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1. Úvod 
 

Vysoká zadluţenost je v současnosti častým problémem mnoha podniků. Můţe podniku 

a jeho manaţerům a vlastníkům způsobit značné problémy, především ohroţuje jeho další 

rozvoj a vývoj, negativně působí na finanční zdraví firmy. Zadluţenost však není za 

kaţdých podmínek pouze špatným faktorem. Při zapojování cizího kapitálu do společnosti 

dochází k růstu rentability podniku, a tím i ke zvyšování jeho trţní hodnoty. Finanční 

analýzu provádíme z toho důvodu, abychom zjistili, zda má zadluţenost na podnik negativní 

či pozitivní vliv. Je nástrojem pro vyhodnocení vývoje zadluţenosti podniku. 

Finanční analýza posuzuje finanční zdraví podniku na základě specifických metod. Její 

velkou výhodou je vývojová tendence, jelikoţ dokáţe porovnat nejen současnou situaci 

podniku, ale také výsledky z minulosti a na základě toho všeho předpovídá budoucí vývoj 

podniku. Je to významná součást finančního řízení podniku. Při pravidelné analýze dokáţe 

poukázat na slabé stránky společnosti a zabránit tak ekonomickým problémům.  

Cílem této bakalářské práce je analýza finanční stability a zadluţenosti Oční kliniky 

Cornea Lexum s. r. o. za období 2003 2009. 

Bakalářská práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

bude objasněna obecná charakteristika finanční analýzy, která se zaměřuje na její podstatu, 

význam, zdroje informací a také subjekty, které jsou jejími uţivateli. Na závěr teoretické 

části budou vysvětleny také základní metody analýzy absolutních a poměrových ukazatelů, 

především ukazatelů finanční stability a zadluţenosti, které budou následně vyuţity při 

hodnocení finanční situace podniku v praktické části. 

Praktickou část budou tvořit dvě části. Ta první poslouţí k představení Oční kliniky 

Cornea Lexum a celkové skupiny Evropských klinik Lexum. Součástí této kapitoly je také 

analýza absolutních ukazatelů, tedy horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisků 

a ztrát. Horizontální analýza vyjadřuje změnu stavu jednotlivých poloţek v absolutním nebo 

relativním vyjádřením a účelem vertikální analýzy je zjistit podíl jednotlivých veličin 

s absolutním ukazatelem. 

V té druhé části bude provedena analýza finanční situace společnosti pomocí 

poměrových ukazatelů finanční stability a zadluţenosti. Tato kapitola také obsahuje 

srovnání vybraných ukazatelů s odvětvím a bude zakončena zhodnocením výsledků analýz. 
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2. Ukazatele finanční stability a zadluženosti 
 

V této části bakalářské práce se zaměřím na jednotlivé ukazatele finanční stability a 

zadluţenosti. Ještě dříve neţ budeme moci posoudit a zhodnotit finanční situaci podniku 

z hlediska její zadluţenosti, vymezíme si základní pojmy, které souvisejí s celkovou 

finanční analýzou, jejími zdroji, včetně konkrétních finančních výkazů. Také zjistíme, pro 

koho jsou data potřebná a které subjekty informace z ní ţádají. Analýzu si následně 

rozdělíme podle metod na absolutní a poměrové ukazatele. Tato kapitola vychází zejména 

z publikací DLUHOŠOVÉ, D. (2006), GRÜNWALDA, R. a HOLEČKOVÉ, J. (2004) a 

KISLINGEROVÉ, E a kol. (2004). 

2.1.  Finanční analýza 
 

Finanční analýza má ve finančním řízení podniku významnou úlohu. Výsledkem je 

rozbor a zhodnocení finanční situace podniku, tedy jeho zdraví. Finanční situace je chápána 

jako finanční výkonnost, která vypovídá o ziskovosti podniku a finanční pozice. Ta je dána 

finančními riziky, která souvisí se způsobem financování. Obraz finančního zdraví vypovídá 

o důvěryhodnosti a spolehlivosti analyzovaného podniku. Na těchto dvou aspektech také 

závisí další podnikatelské aktivity firmy. Můţe se to promítnout do vztahů mezi podnikem a 

investory, dodavateli a odběrateli, bankami a dalšími subjekty, které s podnikem 

spolupracují. Přestoţe základním účelem, pro který je firma zakládána, je „zisk“, tak toto 

kritérium není jediné při posuzování, zda je podnik zdravý či nikoli. 

 Na základě údajů získaných z účetnictví je na finanční hospodaření podniku 

nahlíţeno z pohledu minulosti, který lze porovnat se současným vývojem. Zároveň vede k 

formulaci vhodných řešení pro předpokládanou budoucnost. Závěry a poznatky finanční 

analýzy podstatně ovlivňují finanční rozhodování a slouţí nejen pro strategické a taktické 

rozhodování o investicích a finančního plánování z dlouhodobého i krátkodobého hlediska. 

 Cílem finanční analýzy je odhalit a identifikovat nejen silné stránky, ale především 

slabiny ve finančním zdraví podniku, které by mohly vést ke značným problémům. Finanční 

analýza by neměla být prováděna pouze v souvislosti se zpracováním účetní závěrky a 

výroční zprávy, ale měla by se stát součástí řízení a rozhodování v kaţdém podniku. 

Finanční analýza umoţňuje pravidelné analyzování finanční situace podniku, výsledky 

těchto analýz porovnávat a vyhodnocovat, tak aby bylo moţné zlepšovat ekonomické 

výsledky podniku. Rovněţ umoţňuje předpovídat jeho efektivní vývoj i ekonomickou 

situaci, zlepšení postavení na trhu v budoucnu a také zvyšovat trţní hodnotu podniku. 
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 Finanční analýza se můţe rozdělit na tři fáze, které na sebe navzájem navazují a 

souvisí spolu. První fází je diagnóza základních charakteristik a indikátorů finanční situace. 

Následuje fáze hlubšího rozboru příčin zjištěného stavu a konečnou fází je identifikace 

hlavních faktorů neţádoucího vývoje a návrh opatření. 

 Dále je finanční analýza členěna na externí a interní analýzu. Externí finanční 

analýza je určena pro externí uţivatele, kteří pomocí jejích výsledků posuzují 

důvěryhodnost podniku. Podkladem pro její provádění jsou veřejně dostupné finanční a 

účetní informace. Veřejně dostupné informace lze vyuţít i k provádění interní finanční 

analýzy, při které se čerpá také z interních údajů. Tato analýza je určena zaměstnancům 

podniku. 

 V oblasti teorie i praxe se vyskytuje velké mnoţství definic finanční analýzy. Lze ji 

definovat jako soubor činností, jejichţ cílem je zjistit a vyhodnotit celkovou finanční situaci 

podniku. Finanční analýzu má na starosti ekonomický úsek podniku. Pověření pracovníci 

ekonomického oddělení ji zpracovávají. Velkou roli má velikost daného podniku a její 

struktura. Za výsledky finanční analýzy a výroční zprávu zpravidla ručí finanční ředitel. V 

menších společnostech se to liší a tato práce spadá do finančního účetnictví, nákladového 

účetnictví, interního auditu nebo také do kontrolingu a financí, přičemţ jednotlivé oblasti 

jsou v podniku propojeny. Velmi důleţité je mít k dispozici dostatečně plnohodnotné údaje, 

aby výsledky analýzy byly správné a věrohodné. 

 V praxi se obvykle pro finanční analýzu povaţují za dostačující data z účetnictví 

získaná z účetních výkazů a to rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněţních tocích. 

Tyto výkazy podnik shromaţďuje, eviduje, třídí a dokumentuje veškeré informace a údaje o 

minulém i současném hospodaření podniku. Pro rozhodování finančních manaţerů však tyto 

účetní data nemají dostatečnou vypovídací schopnost. V ţádném případě nemohou 

poskytnout úplný a detailní obraz o finanční situaci podniku a jeho celkovém hospodaření, 

finančním zdraví podniku, silných a slabých stránkách, ani nebezpečích a příleţitostech. K 

tomuto účelu finanční manaţeři vyuţívají finanční analýzu. Smyslem finanční analýzy je 

poměřování získaných údajů mezi sebou navzájem, tak aby zajišťovali lepší vypovídací 

schopnost pro analýzu konkrétních závěrů o celkové kvalitě hospodaření a financování 

podniku. Na základě těchto závěrů lze přijímat různá rozhodnutí a opatření. Výhodou 

finanční analýzy je její vývojová tendence, díky které můţe hodnotit úroveň situace podniku 

v čase. Hlavním přínosem a významem finanční analýzy pro rozhodování manaţerů v 

podniku je moţnost porovnání jednotlivých ukazatelů v čase a v prostoru. Kaţdý finanční 
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manaţer by měl umět na základě účetních výkazů zpracovat finanční analýzu a také podle 

zjištěných výsledků správně stanovit závěry, které se týkají financování podniku. 

 V případě, ţe je podnik finančně zdravý, tedy dosahuje uspokojivých výsledků, 

dokáţe dlouhodobě zhodnocovat vloţený kapitál. 

2.2.  Zdroje informací pro finanční analýzu 

Pro sestavení úspěšné finanční analýzy, je důleţité získat kvalitní a komplexní 

vstupní informace. Musí se totiţ podchytit veškeré údaje a data, které by mohly zkreslit 

výsledky finanční analýzy podniku. Základní zdroje pro finanční analýzu lze rozdělit podle 

skupin na finanční informace, kvantifikovatelné nefinanční informace a nekvantifikovatelné 

informace. 

 

Finanční informace 

 Vnitřními finančními informacemi jsou vnitropodnikové účetní výkazy, výroční 

zprávy, prognózy finančních analytiků a vrcholového vedení podniku. Tyto informace 

plynou z vnitropodnikového účetnictví a slouţí zejména pro interní potřeby podniku. Podnik 

si je sám podle svých potřeb vytváří a upravuje, jsou sestavovány častěji neţ výkazy 

finanční, coţ vede k přesnějším výsledkům finanční analýzy. Patří zde zejména výkazy, 

které zobrazují rozdělení nákladů a výnosů, hospodaření jednotlivých středisek podniku a 

další informace. 

 Vnější finanční informace jsou získávány z finančního účetnictví, tedy především z 

účetních výkazů. Tyto informace jsou veřejně dostupné a slouţí externím uţivatelům, kteří 

chtějí získat přehled o stavu a struktuře majetku a zdrojích jeho krytí z rozvahy, o výsledku 

hospodaření z výkazu zisků a ztrát a o pohybu peněţních toků z výkazu cash flow, také zde 

spadají informace, které podniky získávají z burzovních a mediálně ekonomických 

zpravodajství a předpovědí analytiků, prospektů cenných papírů nebo kurzovních lístků. 

 

Kvantifikované nefinanční informace 

 Mezi kvantifikované nefinanční informace se řadí oficiální ekonomické statistiky 

podniku a další firemní evidence, týkajících se produkce, odbytu, zaměstnanosti a poptávek, 

podnikové plány, cenové a nákladové kalkulace a různé rozbory budoucího vývoje techniky 

a technologie. 
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Nekvantifikovatelné informace 

 Součástí nekvantifikovatelných informací jsou zprávy vedoucích pracovníků, 

ředitelů a auditorů, komentáře manaţerů i odborného tisku a nezávislá hodnocení a 

prognózy týkajících se budoucího vývoje podniku a odhady různých analytiků institucí.  

 Základní data a údaje pro finanční analýzu jsou čerpány především z finančního 

účetnictví.  Pomocí účetních výkazů jsou poskytovány informace pro finanční rozhodování. 

Mezi základní účetní výkazy patří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přehled o peněţních tocích. 

Tyto výkazy zachycují pohyb podnikových financí a majetku a jsou součástí účetní závěrky. 

Pro zpracování finanční analýzy je někdy potřeba tyto výkazy do jisté míry upravit. Analýza 

čerpá data z minulosti, proto se přihlíţí k odhadům výsledků a novelizacím. 

2.2.1. Rozvaha 

 Rozvaha neboli bilance zachycuje v peněţním vyjádření stav majetku (aktiv) a 

zdrojů jejich krytí (pasiv) k určitému časovému okamţiku, zpravidla to bývá k poslednímu 

dni účetního období. Z rozvahy se získávají údaje o majetkové situaci podniku, tedy v 

jakých konkrétních formách je majetek vázán, jak je oceněn, opotřebováván a podobně. 

Dále poskytuje informace o zdrojích financování, především výši vlastních a cizích zdrojích 

a jejich struktuře a také zobrazuje finanční situaci podniku, jakého zisku podnik dosáhl, 

jakým způsobem byl zisk rozdělen atd. 

 Na levé straně rozvahy jsou zachycena aktiva podniku. Jde o přehled toho, co podnik 

vlastní a co mu dluţí jiné ekonomické subjekty, tzn. majetkovou strukturu podniku. 

Zachycuje formy majetku, které podnik pouţívá pro svou činnost. Základním kritériem jeho 

členění je doba ţivotnosti majetku v podniku  viz Tabulka 2.1. 
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Tabulka 2.1 Rozvaha aktiva 

Označen

í 
Pasiva 

Běţné 

účetní 

období 

Minulé účetní 

období 

 PASIVA CELKEM   

A. Vlastní kapitál   

A. I. Základní kapitál   

A. II. Kapitálové fondy   

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

zisku 

  

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let   

A. V. Výsledek hospodaření běţného účetního období 

(+/-) 

  

B. Cizí zdroje   

B. I. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky   

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci   

C. I. Časové rozlišení   

Zdroj: vlastní zpracování z údajů finančního výkaznictví 

 

Na pravé straně rozvahy jsou zachycena pasiva podniku. Zobrazují, jakým způsobem 

jsou aktiva společnosti kryta. Jde o prostředky, které podnik dluţí jiným ekonomickým 

subjektům a také o vlastní kapitál společnosti, tzn. zdroje krytí majetku.  Základním 

kritériem jejich členění je vlastnictví  viz Tabulka 2. 2. 

