvedeno, ze kterých konkrétních poloţek účetních výkazů se 

načítají vstupní data a doplní se tím „třetí“ výkaz závěrky.  

Pokud se tento postup zabuduje do ekonomického systému, pak je cash flow vypočítáváno 

běţně. 

Je třeba se zmínit o skutečnosti, ţe dnešní ekonomické systémy jiţ výpočet cash flow mají 

zabudován jako svou nedílnou součást.  

I přesto je provedení této analýzy přínosem pro pochopení tvorby a pouţití cash flow.
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Tab. č. 18 Propočet CF z účtů a agregovaných položek 

Cash flow                     
Řádek   Text       Skutečnost Vzorce           
              

       1. 
 

P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 0,00  P21* + P22* + P26* 
    2. 

 
A. Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti 

 
0,00  [4] + [12] 

     3. 
 

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti 
 

0,00  6* - P6* - 5* + P5* 
    4. 

 
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 

 
0,00  [5]..[11] 

     5. 
 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 
  

0,00  551 - P551 + 543 - P543 + 581 - P581 + 582 - P582 
 

6. 
 

A.1.2. 
Odpis opravné položky k úplatně nabytému 
majetku 

 
0,00  

557 - 
P557 

     
7. 

 
A.1.3. 

Změna zůstatků 
rezerv 

  
0,00  

45* - 
P45* 

     
8. 

 
A.1.4. 

Změna zůstatků časového rozlišení nákladů a 
výnosů  

 
0,00  [49]..[54] 

     
9. 

 
A.1.5. Změna zůstatků opravných položek ke stálým aktivům 0,00  

09* - 
P09* 

     10. 
 

A.1.6. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 
 

0,00  541 - P541 + 561 - P561 - 641 + P641 - 661 + P661 
 

11. 
 

A.1.7. 
Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových 
účastí 

 
0,00  

      
12. 

 
A.2. 

Úpravy oběžných 
aktiv 

  
0,00  [13]..[16] 

     
13. 

 
A.2.1. 

Změna stavu 
pohledávek 

  
0,00  

[55] + 
[56] 

     
14. 

 
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků 

 
0,00  

[57] + 
[58] 

     15. 
 

A.2.3. Změna stavu zásob 
  

0,00  P12* - 12* + P13* - 13* - P19* + 19* 
  

16. 
 

A.2.4. 
Změna stavu krátkodobého finančního 
majetku 

 
0,00  P251 - 251 + P253 - 253 - P291 + 291 - P293 + 293 - P252 + 252 
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              17. 
 

B. Investiční činnost 
  

0,00  [18] + [22] + [25] 
    18. 

 
B.1. Nabytí stálých aktiv 

  
0,00  [19]..[21] 

     19. 
 

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku 
 

0,00  P042 - 042 + MP02* - M02* 
   20. 

 
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku 

 
0,00  P041 - 041 + MP01* - M01* 

   
21. 

 
B.1.3. 

Nabytí finančních 
investic 

  
0,00  

P06* - 
06* 

     
22. 

 
B.2. Výnosy z prodeje stálých aktiv 

 
0,00  

[23] + 
[24] 

     
23. 

 
B.2.1. 

Výnosy z prodeje dl.hmotného a 
nehm.majetku 

 
0,00  

641 - 
P641 

     
24. 

 
B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic 

 
0,00  

661 - 
P661 

     
25. 

 
B.3. Komplexní pronájem 

  
0,00  

[26] + 
[27] 

     
26. 

 
B.3.1. 

Úhrada pohledávek z komplexního 
pronájmu 

 
0,00  

      27. 
 

B.3.2. Úhrada závazků z komplexního pronájmu 
 

0,00  
       

 
 

 

 
 

    

 
 

      
28. 

 
C. Finanční činnost 

  
0,00  

[29] + 
[36] 

     29. 
 

C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků 
 

0,00  [30]..[35] 
     

30. 
 

C.1.1. Zvýšení dlouhodobých úvěrů 
 

0,00  
461 - 
P461 

     31. 
 

C.1.2. Snížení dlouhodobých úvěrů 
 

0,00  
      32. 

 
C.1.3. Zvýšení závazků z dluhopisů 

 
0,00  473 - P473 - 255 + P255 

   33. 
 

C.1.4. Snížení závazků z dluhopisů 
 

0,00  
      

34. 
 