 V rozvaze musí vţdy platit princip bilanční rovnosti. Součet aktiv se musí rovnat 

součtu pasiv, jelikoţ ţádný podnik nemůţe mít více majetku, neţ má zdrojů a opačně. 
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Tabulka 2.2 Rozvaha pasiva 

Označení Pasiva 

Běţné 

účetní 

období 

Minulé účetní 

období 

 PASIVA CELKEM   

A. Vlastní kapitál   

A. I. Základní kapitál   

A. II. Kapitálové fondy   

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

zisku 

  

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let   

A. V. Výsledek hospodaření běţného účetního období 

(+/-) 

  

B. Cizí zdroje   

B. I. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky   

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci   

C. I. Časové rozlišení   

Zdroj: vlastní zpracování z údajů finančního výkaznictví 

 

V rozvaze nalezneme hodnoty majetku za běţné a minulé období. Běţné období je 

dále členěno na poloţku brutto, která vyjadřuje prvotní ocenění při pořízení, poloţku 

korekce, která představuje oprávky a opravné poloţky slouţící k reálnějšímu ocenění a 

poloţku netto, která vyjadřuje současnou účetní hodnotu majetku a je rozdílem poloţek 

brutto a korekce. 

 V rozvaze na straně zdrojů krytí majetku společnosti nalezneme hodnoty za běţné a 

minulé účetní období. Tyto poloţky se dále nijak nečlení. 

2.2.2. Výkaz zisků a ztrát 

 Výkaz zisků a ztrát (VZZ) udává přehled o nákladech a výnosech za určité období. 

Vytváří se za účelem zjištění, jaké činnosti se podílely na tvorbě výsledku hospodaření. 

Tento výsledek je pak v rozvaze zobrazen jako jediný údaj. Náklady zobrazené ve finančním 

účetnictví vyjadřují skutečně spotřebované, peněţně vyjádřené ekonomické zdroje. Jsou to 
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obětované zdroje ekonomického růstu sniţující zisk. V praxi se jedná o spotřebu, 

opotřebování a zvýšení závazků. Výnosy představují peněţní ekvivalent realizovaných 

výkonů, který podnik získává na základě trţních cen při realizaci svých výkonů a jejich 

převzetí okolím. Jedná-li se o výnosy externí, tak vznikají při prodeji výkonů mimo podnik. 

U výnosů interních slouţí jako měřítko hodnocení úspěšnosti činnosti vnitropodnikového 

útvaru a jeho podílu na výsledku hospodaření podniku jako celku. Zisk vykazovaný v 

období v ročních výkazech můţe zobrazit kompletní kvalitu hospodaření podniku za dané 

období, nezobrazí však spolehlivě úspěch podniku. 

 Podstatu výkazu zisků a ztrát můţeme vyjádřit takto: 

 

VÝNOSY NÁKLADY  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ZISK nebo ZTRÁTA).  (2.1) 

  

Ve VZZ jsou transakce vykazovány v období, do kterého věcně i časově spadají. 

Nebere se tedy v úvahu, zda došlo k jejich úhradě, uplatňuje se tzv. akruální princip. To 

znamená, ţe výnosy se uznávají v období, ve kterém byly realizovány, bez ohledu na to, zda 

byly uhrazeny. Náklady se uznávají v období jejich vzniku, tedy v době, kdy se podílely na 

tvorbě výnosů, bez ohledu na to, zda byly zaplaceny. Poloţky nákladů a výnosů se neopírají 

o skutečné peněţní toky. Strukturu výkazů a ztrát zobrazuje Tabulka 2.3. 

  

V podniku zjišťujeme výsledky hospodaření za tři oblasti: 

 provozní výsledek hospodaření 

 finanční výsledek hospodaření 

 mimořádný výsledek hospodaření. 
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Tabulka 2.3 Struktura výkazu zisků a ztrát 

I. OBCHODNÍ ČINNOST 

+ trţby za prodej 

- náklady na prodané zboţí 

OBCHODNÍ MARŽE 

II. VÝROBNÍ ČINNOST 

+ trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 

+/- změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 

+ aktivace (materiálu, zboţí a dlouhodobého majetku, 

vyrobených ve vlastní reţii a vnitropodnikových sluţeb) 

- výkonová spotřeba (materiál, energie, sluţby) 

PŘIDANÁ HODNOTA 

- osobní náklady (mzdy, odměny, sociální zabezpečení) 

- daně a poplatky (kromě daně z příjmu) 

- odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 

- ostatní provozní náklady 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

  

III. FINANČNÍ ČINNOST 

+ výnosy z finančních operací 

- náklady finančních operací 

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

+/- FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

- daň z příjmů za běţnou činnost 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 

  

IV. MIMOŘÁDNÁ ČINNOST 

+ mimořádné výnosy 

- mimořádné náklady 

- daň z příjmů z mimořádné činnosti 

MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŢNOU ČINNOST 

+ MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Zdroj: Grünwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. 

Praha: Oeconomica, 2004. 180 s. ISBN 80-245-0684-X, str. 12- 13 
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Informace získané z takto uspořádaného VZZ lze jednoduše pouţít pro analýzu 

výsledku hospodaření podniku, zejména pro výpočet poměrových ukazatelů. Pro finanční 

analýzu mají velký význam výnosy, trţby, provozní výsledek hospodaření, nákladové úroky, 

výsledek hospodaření za běţnou činnost a výsledek hospodaření za účetní období. 

2.2.3. Přehled o peněžních tocích 

 Výkaz o peněţních tocích neboli Cash flow (CF), doplňuje rozvahu a výkaz zisků a 

ztrát o potřebné informace, které v těchto výkazech nenajdeme. Je samostatnou přílohou 

účetní závěrky, povinně auditovaných společností. Podává informace o peněţních tocích za 

uplynulé účetní období, tedy sleduje přírůstky a úbytky peněţních prostředků a ekvivalentů 

a skladbu příjmů a výdajů, které ke změně vedly. Peněţní toky se v Cash flow člení na 

provozní, investiční a finanční činnost. 

 Sestavení výkazu o peněţních tocích lze provést přímou nebo nepřímou metodou  

viz Tabulka 2.4 a Tabulka 2.5. U přímé metody se provádí totální bilance všech příjmů a 

výdajů a CF se určí jako jejich rozdíl. Pro rozborové účely je však nepřímá metoda 

výhodnější a přehlednější. CF se sestaví jako součet čistého zisku po zdanění, odpisů za 

dané období a přírůstků nebo úbytků daných poloţek aktiv a pasiv oproti počátečnímu 

stavu. 

 Pomocí CF můţeme posoudit likviditu a platební schopnosti podniku. Růst zisku 

neznamená růst peněţních prostředků, neboť zisk není totéţ co peníze. 

  

Tabulka 2.4 Základní princip sestavování Výkazu o přehledu peněžních toků přímou 

metodou 

   Výnosy běţného období 

- výnosy, které nebyly v běţném období příjmem 

+ příjmy, které nebyly v běţném období výnosem 

 = Příjmy běžného období 

- náklady běţného období 

+ náklady, které nebyly v daném období výdajem 

- výdaje, které nebyly v daném období nákladem 

 = Peněžní tok, běžného období 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 2.5 Základní princip sestavování Výkazu o přehledu o peněžních tocích nepřímou 

metodou 

Počáteční stav peněţních prostředků 

+ zisk po zdanění 

+ odpisy 

- přírůstek aktiv 

+ úbytek aktiv 

+ přírůstek pasiv 

- úbytek pasiv 

 = Konečný zůstatek peněžních prostředků 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.3. Uživatelé finanční analýzy 

 Údaje, které plynou z finanční analýzy, jsou předmětem zájmu mnoha subjektů, 

které přicházejí do kontaktu s podnikem. Jedná se o interní a externí uţivatele, kteří mají své 

zájmy, všem však údaje z finanční analýzy slouţí k jejich dalšímu rozhodování. Interní 

uţivatelé mají blízký vztah a přístup k podniku, ve kterém získávají průběţné 

vnitropodnikové informace např. z vnitropodnikového účetnictví, z interních statistik, 

mzdových evidencí, interních směrnic apod. Patří sem nejen manaţeři, zaměstnanci, ale i 

odboráři. Externí uţivatelé obvykle informace získají zpětně za určitá období nebo pouze 

výhledově např. z výročních zpráv, katalogů, firemních časopisů apod. Zde patří investoři, 

banky a další věřitelé, obchodní partneři i konkurence. 

2.3.1. Manažeři 

 Manaţeři mají nejsnadnější přístup k finančně účetním informacím a jiným 

informacím o podniku, disponují tak veškerými dostupnými údaji, které nejsou přístupné 

externím zájemcům.  Pro finanční analýzu jsou důleţité informace poskytované finančním 

účetnictvím. Její výstupy manaţeři uţívají především pro operativní a strategické řízení 

podniku. Znalost finanční situace podniku umoţňuje manaţerům správně rozhodovat a vést 

veškerou činnost tak, aby byla podřizována základnímu cíli podniku. Význam finanční 

analýzy nelze v ţádném případě podceňovat. V současné době je pro podnik nutné 

pravidelné a průběţné sestavování a vyhodnocování finančních ukazatelů a kaţdý manaţer 

musí být schopen zvládnout tyto ukazatele vyhotovit. 



14 

 

2.3.2. Zaměstnanci a odbory 

 V zájmu zaměstnanců podniku je udrţení si pracovních míst a mzdových podmínek. 

Proto mají zaměstnanci samozřejmě zájem na finanční a hospodářské stabilitě podniku. 

Finanční analýza poskytuje informace o finanční situaci podniku, pomocí ní mohou 

zaměstnanci odhadovat vývoj v sociálních a mzdových oblastech. Vybraní zaměstnanci se 

mohou účastnit odborů, které se také z velké části podílí na řízení podniku. 

2.3.3. Investoři 

 Investoři jsou primárními uţivateli finančně  účetních informací, které jsou 

obsaţeny ve finančních výkazech podniku. Investory jsou akcionáři či vlastníci, kteří do 

podniku vkládají svůj kapitál. Stejně jako další potenciální investory tedy bude především 

zajímat, zda jsou jejich vloţené prostředky dobrou investicí a zda bylo jejich rozhodnutí 

správné. Investoři posuzují finanční výkonnost podniku ze dvou příčin. První představuje 

vyuţití informací pro rozhodování o budoucích investicích, jedná se o investiční hledisko. 

Investoři se snaţí dozvědět se dostatečné mnoţství informací, které jim pomůţe rozhodnout 

se, zda do daného podniku v budoucnu vloţí či nevloţí své prostředky. Rozhodnutí je pak 

závislé na míře rizika, kterou jsou investoři ochotni podstoupit a na míře výnosnosti jimi 

vloţeného kapitálu. Druhou příčinou sledování informací je skutečnost, ţe investoři, kteří 

jiţ poskytli podniku své prostředky, se snaţí kontrolovat, jak je s těmito zdroji nakládáno. 

Toto kontrolní hledisko uplatňují akcionáři vůči manaţerům podniku, jehoţ akcie vlastní. V 

jejich zájmu je především stabilita a likvidita podniku a disponibilní zisk, od kterého se ve 

většině případů odvíjí výše jejich dividend. Důleţité jsou také podnikatelské záměry 

manaţerů, protoţe je pro akcionáře důleţité, aby podnik trvale prosperoval a rozvíjel se. 

Manaţeři mají určitou volnost při nakládání s majetkem podniku a to můţe vytvářet značné 

rozpory v zájmech, proto akcionáři poţadují průběţné zprávy o jejich hospodaření, buď 

formou výročních, nebo častějších zpráv o finančním stavu podniku. 

 Drţitelé dluţních cenných papírů se zajímají hlavně o to, aby jim byly včas a v 

dohodnuté výši vypláceny úroky a splátky cenných papírů, zda je do budoucnosti zajištěna 

finanční stabilita a likvidita podniku a zda je dluh zajištěn majetkem. [3] 

2.3.4. Banky a jiní věřitelé 

 Pokud věřitelé chtějí poskytnout dluţníkovi úvěr, potřebují znát podrobné informace 

o jeho finanční situaci.  Finanční analýza jim tyto informace poskytne. Na základě jejich 

výsledků se věřitel správně rozhoduje, zda úvěr poskytne, v jaké výši a za jakých podmínek. 

Před poskytnutím úvěru hodnotí banka bonitu dluţníka, která je hodnocena analýzou jeho 
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finančního hospodaření. Banka analyzuje strukturu majetku, finanční zdroje, kterými je 

majetek financován a také výsledky hospodaření. Často věřitelé kladou pozornost stabilitě 

ukazatelů. Pro případ, ţe by dluţník překročil stanovené hodnoty ukazatelů v průběhu 

čerpání úvěru, sjednává si banka ve smlouvách právo změny úvěrových podmínek. 

Například překročí li podnik jistou hranici zadluţenosti, zvýší mu banka úroky apod. Má-li 

dluţník více podobných závazků, zaměřuje se věřitel na jeho hospodaření a solventnost, 

tedy schopnost splácet řádně své závazky. 

2.3.5. Obchodní partneři 

 Dodavatelé neboli obchodní věřitelé sledují především solventnost, likviditu a 

zadluţenost podniku. Tedy je pro ně důleţité, zda je podnik schopný řádně a včas hradit své 

závazky a dlouhodobí dodavatelé se zajímají o dlouhodobou stabilitu a trvalé obchodní 

kontakty. 

 Odběratelé neboli zákazníci, pozorně sledují finanční situaci dodavatelů především v 

případě dlouhodobého obchodního vztahu. Je pro ně důleţité, vybrat si takového 

dodavatele, který bude finančně dostatečně stabilní, aby byl schopen plnit své závazky dle 

předem stanovených podmínek. Jelikoţ v případě finančních potíţí dodavatele, by se mohli 

dostat sami do potíţí se zajištěním vlastní výroby. 

2.3.6. Konkurence 

 Konkurence má potřebu získávat finanční informace podobných podniků nebo 

celého odvětví pro porovnání s vlastními výsledky hospodaření, zejména rentability, 

zadluţenosti, obratovosti, cenové politiky, ziskové marţe a dalších. Tyto informace jim také 

pomáhají posoudit silné a slabé stránky jejich podniku. Podnik není povinen poskytovat 

informace o své finanční situaci, je to však v jeho zájmu, jinak se vystavuje znevýhodnění 

podmínek. Podnik, který zatajuje, nebo zkresluje své výsledky, se vystavuje riziku ztráty 

dobré pověsti a s tím související konkurenceschopnosti v usilování o potenciální zákazníky 

a investory. V zájmu podniku by mělo být včasné a správné poskytování informací externím 

subjektům. 

2.3.7. Stát a jeho orgány 

 Stát a jeho orgány se zajímají o finančně  účetní informace, především z důvodů 

kontroly plnění daňových povinností, dále provádějí statistická šetření, kontrolují podniky 

se státní majetkovou účastí, rozhodují a rozdělují finanční výpomoci, získávají přehled o 

finančním stavu podniků, kterým byla v rámci výběrového řízení přidělena státní zakázka, a 
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také vyţadují informace pro formulování hospodářské politiky státu vůči podnikatelské 

sféře. [3] 

 

 Výše uvedený výčet uţivatelů finanční analýzy není úplný, neboť existuje mnoho 

dalších subjektů, které mají o výsledky finanční analýzy zájem. Mezi ně patří např. 

analytici, daňoví poradci, oceňovatelé podniku, burzovní makléři, odborové svazy, 

university, novináři, ale také nejširší veřejnost. [3] 

 Data uvedená v účetních výkazech, která jsou předkládána externím subjektům, 

bývají kontrolována v oblasti základních finančních dat, nezávislým auditorem, který 

potvrzuje dodrţování deklarovaných účetních metod pouţívaných při sestavování těchto 

výkazů. 

 

2.4.  Analýza absolutních ukazatelů 

 Při analýze absolutních (stavových) ukazatelů se vychází u údajů obsaţených v 

základních účetních výkazech a to z rozvahy a výkazů zisků a ztrát. Podávají nám informace 

o objemu v absolutním hodnotovém vyjádření, např. majetku, kapitálu nebo peněţního toku 

podle toho, jestli vyjadřují určitý stav nebo udávají hodnoty za určitý interval. Při finanční 

analýzy má toto rozlišení velký význam, protoţe se musí dbát na srovnatelnost dat. 

 

Absolutní ukazatele dělíme na: 

 stavové 

 tokové. 

 

Údaje o stavových veličinách nám poskytuje rozvaha. Jsou zde zachyceny k 

určitému časovému okamţiku (např. 31. 12.) informace o hodnotách majetku a kapitálu. 

Veličiny tokové jsou obsaţeny ve výkazu zisků a ztráty a v cash flow. Tyto výkazy poskytují 

údaje, které vypovídají o změně v určitém časovém intervalu, např. jakých trţeb bylo za 

uplynulé období v podniku dosaţeno. 

 

Metody vyuţívané při analýze absolutních ukazatelů jsou: 

 horizontální analýza  analýza vývojových trendů 

 vertikální analýza  procentní rozbor komponent. 
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2.4.1. Horizontální analýza  analýza vývojových trendů 

 Horizontální analýza neboli analýza trendů se zabývá absolutními i relativními 

změnami ukazatelů v čase. Sleduje vývoj jednotlivých poloţek účetních výkazů nejčastěji 

ve vztahu k nějakému minulému účetnímu období. Můţe zpracovávat buď meziroční rozbor 

dvou po sobě jdoucích období, anebo provádět analýzu za několik účetních období. 

 

                                        ,                                                   (2.2) 

                
                       

            
                                                               (2.3) 

  

Při analýze je obecně doporučováno vyuţít údaje za delší časové období (minimálně 

5 let), jelikoţ je pravděpodobné, ţe zjištěné výsledky budou přesnější. U interpretace 

zjištěných výsledků musíme brát v úvahu další faktory, kterými mohou být změna v 

legislativě, postavení firmy na trhu, vliv inflace apod. 

2.4.2. Vertikální analýza  procentní rozbor komponent 

 Vertikální analýza, nazývána rovněţ jako procentní rozbor, zkoumá, jak se jednotlivé 

části daných poloţek podílely na bilanční sumě. Zjišťuje jaká je vnitřní struktura 

absolutních ukazatelů poloţek účetních výkazů, u rozvahy to nejčastěji bývá suma aktiv či 

pasiv, u výkazů zisků a ztrát mohou být jako základna zvoleny např. celkové výnosy. 

Vertikální analýza hledá odpovědi na otázky, zda se při vývoji firmy nějakým způsobem 

mění vzájemné proporce jednotlivých poloţek a je li struktura majetku, kapitálu, tvorby 

zisku stabilní, nebo dochází k nějakému vývoji. Údaje získané z vertikální analýzy slouţí 

pro porovnání s obdobnými podniky, s konkurencí nebo s odvětvím. Nevýhodou této 

analýzy je pouhé konstatování, nikoli vysvětlení příčin jejich vzniku. Výhodné je, ţe však 

můţe upozornit na problémové oblasti, které je třeba podrobit hlubšímu rozboru, taktéţ 

nezávisí na meziroční inflaci a umoţňuje srovnatelnost výsledků z různých let. 

 

               
                         

                             
    .                                                       (2.4) 

 

2.5.  Analýza poměrových ukazatelů 

 Poměrové ukazatele patří k nejpouţívanější a nejvýznamnější skupině ukazatelů, 

která umoţňuje rychlý a nenáročný pohled na finanční situaci podniku, jelikoţ informace 
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potřebné k této analýze jsou veřejně dostupné a mají k nim přístup i externí uţivatelé. 

Poměrové ukazatele se vypočítají jako podíl jedné nebo několika poloţek, které se vyberou 

podle toho, co má být měřeno. Umoţňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace 

podniku, slouţí pro porovnání finanční situace daného podniku s finanční situací obdobných 

společností a také mohou figurovat jako vstupní údaje matematických modelů, které 

popisují závislosti mezi jevy, hodnotí rizika nebo předpovídají budoucí vývoj. Poměrové 

ukazatele zahrnují ukazatele, zadluţenosti, rentability, aktivity, likvidity a kapitálového trhu. 

 

Bakalářská práce bude zaměřena na ukazatele finanční stability a zadluţenosti daného 

podniku. 

2.5.1. Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 Finanční stabilita vypovídá o tom, ţe je podnik schopný dlouhodobě uhrazovat své 

finanční závazky a dlouhodobě dosahuje přiměřené výkonnosti. V případě, ţe podnik 

pouţívá k financování svých aktiv cizí zdroje, hovoříme o jeho zadluţenosti. V dnešní době 

je zadluţenost běţnou součástí téměř kaţdého podniku, jelikoţ umoţňuje pouţít vedle 

vlastního kapitálu také cizí kapitál, který představuje ve většině případů levnější formu 

financování potřeb podniku. U velkých podniků je v současnosti nemyslitelné, aby 

financovaly veškeré aktiva z kapitálu vlastního nebo naopak jen z kapitálu cizího. Při 

pouţití pouze vlastního kapitálu by došlo k poklesu celkové výnosnosti vloţených zdrojů a 

především vlastní kapitál je daleko draţší neţ kapitál cizí. Niţší cenu cizích zdrojů 

způsobuje daňový štít, který umoţňuje zahrnout nákladové úroky do daňově uznatelných 

nákladů. Právními předpisy je předepsána určitá povinná výše vlastního kapitálu při 

zahájení podnikání. Je tedy zákonem vyloučeno, aby podnik financoval své potřeby pouze z 

cizích zdrojů. Vysoký podíl cizích zdrojů můţe způsobit neschopnost splácet své závazky a 

potenciální věřitelé se mohou obávat bankrotu podniku. Ukazatele zadluţenosti ovlivňuje 

struktura zdrojů financování a hodnotí se na základě analýzy vztahu aktiv a pasiv. 

Základním problémem finančního řízení podniku je nejen stanovení celkové výše 

potřebného kapitálu, ale také volba nejvhodnější skladby zdrojů financování. Analýzy 

zadluţenosti je zaloţena na hledání optimální struktury vlastního a cizího kapitálu. 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) 

 Tento ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu. Udává do jaké míry je 

podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji a vyjadřuje tak finanční samostatnost 
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podniku. Příznivý trend tohoto ukazatele je rostoucí, jelikoţ růstem tohoto ukazatele 

dochází k upevňování finanční stability. 

 

                                     
               

              
    .                                       (2.5) 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

 Základní pravidlo vypovídá o tom, ţe veškerá stálá aktiva, tedy dlouhodobý hmotný 

a dlouhodobý nehmotný majetek podniku, mají být kryty dlouhodobými zdroji. Dlouhodobý 

kapitál, který tvoří vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál, je poměřován ke stálým 

aktivům. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím je finanční stabilita podniku lepší.  

 

                           
                  

            
.                                                             (2.6) 

 

Podíl stálých aktiv 

 Tento ukazatel poměřuje stálé aktiva a celková aktiva. Tedy zjišťuje podíl 

dlouhodobého majetku podniku na celkových aktivech, která podnik vlastní. 

 

                    
            

              
    .                                                                       (2.7) 

 

Podíl oběžných aktiv 

 Tento ukazatel zjišťuje, jak velkou část tvoří oběţná aktiva z celkových aktiv 

podniku. Pro obchodní společnosti, na rozdíl od výrobních podniků, jsou typické vyšší 

hodnoty tohoto ukazatele. 

 

                     
             

              
    .                                                                   (2.8) 

 

Podíl zásob na aktivech 

 Tento ukazatel také zjišťuje, jaký je podíl určité poloţky k celkovému majetku firmy. 

V tomto případě zjišťujeme podíl zásob. U výrobních podniků jsou hodnoty vysoké z 

důvodu jejich výrobní činnosti, naopak pro obchodní podniky jsou hodnoty nízké. 

 

            
      

              
    .                                                                                    (2.9) 
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Majetkový koeficient (Equity Multiplier) 

 Tento ukazatel bývá také označován jako finanční páka. Udává, kolik Kč aktiv 

připadá na 1 Kč vlastního kapitálu. Cílem je dosaţení optimální zadluţenosti, zejména 

ideálního poměru mezi vlastním a cizím kapitálem. Krytí potřeb především vlastními zdroji 

vede k přebytečnému financování podniku. Zadluţenost nemusí mít v kaţdém případě 

pouze negativní význam. Ve zdravém a finančně stabilním podniku její růst přispívá k 

celkové rentabilitě a tím i k trţní hodnotě. Z dlouhodobého hlediska by tento ukazatel měl 

být stabilní. 

 

                     
              

               
.                                                                         (2.10) 

 

Ziskový účinek finanční páky 

 Tento ukazatel slouţí ke zjištění vlivu zadluţenosti na rentabilitu vlastního kapitálu. 

Vypočítá se jako součin úrokové redukce zisku a finanční páky, tyto ukazatele působí 

protichůdně. Vyjde li hodnota ziskového účinku finanční páky více neţ jedna, znamená to, 

ţe zvyšování zadluţenosti podniku má příznivý vliv na růst rentability vlastního kapitálu. 

Pokud je však hodnota menší neţ jedna, pak je zřejmé, ţe zadluţenost podniku má za 

následek negativní vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. Nastane li situace, kdy se ziskový 

účinek finanční páky rovná jedné, dochází k tomu, ţe zadluţenost nemá ţádný vliv na 

rentabilitu vlastního kapitálu. 

 

                             
   

    
 
              

                
,                                                 (2.11) 

kde je 
   

    
 úroková redukce, EBT je zisk před zdaněním a EBIT je zisk před úroky a 

zdaněním. 

 

Celková zadluženost (Debt Ratio) 

 Celková zadluţenost neboli ukazatel věřitelského rizika, představuje základní 

ukazatel zadluţenosti. Vyjadřuje skutečnost, ţe podnik kryje výši svého majetku cizím 

kapitálem. Pomocí tohoto ukazatele zjišťujeme, z jak velké části jsou aktiva podniku 

financována cizími zdroji. Obecně můţeme říct, ţe čím je hodnota ukazatele vyšší, tím vyšší 

je riziko věřitelů a podnik je méně finančně stabilní.  Je nutno však analyzovat strukturu 

cizích zdrojů. Hodnoty jsou významné především pro dlouhodobé věřitele, zejména banky. 
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Výsledky ukazatelů se srovnávají s oborovým průměrem, je li hodnota vyšší neţ oborový 

průměr, můţe to pro podnik znamenat obtíţnější získání dalších finančních zdrojů nebo 

méně výhodné podmínky při získání dluhu. 

 

                              
            

              
    .                                                (2.12) 

 

 Analytickými ukazateli celkové zadluţenosti jsou dlouhodobá a běţná (krátkodobá) 

zadluţenost. Dlouhodobá zadluţenost vyjadřuje, jaká část majetku podniku je kryta 

dlouhodobými cizími zdroji. Dlouhodobý cizí kapitál tvoří dlouhodobé závazky, úvěry a 

rezervy. Běţná zadluţenost poměřuje krátkodobý cizí kapitál a celková aktiva podniku. Pro 

podnik není výhodné, aby zadluţenost byla tvořena především dlouhodobými dluhy, je ale 

nutné najít optimální poměr mezi krátkodobými a dlouhodobými cizími zdroji.  