C.1.5. Zvýšení ostatních dlouhodobých závazků 
 

0,00  
471 - P471 + 472 - P472 + 474 - P474 + 475 - P475 + 478 - P478 
+ 479 - P479 
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35. 
 

C.1.6. Snížení ostatních dlouhodobých závazků 
 

0,00  
      

 
36. 

 
C.2. Zvýšení a snížení vlastního jmění z vybraných operací 0,00  [37]..[45] 

     
37. 

 
C.2.1. Upsání cenných papírů a účastí 

 
0,00  

411 - 
P411 

     38. 
 

C.2.2. Přeměna dluhopisu na akcie 
 

0,00  
      

39. 
 

C.2.3. 
Peněžní dary a dotace, dary v podobě pohl. a kr. fin. 
majetku 0,00  

P427 - 
427 

     40. 
 

C.2.4. Kapitalizace závazků 
  

0,00  
      

41. 
 

C.2.5. 
Úhrada ztráty 
společníky 

  
0,00  

      42. 
 

C.2.6. Nárok na dividendy a podíly na zisku 
 

0,00  428 - P428 + 429 - P429 + 431 - P431 
  43. 

 
C.2.7. Vyplácení vlastního jmění společníkům 

 
0,00  

      44. 
 

C.2.8. Odpis vlastních akcií 
  

0,00  
      45. 

 
C.2.9. Jiné změny 

   
0,00  412 - P412 + 413 - P413 + 414 - P414 + 415 - P415 

 46. 
 

D. Rozdíl (R - P - A - B - C) 
 

0,00   - [1] - [2] - [17] - [28] + [47] 
   47. 

 
R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období 0,00  [1]..[3] + [17] + [28] 
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5 Návrh na zlepšení peněžních toků a závěr 

Pro kontrolu finanční situace podniku a pro jeho úspěšné vedení i řízení je třeba provádět 

komplexní a ekonomickou finanční analýzu. Toto propojení lze chápat jako určitou pojistku 

pro odhalení neduhů a zároveň zkvalitnění celé finanční analýzy podniku. Právě průběţné 

zjišťování cash flow slouţí k odhalení slabin v podniku a na základě tohoto odhalení je moţné 

přijmout patřičná nápravná opatření pro odstranění nebo popřípadě eliminování neţádoucích 

situací. Důleţité je sestavit model cash flow podle potřeb konkrétního podniku a zařadit jej do 

jeho ţivota, a to právě můţe být pro mnohé podnikatelské jednotky kamenem úrazu.  

To potvrzují zjištění učiněná v analyzované firmě. Tato zjištění jsou velmi závaţná.  Ačkoliv 

byl sestaven podrobný výpočetní model v Excelu, kvalita účetních výkazů je tak nízká, ţe se 

nepodařilo sestavit příslušné cash flow. Je obecně známo, ţe neúspěch při sestavení cash flow 

označuje závaţná pochybení v základních výkazech. Tato skutečnost je nepřímo potvrzována 

i od vedoucích pracovníků firmy. Úspěšné sestavení cash flow by vyţadovalo celkovou 

rekonstrukci účetnictví několik let pozpátku a dodatečné jednání s finančním úřadem.  To ale 

nebylo cílem této práce. 

Základním opatřením k nápravě je personální změna na místě účetní. Výstupy z její práce jsou 

natolik tristní, ţe je otázka, nakolik lze věřit i ostatním výsledkům finanční analýzy. Její 

výsledky jsou jedním z faktorů, které jsou příčinou upadajícího vývoje firmy. 

Další změnou je změna účetního software. Řada poměrně cenově přístupných programů, 

jejichţ výstupem je i cash flow, je běţně na trhu. Namátkou lze jmenovat program Pohoda 

nebo Money S3. 

Dále lze doporučit alespoň měsíční sledování cash flow, coţ by při aplikaci zmíněných 

programů neměl být problém.  

Zavedení saldokonta, coţ představuje sledování úhrad pohledávek a závazků, a je součástí 

uvedených programů, je rovněţ předpokladem pro úspěšné řízení cash flow. 

Zjištění nemoţnosti výpočtu cash flow v konkrétní firmě je rovněţ kvalitativně hodnotným 

výstupem celé práce. Pro firmu znamená radikální změny v ekonomické oblasti. Pro účely cash 

flow byla v této práci připravena celková metodika jak pro výpočet cash flow, tak také dalších 

rozborů.  
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