 

                       
                       

              
    ,                                              (2.13) 

 

                  
                       

              
    .                                                         (2.14) 

 

Zadluženost vlastního kapitálu (Debt/ Equity Ratio) 

 Tento ukazatel má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluţenost a zároveň 

je doplňkovým ukazatelem úrokového krytí. Ukazatelé celkové zadluţenosti a zadluţenosti 

vlastního kapitálu rostou spolu s rozměry dluhů ve finanční struktuře podniku. Jejich 

výsledky však shodné nejsou, jelikoţ na rozdíl od celkové zadluţenosti, můţe tento ukazatel 

dosahovat hodnot větších jak 100% a také můţe růst do nekonečna. Míra zadluţení 

vlastního kapitálu závisí především na fázi vývoje, ve které se momentálně společnost 

nachází a také na míře riziku, které je podnik ochotný podstoupit. U stabilních společností 

by se měla pohybovat přibliţně v pásmu od 80% do 120%. [1] Příznivý trend je u tohoto 

ukazatele klesající. 

 

                                         
            

               
                                 (2.15) 
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Úrokové krytí 

 Úrokové krytí vypovídá o tom, kolikrát provozní zisk pokryje úroky. Poměřuje tedy 

zisk před úroky a daněmi k nákladovým úrokům. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím 

je finanční situace podniku lepší. Dosáhne li podnik hodnoty jedna, znamená to, ţe je 

schopný vydělat pouze na pokrytí nákladových úroků. Je li hodnota menší neţ jedna, 

nepostačuje jeho zisk ani na úhradu úroků. Optimální je, kdyţ vyjdou hodnoty tohoto 

ukazatele vyšší neţ jedna, jelikoţ to dokazuje, schopnost podniku uhradit nejen úroky, ale 

také vytvořit zisk, který se rozdělí mezi akcionáře a vlastníky. 

 

              
    

     
                                                                                                    (2.16) 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním. 

 

Úrokové zatížení 

 Tento ukazatel představuje převrácenou hodnotu ukazatele úrokového krytí. 

Informuje o tom, jak velkou část vytvořeného zisku připadne na úhradu úroků. Pokud má 

podnik dlouhodobě nízké úrokové zatíţení, můţe si dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. Tento 

ukazatel je vţdy vhodné pouţívat v souvislosti s vývojem rentability výnosnosti. Na první 

pohled by bylo ţádoucí sníţit úrokové zatíţení. Rozhodující je vliv výnosnosti vloţených 

prostředků a úrokové míry. [1] 

 

                 
     

    
,                                                                                              (2.17) 

kde EBIT je zisk před úroky a zdaněním. 

 

Úvěrová zadluženost 

 Ukazatel úvěrové zadluţenosti má opodstatnění pouze v podnicích, které pouţívají k 

financování svých potřeb především bankovní úvěry. Vyjadřuje podíl úvěrů k vlastnímu 

kapitálu. Hodnota tohoto ukazatele by měla být v delším časovém období stabilní. 

 

                    
     

               
    .                                                                 (2.18) 

 

 

Doba návratnosti úvěru 
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 Posledním ukazatelem finanční stability a zadluţenosti je doba návratnosti úvěru. 

Tento ukazatel udává počet let nutných ke splacení úvěrů z provozního Cash flow 

(EAT+odpisy). Je to ukazatel, který pouţívají komerční banky při rozhodování o 

poskytování úvěrů. [1] Chce-li podnik zjistit, kolik dní je nutné ke splacení úvěru, vynásobí 

ukazatel počtem dní v roce. 

 

                       
     

          
    ,                                                              (2.19) 

kde EAT je čistý zisk. 
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3. Charakteristika a popis vybraného podniku 
 

Základní informace o společnosti: 

 

 Název společnosti: Cornea Lexum s. r. o. 

 Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

 Sídlo společnosti:  Praha 4, Višňová 1957/25 

 Datum vzniku:  19. ledna 2000 

 Identifikační číslo:  261 48 552 

 Předmět činnosti:  koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

pronájem strojů a zařízení (v oblasti oční optiky), 

provozování nestátního zdravotnického zařízení 

 Základní kapitál:  100 000 Kč 

 

3.1.  Charakteristika společnosti Lexum 

 Společnost Cornea Lexum s. r. o. je součástí skupiny Evropské oční kliniky Lexum a 

jejím majoritním vlastníkem je mateřská společnost OPHTALASER a. s. Skupina Lexum 

působí na poli oční medicíny od roku 1993. Řadí se mezi největší oční kliniky v Evropě a 

spolupracují s pracovištěm 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zkušenosti týmů 

odborníků kliniky Lexum vychází z dlouhé tradice očních univerzitních klinik Čech a 

Moravy, paříţské kliniky HôtelDieu a americké kliniky Massachusetts, Eye and Ear 

Infirmary Harvardské univerzity v Bostonu. 

 Oftalmologická klinika Lexum stihla vybudovat několik detašovaných pracovišť s 

centrálním sídlem v Praze. Za pomoci moderního vybavení nabízí klinika laserovou korekci 

refrakčních vad jako je krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus, presbyopie a aberace 

vyššího řádu, tedy optické vady zraku nekorigovatelné brýlemi, dále také implantaci 

umělých nitroočních čoček, léčbu šedého zákalu, keratokonu a konzervativní a chirurgickou 

léčbu sklivce a sítnice. Také provádí estetické zákroky a operace strabismu. Péče na očních 

klinikách Lexum není hrazena ze zdravotního pojištění. 

 Od počátku vzniku kliniky Lexum zde oční chirurgové provedli na 20 000 operací 

laserovou technikou a 50 000 operací šedého zákalu. V současnoti je ve společnosti Lexum 

zaměstnáno přes 40 zkušených operatérů a dalších 200 očních specialistů. 
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Pobočky kliniky Lexum: 

 Oční klinika Lexum Praha 

 Oční klinika Lexum Ostrava 

 Oční klinika Lexum Východní Čechy Hradec Králové 

 Lexum Mariánské Lázně pouze vyšetřovna. 

 

3.2.  Oční klinika Cornea Lexum 

  Společnost Cornea Lexum s. r. o. byla zaloţena na začátku roku 2000. Její zkrácený 

název je CORNEA LEXUM, SRO, PHA. Je to sesterské pracoviště Oční kliniky Lexum. 

Mezi činnosti této společnosti patří ambulantní vyšetření, vyšetření a operace šedého zákalu, 

vyšetření a operace zeleného zákalu, vyšetření a operace zadního segmentu oka  sklivce, 

sítnice a také vyšetření OCT oční koherentní tomograf. Počet zákroků kliniky uvádí 

Tabulka 3.2. Veškerá péče je hrazena ze zdravotního pojištění, má tedy uzavřené smlouvy se 

všemi zdravotními pojišťovnami České republiky. Pacienti si pouze sami hradí OCT 

vyšetření, které pojišťovna nehradí, jinak nic nedoplácí. Průměrný přepočtený stav 

zaměstnanců společnosti za sledované období uvádí Tabulka 3.1. 

 

Pobočky kliniky Cornea Lexum: 

 Oční klinika Cornea Lexum Praha 

 Oční klinika Cornea Lexum Ostrava. 

 

Tabulka 3.1 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Cornea Lexum s. r. o. 

Rok Počet Mzdové náklady 

Soc. A zdr. 

Zabezpečení Ostatní náklady 

Osobní náklady 

celkem 

2003 11    4399 

2004 16 7036 2334 176 9546 

2005 27 13052 3809 261 17122 

2006 46 16999 5008 441 22448 

2007 56 26139 8168 749 35056 

2008 77 35425 10301 1065 46791 

2009 80 38505 11083 1646 51234 
(údaje nákladů v tis. Kč) 

Zdroj: interní data společnosti 
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3.2.1. Předmět činnosti 

 Předmětem podnikání společnosti Cornea Lexum s. r. o. podle obchodního rejstříku 

je: 

- koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboţí uvedeného v příloze 1, 

2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.) 

- pronájem strojů a zařízení (v oblasti oční optiky) 

- provozování nestátního zdravotnického zařízení v oboru oftalmologie. 

 

Podle oborové klasifikace ekonomických činností se člení podnikatelské aktivity společnosti 

na: 

- Ambulantní zdravotní péče (kromě zubní) 

- Ostatní velkoobchod 

- Pronájem ostatních strojů a zařízení. 

  

  Veškeré zákroky, které společnost provádí, jsou bezbolestné a prováděné 

ambulantně. Ve většině případů se pouţívá lokální znecitlivění oka kapkami. Ke korekci 

zraku se pouţívá nejvyspělejší a nejšetrnější způsob FEMTO LASIK PREMIUM,coţ je 

laserový zákrok. Tato metoda byla schválena americkou NASA a US Army pro korekci 

zraku astronautů a vojáků. 

 

Onemocnění šedým zákalem  

 Šedý zákal postihuje normálně čirou čočku, která je uloţena za duhovkou v oku a 

umoţňuje ostré vidění bez brýlí na vzdálené předměty, televizi i čtení. Příčinou vzniku 

tohoto zákalu můţe být působení ultrafialového záření, celkové onemocnění, uţívání 

některých léků, poúrazové stavy a kouření. Zakalování čočky vede postupně k zamlţenému 

vidění a někdy ke zdvojení vidění aţ k téměř úplné slepotě.  Zejména u řidičů můţe být 

nebezpečné výrazné zhoršení vidění za šera. Operace se provádí v místním znecitlivění oka 

kapkami a je zcela bezbolestná a netrvá déle neţ 10 15 minut. Samotný zákrok spočívá 

v odstranění zakalené čočky pomocí ultrazvuku a jejím nahrazení čočkou umělou, která se 

umístí na místo původní čočky. Vstup, kterým se celý zákrok provádí, je tak miniaturní, ţe 

se uzavře sám a není potřeba stehu. Chirurgové kliniky Cornea Lexum přistupují ke 

kaţdému pacientovi individuálně. Vědí, ţe kaţdý má své potřeby a na základě toho 

rozhodují o nejvhodnějším výběru nitrooční čočky: 
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 Standardní umělá nitrooční čočka nemá schopnost zaostřovat, a tak je nutné po 

operaci šedého zákalu počítat s brýlovou korekcí na blízko a střední vzdálenost (např. čtení, 

vaření, práce na počítači apod.) 

 Prémiová nitrooční čočka na míru nabízená v rámci Programu Katarakta PREMIUM 

umoţní vidět lépe na všechny vzdálenosti bez brýlí a řeší tak i další problémy s viděním 

nejen šedý zákal. 

  

 Cornea Lexum nabízí operaci šedého základu bez doplatků, to znamená, ţe 

poskytuje měkké nitrooční čočky bez jakýchkoli doplatků. Klinika zaručuje krátké čekací 

lhůty, objednací termíny jsou maximálně do dvou měsíců. 

 

Onemocnění glaukom 

 Glaukom neboli zelený zákal je onemocnění, které způsobuje změny na očním 

nervu. Tím dochází k váţnému poškození zraku, aţ k oslepnutí. Faktor, který způsobuje 

riziko vzniku a rozvoje onemocnění je zvýšený nitrooční tlak. Ten by se však měl 

pravidelně kontrolovat u očního lékaře. Zelený zákal je velice záludné onemocnění, které 

člověk nemá šanci sám rozeznat včas. Pokud je však glaukom zachycen v raných stádiích, 

dá se léčit aplikací očních kapek, které tlak sniţují a chrání oční nervy. V pokročilém stádiu 

nemoci se musí přistoupit k laserové chirurgii. Ta má ale pouze omezené moţnosti a je 

vhodnou alternativou léčby pouze u některých typů glaukomu. Cílem zákroku je vytvoření 

nových cest pro odvod nadměrného mnoţství nitroočního moku, pomocí kterých se má 

sníţit nitrooční tlak. 

 Evropská oční klinika Lexum zajišťuje péči o pacienty se zeleným zákalem v 

Glaukomové poradně. Specialisté kliniky mají s operacemi tohoto typu dlouholeté 

zkušenosti, a proto se také zapojují do mezinárodních studií. 

 

Onemocnění zadního segmentu oka  sklivec, sítnice 

 Sítnice je tenká vrstva, která zevnitř pokrývá stěnu oka a je jednou z jeho 

nejdůleţitějších částí. Je to tkáň, o které lze říci, ţe právě zde sídlí zrak. Zachycuje obraz a 

zrakovým nervem jej posílá do zrakových center v mozku. Sítnice má plochu několika cm
2
, 

ale její onemocnění jsou jedny z nejzávaţnějších chorob v oftalmologii a často vedou ke 

ztrátě zraku. 

 Péči o pacienty s onemocněním sítnice a sklivce zajišťuje na Evropské oční klinice 

Lexum Vitreoretinální centrum, které patří k nejlépe vybaveným v České republice. Tým 
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specialistů na tuto oblast je schopen nabídnout pacientům širokou škálu léčebných postupů, 

včetně chirurgické léčby. Častým onemocněním sítnice můţe být její odchlípení nebo různé 

sklivcové zákaly, degenerace, dědičné choroby, komplikace spojené s čočkou a další. 

 Léčba tohoto typu onemocnění probíhá na Oční klinice Cornea Lexum vţdy 

ambulantně. Pokud se však vyskytne případ, který je sloţitý, můţe daný pacient vyuţít 

jednodenního stacionáře. Při závaţných komplikacích je moţná hospitalizace ve smluvním 

zařízení. 

 

Vyšetření OCT 

 Optická koheranční tomografie je vyuţívanou metodou konzervativní léčby při 

sledování a dokumentaci nechirurgických sítnicových nálezů. S pacienty se pracuje pomocí 

konzultací a doporučení kompenzačních pomůcek. 

 

Tabulka 3.2 Zákroky Oční kliniky Cornea Lexum 

Rok Zákroky 

2001 43 

2002 221 

2003 2239 

2004 3540 

2005 6363 

                     Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.  Nejvýznamnější investice skupiny Lexum 

 V roce 2000 společnost vynaloţila 23, 3 mil. Kč na výstavbu kliniky Višňová a 

vybavení operačních sálů, pořídila excimerový laser, mikrokeratom a biometr. O dva roky 

později investovala 27, 4 mil. Kč na vybudování centra v Ostravě, zahájila také výstavbu 

nových ambulancí Cornea Lexum Praha. V roce 2004 v hodnotě 19, 4 mil. Kč pořídila nejen 

2x pachymetr, štěrbinové lampy, ale především vybavila operační sály ve Stonavě a 

ambulanci Cornea Lexum Ostrava. Následující rok vloţila 28 mil. Kč do vybavení svých 

pracovišť. Pro Ostravu pořídila Laser Zeiss MEL 80, Stratus OCT 3, sítnicový laser, 3D 

ultrazvuk a fotošterbinovou lampu. Pro Prahu nakoupila sítnicový laser a oční ultrazvuk s 

UBM (zdokonalené zobrazování předního segmentu oka). 
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3.4.  Analýza rozvahy 

 Analýza rozvahy společnosti Cornea Lexum byla provedena na základě horizontální 

a vertikální analýzy. Horizontální analýzy vyjadřuje meziroční změny v letech 2003  2009. 

Vertikální analýzy udává podíl jednotlivých sloţek aktiv a pasiv k celkové sumě aktiv nebo 

pasiv za sledované období. Analýza rozvahy je blíţe uvedena v příloze č. 3.  

3.4.1. Horizontální analýza 

 Cílem této analýzy je zjistit změnu dané poloţky. Kaţdý vypočtený údaj představuje 

srovnání hodnoty v aktuálním roce s hodnotou roku předchozího, tedy jakým způsobem 

vzrostla či poklesla daná poloţka ve srovnání s předcházejícím rokem. Hodnoty mohou být 

jak v relativním, tak absolutním vyjádření. Horizontální analýza byla vypočítána dle vzorců 

(2.2) a (2.3) a je součástí. Meziroční změny na straně aktiv a pasiv znázorňuje Graf 3.1 a 

Graf 3.2. 

 Celková aktiva společnosti měla kolísavý trend. Mezi lety 2004 a 2005 došlo 

k nárůstu o 136%, coţ bylo způsobeno vysokým podílem krátkodobých pohledávek, u 

kterých došlo k rapidnímu skoku o 216%. V dalších letech aktiva rostla, v roce 2007 to bylo 

zejména díky krátkodobému finančnímu majetku. V roce 2008 došlo k poklesu celkové 

hodnoty o 26%, největší pokles je patrný v dlouhodobém majetku na straně odpisů, taktéţ se 

na tom podepsal pokles krátkodobých pohledávek, které ale následující rok stouply o 94% a 

tím začala celková aktiva opět růst. 

 U dlouhodobého majetku dochází k výrazným výkyvům po celé sledované období. 

V letech 2005 a 2006 došlo k významnému zvýšení díky nárůstu dlouhodobého hmotného 

majetku, který se zvýšil o 168% a následně o 491%. Od roku 2007 do 2009 se jeho hodnota 

postupně měnila. 
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Graf 3.1 Meziroční změny na straně aktiv 

 

      Zdroj: vlastní zpracování 

  

Na straně pasiv vzrostl mezi lety 2003 a 2004 vlastní kapitál o 145%, na nízké 

hodnotě celkových pasiv se ale podepsala ztráta v roce 2003, která způsobila pokles o 

360%. V roce 2005 se celková pasiva zvýšila díky nárůstu krátkodobých závazků o 184%. 

V roce 2005 se promítl na celkové struktuře bankovní úvěr, následující rok však pasiva 

vzrostla pouze nepatrně a to kvůli poklesu vlastního kapitálu o 54%. Rok 2008 došlo ke 

sníţení celkové hodnoty pasiv a to hned z několika důvodů. Na straně vlastního kapitálu 

došlo sice k nárůstu, ale pokles byl zaznamenán ve výsledku hospodaření běţného účetního 

období, a také na straně dlouhodobých a krátkodobých závazků.  
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Graf 3.2 Meziroční změny na straně pasiv 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.4.2. Vertikální analýza 

 Při vertikální analýze jsem také vycházela z údajů z rozvahy za roky 2003 2009. 

Pro výpočet bylo nutné, aby se zvolila základna, tzn. základní hodnota, která bude 

poměřována s ostatními hodnotami. Základní hodnotou jsou celková aktiva a celková 

pasiva, ke kterým jsou výpočty porovnávány. Zde je porovnávaný podíl jednotlivých 

poloţek v rámci daného roku. Výpočty jsou prováděny na základě vzorce (2.4). Podíly 

jednotlivých sloţek na celkových aktivech a pasivech uvádí Graf 3.3 a Graf 3.4. 

 Na celkových aktivech se nejvíce podílí oběţná aktiva, která převyšují 80%, coţ je 

pro obchodní firmu běţné. Nejvyšší jsou v roce 2005, to tvoří téměř 93% z celkových aktiv, 

protoţe vzrostly krátkodobé pohledávky. Naopak nejniţší jsou v roce 2008, kdy dosahují 

necelých 80% z celkové sumy aktiv. I kdyţ vzrostly zásoby, které jsou v tomto roce 

nejvyšší, tak došlo k poklesu krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. 

 Zásoby společnost v roce 2003 vůbec neměla. Následující rok, ale tvořili 8% 

z celkových aktiv, v letech 2005 a 2006 se jejich hodnota moc neměnila a vyjadřovala podíl 

okolo 6%. Roku 2007 zaznamenaly zásoby pokles aţ na něco málo přes 2%, v příštím roce 

se ale jejich hodnota výšila a tvořili 12% z celkových aktiv podniku. 
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Graf 3.3 Podíl jednotlivých složek majetku na celkových aktivech 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 

  

 Na celkových pasivech se podílí především cizí kapitál. V roce 2007 dosahuje 

nejvyšších hodnot ze sledovaného období a představuje 74% z celkových pasiv. Na jeho 

vysoké hodnotě se podílí především krátkodobé závazky. Následující rok dojde k poklesu 

krátkodobých závazků a tím se sníţí i hodnota celkových pasiv, v tomto roce je hodnota 

nejniţší a to 43%. V roce 2009 v podílu figurují bankovní úvěry a výpomoci ve výši téměř 

24%. 

Graf 3.4 Podíl jednotlivých složek zdrojů na celkových pasivech 

 

      Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5.  Analýza výkazu zisků a ztrát 

Výkaz zisku a ztráty je rovněţ analyzován pomocí horizontální a vertikální analýzy. 

Údaje jsou obsaţeny v příloze č. 4. Princip provádění výpočtů je stejný jako u analýzy 

rozvahy  viz 3.4. Analýza rozvahy, pouze se vychází z údajů obsaţených ve výkazech zisků 

a ztrát dané společnosti. 

3.5.1. Horizontální analýza 

Stejně tak jak je tomu u horizontální analýzy rozvahy, tak i u analýzy zisků a ztrát 

vycházíme z údajů za roky 2003 2009. Výpočty porovnávají, jak se změnily meziroční 

hodnoty daných poloţek výkazu. Taktéţ byly pouţity vzorce (2.2) a (2.3) a údaje jsou 

znázorněny v Grafu 3.5 a Grafu 3.6. 

 Společnost v letech 2003 a 2004 nevykazovala trţby za prodej zboţí. Výkony 

podniku ve sledovaném období rostly, k nevyššímu nárůstu došlo v roce 2005 a to o 78%, 

naopak nejniţší meziroční nárůst měly mezi roky 2007 a 2009, kdy se došlo k navýšení o 

pouhých 10%. Odpisy měly aţ do roku 2006 velmi vysoký meziroční růst, v daném roku se 

jejich hodnota zvýšila aţ o 375%, poté se meziročně stále zvyšovaly, ale hodnoty růstů 

klesaly, v roce 2009 byl nárůst nejniţší a to 8%. 

 

Graf 3.5 Meziroční změny jednotlivých položek 

 
 

    Zdroj: vlastní zpracování 
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U všech poloţek výsledků hospodaření společnost zaznamenala podobné hodnoty. 

Zisk se od roku 2003 aţ do 2006 meziročně zvyšoval významným způsobem. V roce 2007 

byl však zaznamenaný pokles o téměř 35%, v následujícím roce výsledek hospodaření stále 

klesal, ale jeho meziroční sníţení bylo menší neţ v roce 2007. V roce 2009 došlo opět 

k jeho navýšení. Jedinou výjimku představoval finanční výsledek hospodaření, který 

dosahoval meziročních poklesů ve všech letech, kromě roku 2007. 

 

Graf 3.6 Meziroční růst výsledků hospodaření 

 
 Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.5.2. Vertikální analýza 

 Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát také poměřuje určité poloţky k bilanční 

sumě. Jelikoţ je společnost Cornea Lexum obchodní firmou, zvolila jsem si pro 

zjednodušení jako základnu trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb, která je shodná 

s poloţkou výkony. Tato veličina představuje 100%, jednotlivé poloţky k ní budou 

poměřovány dle vzorce (2.4) a zobrazeny v Grafu 3.7. 

 Převáţnou část trţeb tvoří výkonová spotřeba, která se drţí v prvních třech 

sledovaných letech na hranici okolo 60%. V roce 2006 došlo ke sníţení jejího podílu na 

celkových trţbách, coţ znamená, ţe nákladovost trţeb klesá. Poloţka přidaná hodnota se 

vyvíjí zrcadlově k výkonové spotřebě a je v ní zachycena rentabilita trţeb. Finanční 

výsledek hospodaření má kolísavý trend a ve více jak polovině letech sledovaného období 

má zápornou hodnotu. Nejniţší hodnotu má v roce 2003 a to necelá 2%. 
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 Provozní výsledek vykazuje pokles a to v letech 2004 a 2005, v roce 2006 došlo více 

jak dvojnásobně k jeho zvýšení, avšak následně jeho podíly na celkových trţbách začaly 

klesat. 

 

Graf 3.7 Podíl jednotlivých složek na celkových tržbách 

 

   Zdroj: vlastní zpracování 
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4. Zhodnocení výsledků analýzy finanční stability a 

zadluženosti 
  

 Tato část bakalářské práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace Oční kliniky 

Cornea Lexum, pomocí poměrových ukazatelů finanční stability a zadluţenosti. Údaje pro 

výpočty jsou čerpány z účetních výkazů, konkrétně z rozvahy a výkazů zisků a ztrát 

společnosti, za období 2003 2009. Rozvaha a výkaz zisků a ztrát jsou součástí příloh č. 1 a 

č. 2. 

 

4.1.  Poměrové ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 Zadluţenost vypovídá o tom, ţe podnik pouţívá k financování svých potřeb kromě 

vlastních zdrojů také cizí kapitál, který je mnohdy levnějším zdrojem. Podnik však nesmí 

dopustit, aby došlo k velkému zadluţení, jelikoţ by to mohlo mít negativní vliv na splácení 

závazků podniku. Ukazatele zadluţenosti analyzují aktiva a pasiva a hodnotí finanční 

stabilitu podniku, která je dána strukturou zdrojů. Výsledky jsou uvedeny v Tabulkách 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 4.5 a 4.6. 

 

Tabulka 4.1 

Ukazatel 

Odkaz 

na 

vzorec 

Rok 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Podíl vlastního kapitálu na akti-

vech (%) (2.5) 25 47,82 36,65 48,33 21,51 52,2 35,94 

Stupeň krytí stálých aktiv (2.6) 26,85 19,54 12,19 3,97 2,31 3,16 4,06 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

 Tento ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu firmy a udává, do jaké 

míry je firma schopna financovat majetek vlastními zdroji. V roce 2003 a 2007 je hodnota 

nejniţší, je výhodné, aby tento ukazatel rostl, zároveň ale vidíme, ţe firma pouţívá k 

financování především vlastní kapitál, coţ není příliš výhodné, jelikoţ dochází k poklesu 

výnosnosti vloţených prostředků. Nízkou hodnotu v roce 2003 způsobila ztráta z minulých 

let v částce 1 150 tis. Kč, v dalších letech podnik dosahoval kladných výsledků hospodaření 
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z minulých let. Pokles v roce 2005 byl způsoben nárůstem závazků z obchodních vztahů ve 

výši 16 133 tis. Kč. Pouze v roce 2007 vznikly závazky ke společníkům ve výši 26 000 tis. 

Kč, coţ také způsobilo pokles hodnoty. V roce 2008 došlo ke zvýšení hodnoty ukazatele, 

jelikoţ vlastní kapitál se oproti předešlého roku zvýšil, a zároveň došlo ke sníţení celkových 

aktiv v poloţce dohadné účty aktivní o 17 416 tis. Kč oproti roku 2007.  Následující rok 

došlo k nárůstu o 26 262 tis. Kč v pohledávkách  ovládající a řídící osoba, tím se celková 

aktiva opět zvýšila. Souhrnné výsledky tohoto ukazatele jsou zaznamenány v Grafu 4.1. 

 

Graf 4.1 

 

       Zdroj: vlastní zpracování 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

 Tento ukazatel nám udává, kolik dlouhodobého majetku je financováno z 

dlouhodobých zdrojů. Dochází zde k překapitalizování, jelikoţ společnost kryje 

dlouhodobými zdroji i krátkodobý majetek. V letech 2003 2005 je ukazatel vysoký, 

protoţe stálá aktiva jsou v hodnotách 303 tis., 486 tis. a 1 304 tis. Kč, v dalších letech 

dochází k rapidnímu růstu samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, stálá 

aktiva díky tomu vzrostla na hodnoty okolo 7 000 tis. Kč. Veškerá stálá aktiva by měla být 

zcela kryta dlouhodobými zdroji, to znamená, ţe by tento ukazatel měl dosahovat alespoň 

hodnoty 1. Jak ale můţeme vidět v Tabulce 4.1 nebo Grafu 4.2, společnost tuto hodnotu 

přesahuje několikanásobně v kaţdém roce. 

 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0

10

20

30

40

50

60

Rok

%

Podíl vlastního kapitálu na aktivech



38 

 

Graf 4.2 

 

          Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 4.2 

Ukazatel 

Odkaz 

na 

vzorec 

Rok 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Podíl vlastního kapitálu na akti-

vech (%) (2.5) 25 47,82 36,65 48,33 21,51 52,2 35,94 

Stupeň krytí stálých aktiv (2.6) 26,85 19,54 12,19 3,97 2,31 3,16 4,06 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podíl stálých aktiv 

 Ukazatel uvádí, jaký je podíl stálých aktiv na celkových aktivech. Hodnota je v 

letech 2003 2005 nízká, jak můţeme vidět v Grafu 4.3, protoţe společnost nevlastní 

mnoho dlouhodobého hmotného majetku, coţ je pro obchodní firmy typické. Firma podniká 

v pronajatých prostorech. A v dalších letech jeho hodnota postupně roste. Nárůst souvisí 

s pořizováním nové technologie, pro kterou se společnost rozhodla z důvodu zvýšení 

konkurenceschopnosti, a rovněţ došlo ke změně financování, kdy si začala movitý majetek 

pořizovat nikoliv formou leasingu, ale bankovním financováním. V roce 2006 stoupla jeho 

hodnota oproti minulému roku z 1 304 tis. aţ na 7 708 tis. Kč. V roce 2009 hodnota 

ukazatele klesla, způsobil to pokles hodnoty dlouhodobého majetku, kdy jiţ firma nový 

majetek nepořizovala a promítlo se pouze zaúčtování odpisů a zároveň růst celkových aktiv, 

který je patrný zejména v poloţce pohledávek za ovládající a řídící osobu. 
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Podíl oběžných aktiv 

 Podíl oběţný aktiv na celkových aktivech ukazuje, ţe společnost vlastní především 

oběţná aktiva, coţ je pro obchodní firmu běţné. Majetek má uloţený především v 

pohledávkách z obchodních vztahů a na účtech v bankách. Pro společnost je to výhodné, 

jelikoţ z ekonomického hlediska můţe daleko snadněji reagovat a přizpůsobovat se 

měnícím se podmínkám na trhu. 

 

Podíl zásob 

 Ukazatel vyjadřuje, kolik z celkových aktiv společnosti tvoří zásoby. Hodnoty nejsou 

příliš vysoké, coţ zobrazuje Graf 4.3, protoţe větší podíl tvoří krátkodobé pohledávky a 

krátkodobý finanční majetek, coţ koresponduje s předmětem činnosti společnosti. 

Společnost vlastní především materiál. Od roku 2003 po rok 2008 vzrostly zásoby z 0 na 4 

977 tis. Kč, coţ souvisí s postupným rozšiřováním činnosti společnosti. V roce 2007 byly 

zásoby, především materiál, na nejniţší úrovni hned po roce 2003. V roce 2008 byly 

nejvyšší, proto má také ukazatel nejvyšší hodnotu. Následující rok došlo opět k mírnému 

sníţení materiálu i zboţí. 

 

Graf 4.3 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 4.3 

Ukazatel 

Odkaz 

na 

vzorec 

Rok 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Podíl vlastního kapitálu na akti-

vech (%) (2.5) 25 47,82 36,65 48,33 21,51 52,2 35,94 

Stupeň krytí stálých aktiv (2.6) 26,85 19,54 12,19 3,97 2,31 3,16 4,06 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Majetkový koeficient 

 Jde o klíčový ukazatel, který souvisí s optimální finanční strukturou. Vypovídá, do 

jaké míry je firma financována z vlastního kapitálu a do jaké míry z cizího kapitálu. 

Ukazatel by měl být stabilní, coţ se společnosti daří v letech 2004 2006. V roce 2003 se na 

hodnotě podepsala ztráta z minulých let ve výši 1 150 tis. Kč, čímţ klesl vlastní kapitál. 

V roce 2007 došlo k poklesu VK v souvislosti s výplatou zisku, který zůstal však dosud ve 

firmě jako závazek ke společníkům a nedošlo tedy k poklesu celkové bilanční sumy. V roce 

2008 došlo k poklesu sníţením krátkodobých pohledávek, především dohadných účtů 

aktivních ze 7 799 tis. Kč na – 9 617 tis. Kč. Sníţení také způsobil úbytek na účtech 

v bankách, zde došlo k poklesu o 5 986 tis. Kč. Vše zachycuje Graf 4.4. 

 

Graf 4.4 

 

              Zdroj: vlastní zpracování 
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Ziskový účinek finanční páky 

 Tento ukazatel slouţí k měření vlivu zadluţenosti na rentabilitu vlastního kapitálu. 

Optimální je, kdyţ jsou hodnoty vyšší neţ 1, coţ znamená, ţe zvyšování zadluţenosti má 

dobrý vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. Společnost podle Grafu 4.5 dosahuje ve všech 

letech optimálních hodnot a několikrát tak převyšuje hodnotu 1. Nejvyšší je v roce 2007 a 

nejniţší v následujícím roce 2008. I v tomto roce je však vliv zadluţenosti na rentabilitu 

vlastního kapitálu příznivý. 

 

Graf 4.5 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 
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společnosti, zda se jedná o firmu obchodní či výrobní, jelikoţ firmy obchodní mají 

zadluţenost zpravidla vyšší. Společnost toto rozpětí splňuje, akorát v letech 2003 a 2007 je 

celková zadluţenost vyšší. Vyšší zadluţenost v roce 2003 je způsobena postupným 

rozjezdem činnosti společnosti. Rok 2007 je ovlivněn zejména výplatou zisku společníkům, 

který se promítl zatím do závazků ke společníkům. Největší podíl na cizím kapitálu mají 

závazky z obchodních vztahů. V roce 2009 si společnost vzala krátkodobý bankovní úvěr ve 

výši 15 000 tis. Kč. Čím vyšší je tento ukazatel, tím větší je riziko věřitele. Zadluţenost 

však nemá pouze negativní význam, protoţe není výhodné, aby podnik vyuţíval pouze 

svých vlastních zdrojů. Hodnoty společnosti jsou optimální a nemusí se znepokojovat. 

 

Dlouhodobá zadluženost 

 Celkovou zadluţenost můţeme dále dělit na dlouhodobou a krátkodobou. Ukazatel 

dlouhodobé zadluţenosti by měl klesat. Nejvyšší hodnotu měla společnost v roce 2003, 

jelikoţ měla závazky k ovládaným a řízeným osobám ve výši 4 925 tis. Kč.  V roce 2005 se 

zvýšil dlouhodobý hmotný majetek o 818 tis. Kč a krátkodobé pohledávky o 22 366 tis. Kč, 

coţ zvýšilo hodnotu celkových aktiv, zatímco dlouhodobý cizí kapitál byl ve stejné výši, 

nárůst celkové bilanční sumy se v pasivech promítl pouze v krátkodobých závazcích. V roce 

2006 celková aktiva rostla stejným způsobem a zároveň se zvýšily dlouhodobé závazky o 2 

945 tis. Kč. V roce 2009 je hodnota nulová, jelikoţ společnost nemá ţádné dlouhodobé cizí 

zdroje. Hodnoty společnosti nejsou příliš vysoké, coţ je příznivé, protoţe dlouhodobá 

zadluţenost je pro podnik nebezpečnější neţ ta krátkodobá. Zlaté bilanční pravidlo udává, 

ţe dlouhodobé potřeby podniku by měly být kryty dlouhodobým kapitálem a krátkodobé 

potřeby krátkodobým kapitálem, jinak to můţe podniku způsobit značné problémy. 

 

Běžná zadluženost 

 Krátkodobá neboli běţná zadluţenost není aţ tak závaţná na rozdíl od té 

dlouhodobé. Vidíme, ţe hodnoty jsou ve všech letech vysoké a výrazně převyšují 

dlouhodobou zadluţenost. V roce 2005 a 2006 si společnost vzala krátkodobé bankovní 

úvěry a to ve výši 3 000 tis. a 7 000 tis. Kč. V roce 2007 je ukazatel nejvyšší z toho důvodu, 

jelikoţ měla společnost závazky ke společníkům ve výši 26 000 tis. Kč, jak jiţ bylo 

komentováno výše, jedná se o výplatu zisku společníkům. V ostatních letech dominují 

především závazky z obchodních vztahů. 
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Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

 Tento ukazatel představuje, kolik korun cizího kapitálu připadá na 1 Kč vlastního 

kapitálu a je důleţitý zejména pro vlastníky společnosti. U stabilních společností je 

doporučená hodnota 80 120%, ale záleţí také na fázi vývoje firmy a na postoji k riziku. 

Rok 2003 ovlivnila především neuhrazená ztráta z minulých let ve výši 1 150 tis. Kč 

související s postupným rozvojem činnosti, společnost začala podnikat v roce 2000, rok 

2005 nárůst závazků z obchodních vztahů aţ na 16 133 tis. Kč. V roce 2007 společnost 

vyplatila hospodářský výsledek minulých let a zároveň jí vznikly závazky ke společníkům v 

hodnotě 26 000 tis. Kč. Růst ukazatele v roce 2009 ovlivnilo zvýšení cizího kapitálu, 

konkrétně závazků z obchodních vztahů a krátkodobé bankovní úvěry.  Společnost vykazuje 

optimální hodnoty pouze v letech 2004, 2006 a 2008. V Grafu 4.6 je tento ukazatel 

porovnán s celkovou, dlouhodobou a běţnou zadluţeností. 

 

Graf 4.6 
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Tabulka 4.5 

Ukazatel 

Odkaz 

na 

vzorec 

Rok 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Podíl vlastního kapitálu na akti-

vech (%) (2.5) 25 47,82 36,65 48,33 21,51 52,2 35,94 

Stupeň krytí stálých aktiv (2.6) 26,85 19,54 12,19 3,97 2,31 3,16 4,06 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Úrokové krytí 

 Tento ukazatel nám říká, kolikrát jsou nákladové úroky kryty výší zisku před 

úhradou daní a úroků. Společnost dosahuje uspokojivých hodnot, jelikoţ si je schopna 

vydělat na úroky několikanásobně, nejlepších hodnot dosahuje v roce 2005, coţ je 

zobrazeno v Grafu 4.7. Provozní výsledek hospodaření roste do roku 2006, poté začal klesat 

aţ o 8 028 tis. Kč. Nákladové úroky jsou nejmenší v roce 2005 v hodnotě 28 tis. Kč a 

nejvyšší v 2007 ve výši 863 tis. Kč, tehdy se zvýšily přibliţně o třicetinásobek oproti roku 

2005. Ukazatel má nejniţší hodnoty v roce 2003, jelikoţ výše nákladových úroků byla 481 

tis. Kč a výše zisku před úhradou daní a úroků byla 5 993 tis. Kč, tedy nejmenší ze všech 

let. Vysokých hodnot je dosahováno zejména díky nízké výši bankovních úvěrů vzhledem 

k celkové bilanční sumě. Tento ukazatel má být vyšší neţ 1, podnik tuto hranici překračuje 

ve všech letech několikanásobně, coţ znamená, ţe zisk pokryje nákladové úroky a zbývající 

část se můţe rozdělit mezi vlastníky a akcionáře. 

 

Graf 4.7 

 

                        Zdroj: vlastní zpracování 
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Úrokové zatížení 

 Ukazatel udává jakou část zisku před úhradou daní a úroků odčerpávají nákladové 

úroky, je tedy převrácenou hodnotou úrokového krytí a výsledky zachycuje Graf 4.8. 

Hodnota by měla být klesající. Společnost dosahuje příznivých výsledků, coţ svědčí o tom, 

ţe úroky jsou daleko niţší neţ provozní výsledek hospodaření. Nejniţší hodnotu měla 

společnost v roce 2005 a to 0, 003, coţ znamená, ţe úroky odčerpaly 0, 003 Kč z kaţdé 1 

Kč vytvořeného zisku. 

 

Graf 4.8 

 

                        Zdroj: vlastní zpracování 
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částce neţ v letech 2005 a 2006 a to ve výši 896 tis. Kč, proto je hodnota ukazatele daleko 

niţší, coţ zobrazuje Graf 4.9. V roce 2009 byl společnosti připsán další krátkodobý úvěr a 

to v hodnotě 15 000 tis. Kč, coţ způsobilo rapidní nárůst ukazatele. Za optimální výsledek 

lze povaţovat klesající trend ukazatele. Pozitivní je, kdyţ jsou hodnoty menší neţ 50%. 

Jakmile podnik dosáhne 70% a více, signalizuje to neţádoucí vývoj a je nutné zkoumat 

příčiny. 

 

Graf 4.9 

 

                       Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.10 

 

                         Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.2.  Srovnání výsledků společnosti Cornea Lexum s odvětvím 
 

V této části bakalářské práce bude provedeno srovnání výsledků ukazatelů finanční 

stability a zadluţenosti se zjištěnými výsledky nemocničních zařízení v České republice. 

Porovnávanými ukazateli budou celková zadluţenost a koeficient zadluţenosti (zadluţenost 

vlastního kapitálu). 

Hodnoty celkové zadluţenosti společnosti se pohybují v letech 2003 aţ 2009 v 

 rozmezí 43 73%. Srovnáme li tyto hodnoty s nemocničními zařízeními v brněnském 

kraji, dozvíme se, ţe Oční klinika převyšuje mnohonásobně hodnoty tamních nemocnic. 

Zde se celková zadluţenost pohybuje v rozmezí 9 14%. Tato situace ovšem také není 

optimální, jelikoţ tamní nemocniční zařízení vyuţívají k financování svých potřeb převáţně 

vlastní zdroje. Nemocnice v Novém Městě na Moravě má hodnoty o něco vyšší, ale pořád 

se jejich celková zadluţenost pohybuje okolo 25%. Nemocniční zařízení v Pelhřimově 

vykazovaly v letech 2003 a 2004 celkovou zadluţenost okolo 8%, od roku 2005 začaly na 

krytí svých potřeb pouţívat více cizího kapitálu a hodnoty ukazatele stouply aţ na 40%. 

Srovnáme-li Oční kliniku se zdravotnickými zařízeními např. v Jihlavě, Havlíčkově Brodu 

nebo Třebíči, dojdeme k závěru, ţe hodnoty společnosti jsou optimální a nemusí se 

znepokojovat, na rozdíl od tamních zařízení, které dosahují hodnot vyšších neţ 110%. 

Koeficient zadluţenosti představuje, kolik korun cizího kapitálu připadá na 1 Kč 

vlastního kapitálu.  Optimální hodnoty jsou 80 120%. Oční klinika dosahuje hodnot 

v rozmezí 107 345%. Velmi nízké hodnoty vykázaly zdravotnická zařízení v Novém Městě 
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na Moravě, tam se výsledky ukazatele pohybují v průměru okolo 30% a Pelhřimov má 

optimální hodnoty okolo 65%. Nemocniční zařízení v Třebíči dosahuje v roce 2003 aţ 

870%, naopak Jihlava v roce 2006 aţ 700% a Havlíčkův Brod se v roce 2005 přiblíţil 

k 985%. 

 

4.3.  Závěrečné zhodnocení 
 

Z horizontální a vertikální analýzy je patrné, ţe za sledované období mezi léty 2003 

a 2009 docházelo k růstu aktiv, pouze v roce 2008 došlo k jejich poklesu. Na straně 

dlouhodobého majetku docházelo k významnému růstu do roku 2006. Největší podíl na 

aktivech mají oběţná aktiva, coţ je pro obchodní firmu typické. Pasiva se vyvíjí stejně jako 

aktiva. Jejich růst v roce 2005 zapříčinilo navýšení krátkodobých závazků. Nejvýznamnější 

poloţkou na straně pasiv jsou cizí zdroje. Na výnosech se nejvíce podílí trţby za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb. 

Z výsledků analýzy ukazatelů finanční stability a zadluţenosti vyplývá, ţe 

společnost Cornea Lexum pouţívá k financování svých potřeb cizí kapitál. U podílu 

vlastního kapitálu na aktivech mají hodnoty v letech trend růstu. Rok 2007 ovlivnil nízkou 

hodnotu ukazatele vznik závazků ke společníkům ve výši 26 000 tis. Kč, který byl následně 

v roce 2009 převeden do pohledávek  ovládající a řídící osoba. Celková zadluţenost Oční 

kliniky má kolísavý trend, ale i přesto rozpětí optimální hodnoty splňuje. V roce 2007 

ukazatel ovlivnil jiţ zmíněný vznik závazků v poloţce závazky ke společníkům, členům 

druţstva a k účastníkům sdruţení. Dlouhodobá zadluţenost v čase rapidně klesá a 

v krátkodobé zadluţenosti se promítly společnosti připsané krátkodobé bankovní úvěry. I 

kdyţ společnost pouţívá k financování cizí kapitál, nemusí se obávat, protoţe její hodnoty 

jsou příznivé.  Ukazatel majetkový koeficient informuje o finanční struktuře podniku. 

Hodnoty by měly být stabilní, coţ Oční klinika splňuje vyjma roku 2007, kdy nevykázala 

hospodářský výsledek minulých let. Ziskový účinek finanční páky potvrzuje, ţe zadluţenost 

společnosti je příznivá a má dobrý vliv na rentabilitu vlastního kapitálu.  Cornea Lexum 

v průběhu sledovaného období čerpala cizí kapitál formou úvěru a to ve formě krátkodobé 

půjčky v letech 2005, 2006 a 2009. Nejvyšší částka byla společnosti poskytnuta poslední 

rok v hodnotě 15 000 tis. Kč. Dlouhodobý úvěr společnost čerpala pouze v roce 2008 a to 

v hodnotě 896 tis. Kč. Částky úvěrů společnosti jsou v opravdu nízkých hodnotách, tomu 

odpovídá i krátká doba návratnosti úvěru. 
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Celkově můţeme Oční kliniku Cornea Lexum označit za finančně zdravý a stabilní 

podnik. Pokud bude nadále hospodařit jako doposud, neměla by se dostat do potíţí. 

Společnost dosahovala uspokojivých výsledků i v době krize, coţ značí, ţe lidé si svého 

zdraví váţí a dávají přednost kvalitě před kvantitou. 
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5. Závěr 

Hlavním cílem finanční analýzy je vyhodnotit finanční zdraví podniku a poskytnout 

uţivatelům potřebné informace o slabých a silných stránkách podniku. Je nedílnou součástí 

finančního řízení a její zpracování je časově náročné. Na základě výsledků analýzy by měli 

být finanční manaţeři schopní stanovit závěry týkajících se hospodaření podniku. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zobrazit vývoj zadluţenosti podniku Oční 

klinika Cornea Lexum s. r. o. a to za období let 2003 2009. Veškeré vstupní informace byly 

čerpány z rozvahy a výkazu zisků a ztrát z let 2003 2009 dané společnosti. 

První část této práce byla zaměřena na obecnou charakteristiku finanční analýzy a 

především na objasnění teoretických východisek metod analýz absolutních ukazatelů, 

konkrétně horizontální a vertikální analýzy a na analýzu poměrových ukazatelů, kde byla 

pozornost věnována ukazatelům finanční stability a zadluţenosti. 

V praktické části je uveden vývoj poloţek účetních výkazů  rozvahy a výkazů zisků 

a ztrát v čase, a také podílově k určenému základu. Následuje aplikování poměrových 

ukazatelů finanční stability a zadluţenosti. 

Společnost v sedmiletém období dosahuje, aţ na pár výjimek, příznivých výsledků. 

V roce 2007 se projevil na ukazatelích vznik závazků v poloţce závazky ke společníkům, 

členům druţstva a k účastníkům sdruţení v hodnotě 26 000 tis. Kč. Ukazatelé zadluţenosti 

vypovídají o tom, ţe Oční klinika nekryje své potřeby pouze vlastním majetkem, coţ je 

dobře, neboť vlastní kapitál je draţší formou financování. 

Společnost lze povaţovat za stabilní a finančně zdravou. Její zadluţenost nedosahuje 

znepokojivých hodnot, takţe se nemusí o své finanční zdraví obávat. Důleţité však je, aby 

manaţeři společnosti stále dohlíţeli na její vývoj, jelikoţ by mohlo dojít k nechtěným 

problémům.  
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Seznam zkratek 

A   aktiva 

apod.   a podobně 

a. s.   akciová společnost 

atd.   a tak dále 

CF   cash flow 

cm
2  

centimetr čtvereční 

EAT  čistý zisk 

EBIT  výsledek hospodaření před zdaněním včetně nákladových úroků 

EBT  zisk před zdaněním 

Kč  koruna česká 

mil.  milion 

např.  například 

NASA  Národní úřad pro letectví a kosmonautiku 

OCT  oční koherentní tomograf 

P  pasiva 

PHA  OPHTALASER 

s.  stran 

soc.  sociální 

str.  strana 

s. r. o.  společnost s ručením omezeným 

SRO  společnost s ručením omezeným 

t  čas 

tis.  tisíc 

tzn.  to znamená 

tzv.  takzvaně 

UBM  ultrabiomikroskopie 

US  United States 

VZZ  výkaz zisků a ztrát 

zák.  zákon 

zdr.  zdravotní 

VŠ   Vysoká škola 

WWW  World Wide Web 
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Příloha č. 1   Rozvahy společnosti Cornea Lexum s. r. o. za roky  

2003 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVA řád
Rok

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
AKTIVA CELKEM 001 12827 16513 38986 54284 55703 40958 63268

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002

B. Dlouhodobý majetek 003 303 486 1304 7749 6486 7473 5596

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 41 26 12

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006

3 Software 007 26 12

4 Ocenitelná práva 008
5 Goodwill 009

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011

8 012

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 303 486 1304 7708 6460 7461 5596

B. II. 1 Pozemky 014

2 Stavby 015 52 284 269 254

3
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

016
251 5760 7192 5342

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018
6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 416

8
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

021

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 023

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 024

2 025

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026

4 027

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029

7
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

030

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv



 

 

 

AKTIVA
Rok

řád 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
C. Oběžná aktiva 031 10566 13952 36239 45299 48346 32563 56389

C. I. Zásoby  032 1365 2466 3711 1270 4977 4078

C. I. 1 Materiál 033 1270 4962 4072

2 Nedokončená výroba a polotovary 034
3 Výrobky 035

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036

5 Zboží 037 15 6

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038
C. II. Dlouhodobé pohledávky  039

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041

3 Pohledávky - podstatný vliv 042

4 043

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044
6 Dohadné účty aktivní 045

7 Jiné pohledávky 046

8 Odložená daňová pohledávka 047

C. III. Krátkodobé pohledávky 048 9398 10337 32703 41102 32498 19028 39960

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 7003 19156 19761 5635

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 2000 3500 29762

3 Pohledávky - podstatný vliv 051

4 052

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 1

6 Stát - daňové pohledávky 054 1 210 3238

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 96 425 342 273

8 Dohadné účty aktivní 056 2298 7799 -9617 426

9 Jiné pohledávky 057 2907 1804 864

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 058 1168 2250 1070 486 14578 8558 15351

C. IV. 1 Peníze 059 3 309 275 259

2 Účty v bankách 060 1165 14269 8283 15092

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062

D. I. Časové rozlišení 063 1958 2075 1443 1236 871 922 1283

D. I. 1 Náklady příštích období 064 1958 866 912 1271

2 Komplexní náklady příštích období 065

3 Příjmy příštích období 066 5 10 12

Pohledávky za společníky, členy družstva  a 

za účastníky sdružení

Pohledávky za společníky, členy družstva  a 

za účastníky sdružení



 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

PASIVA
Rok

řád 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PASIVA CELKEM 067 12827 16513 38986 54284 55703 40958 63268

A. Vlastní kapitál 068 3210 7896 14290 26235 11984 21383 22738

A. I. Základní kapitál 069 100 100 100 100 100 100 100

1 Základní kapitál 070 100 100 100 100 100 100 100

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071

3 Změny základního kapitálu 072

A. II. Kapitálové fondy 073 100 100 100 125 125 125 125

A. II. 1 Emisní ážio 074

2 Ostatní kapitálové fondy 075 100 100 100 125 125 125 125

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077

5 Rozdíly z přeměn společností 078

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku 079 5 10 10 10 10 10 10

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 5 10 10 10 10 10 10

2 Statutární a ostatní fondy 081

A. IV. Výsledek hospodáření minulých let 082 -1150 3000 7686 7686 11749 9399

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 083 7686 7686 11749 9399

2 Neuhrazená ztráta minulých let 084 -1150

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085 4155 4686 6394 18314 11749 9399 13104

B. Cizí zdroje   086 9447 8505 24232 28024 41360 17667 40260

B. I. Rezervy 087

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 089

3 Rezerva na daň z příjmů 090

4 Ostatní rezervy 091

B. II. Dlouhodobé závazky 092 4925 1600 1600 4545 2999 1364

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 093

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 094 4925 1600

3 Závazky - podstatný vliv 095

4 096

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 097

6 Vydané dluhopisy 098

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 099

8 Dohadné účty pasívní 100

9 Jiné závazky 101 4545 2999 1364

10 Odložený daňový závazek 102

B. III. Krátkodobé závazky 103 4522 6905 19632 16479 38361 15407 25260

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 104 2235 16133 3985 7207 7707 13333

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 105

3 Závazky - podstatný vliv 106

4 107
11 11 3694 26000

5 Závazky k zaměstnancům 108 274 1171 1587 1594 2348 2276

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 176 666 898 795 859 931

7 Stát - daňové závazky a dotace 110 1401 1212 4391 271 361 629

8 Kratkodobé přijaté zálohy 111 88 292 3

9 Vydané dluhopisy 112

10 Dohadné účty pasivní 113 481 361 39 687 2158 3363

11 Jiné závazky 114 -56 -22 1518 1719 1683 4726

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 115 3000 7000 896 15000

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 116 896

2 Krátkodobé bankovní úvěry 117 3000 7000 15000

3 Krátkodobé finanční výpomoci 118

C. I. Časové rozlišení 119 170 112 464 25 2359 1908 270

C. I. 1 Výdaje příštích období 120 181 462 25 2359 1908 268

2 Výnosy příštích období 121 -11 2 2

Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům 

sdružení

Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům 

sdružení



 

 

Příloha č. 2   Výkazy zisku a ztráty společnosti Cornea Lexum s. r. o. za 

roky 2003 2009 

        

 

 

 

 

 

 

TEXT
Rok

řád 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tržby za prodej zboží 01 1 18 16 21 28

Náklady vynaložené na prodané zboží 02 4 9 15 6 39

Obchodní marže 03 -3 9 1 15 -11

Výkony 04 26467 42230 75344 102175 133531 147493 164318

1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 26467 42230 75344 102175 133631 147493 164318

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06

3 Aktivace 07

Výkonová spotřeba  08 15840 25794 48851 53950 78782 84054 92504

1 Spotřeba materiálu a energie 09 7752 48172 48809 51339

2 Služby 10 8087 30610 35246 41166

Přidaná hodnota 11 10627 16436 26490 48234 54750 63454 71802

Osobní náklady 12 4555 9546 17122 22448 35056 46791 51234

1 Mzdové náklady 13 3391 26139 35425 38505

2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14

3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 1073 8216 10301 11083

4 Sociální náklady 16 91 701 1065 1646

Daně a poplatky 17 5 20 17 31 28 21 39

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 42 86 273 1298 2545 3058 3307

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 48 100 366 17

1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 365

2 Tržby z prodeje materiálu 21 48 1 17

22
1 16

1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23

2 Prodaný materiál 24 1 16

25
15 254 -245

Ostatní provozní výnosy 26 7 25 69 610 91 -29 275

Ostatní provozní náklady 27 87 432 385 596 654 1303 1299

Převod provozních výnosů 28

Převod provozních nákladů 29

Provozní výsledek hospodaření 30 5993 6377 8762 24571 16543 12363 16445

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období



 

 

 

  

      Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

TEXT
Rok

řád 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31

J. Prodané cenné papíry a podíly 32

VII.
33

VII. 1
34

VII. 2
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35

VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37

K. Náklady z finančního majetku 38

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41

X. Výnosové úroky 42 4 13 11 4 111 376 884

N. Nákladové úroky 43 481 51 28 235 863 310 180

XI. Ostatní finanční výnosy 44 1 13 29 25 18 25 10

O. Ostatní finanční náklady 45 34 10 11 58 72 94 309

XII. Převod finančních výnosů 46

P. Převod finančních nákladů 47

*
Finanční výsledek hospodaření 48 -510 -36 1 -264 806 -2 405

49

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 50 1328 1656 2369 5993 3988 2963 3745

Q. 1      -splatná 51 1328 1656 2369 5993 3988 2963 3745

Q. 2      -odložená 52

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 53 4155 4686 6394 18314 11749 9399 13104

XIII. Mimořádné výnosy 54

R. Mimořádné náklady 55

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56

S. 1      -splatná 57

S. 2      -odložená 58

* Mimořádný výsledek hospodaření 59

T.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 60

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 61 4155 4686 6394 18314 11749 9399 13104

**** Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-) 62 5483 6342 8763 24307 15737 12361 16849

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 

+ 36)

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem



 

 

Příloha č. 3  Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Horizontální analýza rozvahy 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvaha Rok

Řádek 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 AKTIVA CELKEM X 28,74% 136,09% 39,24% 2,61% -26,47% 54,47%

2 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál X 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 B. Dlouhodobý majetek X 60,40% 168,31% 494,25% -16,30% 15,22% -25,12%

4 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek X 0% 0% 0% -36,59% -53,85% -100%

5 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek X 60,40% 168,31% 491,10% -16,19% 15,50% -25%

6 B.III. Dlouhodobý finanční majetek X 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7 C. Oběžná aktiva X 32,05% 159,74% 25,00% 6,73% -32,65% 73,17%

8 C.I. Zásoby X 0% 80,66% 50,49% -65,78% 291,89% -18,06%

9 C.II. Dlouhodobé pohledávky X 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10 C.III. Krátkodobé pohledávky X 9,99% 216,37% 25,68% -20,93% -41,45% 94,24%

11 C.IV. Krátkodobý finanční majetek X 92,64% -52,44% -54,58% 2899,59% -41,30% 79,38%

12 D.I. Časové rozlišení X 5,98% -30,46% -14,35% -29,53% 5,86% 39,15%

13 PASIVA CELKEM X 28,74% 136,09% 39,24% 2,61% -26,47% 54,47%

14 A. Vlastní kapitál X 145,98% 80,98% 83,59% -54,32% 78,43% 6,34%

15 A.I. Základní kapitál X 0% 0% 0% 0% 0% 0%

16 A.II. Kapitálové fondy X 0% 0% 25% 0% 0% 0%

17
A.III. X 100% 0% 0% 0% 0% 0%

18 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let X -360,87% 156,20% 0% -100% 0% 1%

19
A.V. X 12,78% 36,45% 186,42% -35,85% -20% 39,42%

20 B. Cizí zdroje X -9,97% 184,91% 15,65% 47,59% -57,28% 127,88%

21 B.I. Rezervy X 0% 0% 0% 0% 0% 0%

22 B.II. Dlouhodobé závazky X -67,51% 0% 184,06% -34,02% -54,52% -100%

23 B.III. Krátkodobé závazky X 52,70% 184,32% -16,06% 132,79% -59,84% 63,95%

24 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci X 0% 0% 133,33% -100,00% 0% 1574,12%

25 C.I. Časové rozlišení X -34,12% 314,29% -94,61% 9336% -19,12% -85,85%

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-)



 

 

Vertikální analýza rozvahy 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvaha Rok

Řádek 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 B. Dlouhodobý majetek 2,36% 2,94% 3,34% 14,27% 11,64% 18,25% 8,84%

4 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0% 0% 0% 0,07% 0,04% 0,02% 0%

5 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 2,36% 2,94% 3,34% 14,20% 11,60% 18,22% 8,84%

6 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7 C. Oběžná aktiva 82,37% 84,49% 92,95% 83,45% 86,79% 79,50% 89,13%

8 C.I. Zásoby 0% 8,27% 6,33% 6,84% 2,28% 12,15% 6,45%

9 C.II. Dlouhodobé pohledávky 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10 C.III. Krátkodobé pohledávky 73,27% 62,60% 83,88% 75,72% 58,34% 46,46% 58,42%

11 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 9,11% 13,63% 2,74% 0,90% 26,17% 20,89% 24,26%

12 D.I. Časové rozlišení 15,26% 12,57% 3,70% 2,28% 1,56% 2,25% 2,03%

13 PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14 A. Vlastní kapitál 25,03% 47,82% 36,65% 48,33% 21,51% 52,21% 35,94%

15 A.I. Základní kapitál 0,77% 0,60% 0,26% 0,18% 0,17% 0,24% 0,16%

16 A.II. Kapitálové fondy 0,77% 0,60% 0,26% 0,23% 0,22% 0,31% 0,20%

17 A.III.
0,04% 0,06% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

18 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -8,97% 18,17% 19,71% 14,16% 0% 28,69% 14,86%

19 A.V.
32,39% 28,38% 16,40% 33,74% 21,09% 22,95% 20,71%

20 B. Cizí zdroje 73,65% 51,50% 62,16% 51,62% 74,25% 43,13% 63,63%

21 B.I. Rezervy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

22 B.II. Dlouhodobé závazky 38,40% 9,69% 4,10% 8,37% 5,38% 3,33% 0%

23 B.III. Krátkodobé závazky 35,25% 41,82% 50,36% 30,36% 68,87% 37,62% 39,93%

24 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0% 0% 7,70% 12,90% 0% 2,19% 23,71%

25 C.I. Časové rozlišení 1,33% 0,68% 1,19% 0,05% 4,23% 4,66% 0,43%

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-)



 

 

Příloha č. 4 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Vertikální analýza zisku a ztráty 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

Výkaz zisků a ztrát Rok

Řádek 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 I. Tržby za prodej zboží X X X 1600% -5,88% 31,25% 33,33%

2 A. Náklady vynaložené na prodané zboží X X X 125% 66% -66% 550%

3 II. Výkony X 59,56% 78,41% 35,61% 30,69% 10,46% 11,41%

4 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb X 59,56% 78,41% 35,61% 30,69% 10,46% 11,41%

5 B. Výkonová spotřeba X 62,84% 89,39% 10,44% 46,03% 6,69% 10,05%

6 + Přidaná hodnota X 54,66% 61,17% 82,08% 13,51% 15,90% 13,16%

7 C. Osobní náklady X 109,57% 79,36% 31,11% 56,17% 33,48% 9,50%

8 E. Odpisy X 104,76% 217,44% 375,46% 96,07% 20,20% 8,11%

9 * Provozní výsledek hospodaření X 6,41% 37,40% 180,43% -32,67% -25,27% 33,02%

10 * Finanční výsledek hospodaření X -92,94% -102,78% -26500% 205,30% -99,75% -20350%

11 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost X 24,70% 43,06% 152,98% -33,46% -25,70% 26,39%

12 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost X 12,78% 36,45% 186,42% -35,85% -20% 39,42%

13 *** Výsledek hospodaření za účetní období X 12,78% 36,45% 186,42% -35,85% -20% 39,42%

14 **** Výsledek hospodaření před zdaněním X 15,67% 38,17% 177,38% -35,26% -21,45% 36,31%

Výkaz zisků a ztrát Rok

Řádek 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 I. Tržby za prodej zboží X X 0% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02%

2 A. Náklady vynaložené na prodané zboží X X 0,01% 0,01% 0,01% 0% 0,02%

3 II. Výkony 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 B. Výkonová spotřeba 59,85% 61,08% 64,84% 52,80% 59,00% 56,99% 56,30%

6 + Přidaná hodnota 40,15% 38,92% 35,16% 47,21% 41% 43,02% 43,70%

7 C. Osobní náklady 17,21% 22,60% 22,73% 21,97% 26,25% 31,72% 31,18%

8 E. Odpisy 0,16% 0,20% 0,36% 1,27% 1,91% 2,07% 2,01%

9 * Provozní výsledek hospodaření 22,64% 15,10% 11,63% 24,05% 12,39% 8,38% 10,01%

10 * Finanční výsledek hospodaření -1,93% -0,09% 0% -0,26% -0,60% 0% 0,25%

11 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 5,02% 3,92% 3,14% 5,87% 2,99% 2,01% 2,28%

12 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 26,23% 18,17% 13,09% 33,95% 14,91% 11,18% 14,17%

13 *** Výsledek hospodaření za účetní období 15,70% 11,10% 8,49% 17,92% 8,80% 6,37% 7,97%

14 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 20,72% 15,02% 11,63% 23,79% 11,79% 8,38% 10,25%



 

 

Příloha č. 5   Ceník 

Ceník- Cornea Lexum s. r. o. 

 

Korekce vad zraku- cena je uvedena za jedno oko (vyjma vstupního vyšetření) 

 

Vstupní vyšetření: 1 700,- Kč 

Cenu vstupního vyšetření Vám odečteme od ceny zákroku, který u nás podstoupíte. 

Cena 1.700,- Kč plati pro vyšetření obou očí. 

Femto LASIK: od 23 000,- Kč 

(All- laser LASIK) plně individualizovaný zákrok, který řeší i ty nejjemnější optické 

vady očí za pomoci dvou laserů, bez pouţití ostrých nástrojů a s doţivotní zárukou v ceně 

zákroku. 

LASIK: od 15 500,- Kč 

Základní laserová korekce zraku za pouţití mechanického mikrokeratomu. 

PRK: od 15 500,- Kč 

Povrchový laserový zákrok vhodný pro tenké rohovky. 

Garace záruky celoživotní laserové chirurgické péče: 3 000,- Kč 

Pro záruku celoţivotní garance laserové chirurgické péče lze rozhodnout do 12 

měsíců po provedení zákroku. Úhradu lze řešit formou doplatku. 

Nitrooční kontaktní čočky: od 31 000,- Kč 

Korekce vhodná nejen pro velmi vysoké dioptrické vady 

 

Refrakční výměna nitrooční čočky: od 21 000,-- Kč 

Zákrok, který obnovuje vidění na všechny vzdálenosti, řeší vetchozrakost a zbaví 

Vás i více druhů brýlí. 

 

 

 

 

 



 

 

Léčba keratokonu- cena je uvedena za jedno oko (vyjma vstupního vyšetření) 

 

Vstupní vyšetření: 3 000,-- Kč 

Cena 3 000,- Kč platí pro vyšetření obou očí. 

Léčba metodou CCL- Corneal Cross Linking: 18 000,- Kč 

Zpevnění rohovky a zastavení vývoje keratokonu. 

Implantace ICRS- rohovkových kroužkových segmentů: 35 000,- Kč 

Regulirizace a stabilizace rohovky vhodná pro pokročilejší formu keratokonu. 

Transplantace rohovky metodou lamelární keratoplastiky: 55 000- 65 000,- Kč 

Výměna pouze poškozené části rohovky u velmi pokročilých forem keratokonu. 

 

Léčba šedého zákalu- cena je uvedena za jedno oko 

Standardní léčba šedého zákalu je plně hrazena zdravotními pojišťovnami 

Všeobecná zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna 

Škoda, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra, Revírní bratrská pokladna, Zdravotní 

pojišťovna Metal Aliance, Zdravotní pojišťovna Média 

 

Program Katarakta Premium: od 21 000,- Kč 

Implantace nadstandardních nitroočních čoček, které obnovují vidění na všechny 

vzdálenosti bez nutnosti pouţívání brýlí. 

Léčba sítnice a sklivce 

Léčba sítnice a sklivce je hrazena zdravotními pojišťovnami: 

Oborová zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna 

Ministerstva vnitra, Revírní bratrská pokladna, Zdravotní pojišťovna Metal Aliance, 

Zdravotní pojišťovna Média 

Aplikace nitroočních injekcí: od 4 200,- Kč 

 

Estetická oftalmologická chirurgie: 

Plastická operace víček: 8 000,- Kč 

Ostatní estetické zákroky: od 1 600,- Kč 

 

Zdroj: <http://www.lexum.cz/> 



 

 

Příloha č. 6   Anatomie oka 

 

Anatomie oka 

 

 

 

 

Lomivost obrazu u zdravého oka 

 

 

Zdroj: <http://www.lekari-online.cz/> 

 



 

 

Příloha č. 7   Oční vady 
 

Zdravé oko bez očních vad (Emetropie) 

 

Oční vady 

 

Krátkozrakost (Myopie) 

 

 

Dalekozrakost (Hypermetropie) 

 

 

Chybné zakřivení rohovky (Astigmatismus) 

 



 

 

Vetchozrakost (Presbyopie) 

 

Šedý zákal (Katarakta) 

    Zdravé oko  Katarakta (šedý zákal) 

 

Zelený zákal (Glaukom) 

Zdroj: <http://www.ocnivady.efo.cz/> 


