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1 Úvod 

V současné době je pro firmu, která se chce v konkurenčním prostředí prosadit, 

nutné dokonale ovládat nejen obchodní stránku podnikatelské činnosti, ale také stránku 

finanční.  Finanční analýza je oblast představující významnou součást finančního řízení 

firmy a nabízí celou řadu metod, jak zhodnotit finanční zdraví podniku.  

Hlavním smyslem finanční analýzy je získání informací pro kvalitní rozhodování 

a fungování podniku. Finanční analýza je úzce spjata s účetnictvím, neboť hlavní účetní 

výkazy jsou nejdůležitějšími zdroji k získání dat potřebných pro hodnocení finanční 

situace podniku. Informace získané z finanční analýzy jsou důležité i pro řadu subjektů, 

kteří se nepodílí přímo na řízení firmy. Jsou to např. investoři, banky, zaměstnanci, stát 

a jeho orgány, konkurenti, obchodní partneři. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci firmy Lena Chemical s. r. o. 

zabývající se výrobou a prodejem chemických látek. Analýza bude provedena v letech 

2006 – 2010 a to s využitím poměrových ukazatelů finanční analýzy, konkrétně oblasti 

rentability. 

Bakalářská práce je rozdělena na část metodologickou a část praktickou. 

V metodologické části bude popsána finanční analýza, zdroje informací důležité 

k sestavení finanční analýzy, dále uživatelé analýzy, její metody a poměrové ukazatele.  

Začátek praktické části bakalářské práce bude zaměřen na představení společnosti 

Lena Chemical s. r. o., analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztráty této firmy pomocí 

horizontální a vertikální analýzy. Dále praktická část bude obsahovat posouzení finanční 

situace firmy na základě ukazatelů rentability, včetně pyramidového rozkladu ukazatele 

rentability vlastního kapitálu. 

Informace budu čerpat z odborné literatury, odborných internetových portálů 

a interních dokumentů firmy. 
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2 Popis metodologie finanční analýzy 

Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na metodologii finanční analýzy. 

V úvodu kapitoly je charakterizována finanční analýza, zdroje informací pro zpracování 

finanční analýzy, její uživatelé a metody finanční analýzy. Druhá část je věnována analýze 

poměrovými ukazateli s popisem jednotlivých ukazatelů, jejichž smyslem je posoudit 

a zhodnotit finanční situaci podniku a formulovat doporučení pro jeho další vývoj. 

V následujících částech je čerpáno z publikací autorů Růčková (2008), Dluhošová 

(2008), Grünwald a Holečková (2008). 

V současné době se ekonomické prostředí stále mění a v souvislosti s tím dochází 

ke změnám rovněž ve firmách, které jsou nedílnou součástí tohoto prostředí. Úspěšná 

firma se při svém hospodaření bez rozboru finanční situace firmy již neobejde. Existuje 

celá řada vymezení finanční analýzy. Všechny tyto definice v podstatě popisují finanční 

analýzu jako systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních 

výkazech. Je to metoda, která poměřuje navzájem mezi sebou získané údaje a rozšiřuje 

jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření, 

majetkové a kapitálové situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá 

opatření.  

Finanční analýzu lze rozdělit na tři na sebe navazující postupné fáze: diagnóza 

základních charakteristik finanční situace, hlubší rozbor příčin zjištěného stavu, 

identifikace hlavních faktorů nežádoucího vývoje a návrh opatření.1 

2.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Kvalita informací, které vyplývají ze zkoumání finanční situace podniku, je značně 

závislá na použitých vstupních informacích. Použité vstupní informace proto musí být 

nejen kvalitní, ale také komplexní. Základní data jsou nejčastěji čerpána z účetních výkazů. 

Účetní výkazy lze rozdělit dle uživatelů do dvou základních částí na účetní výkazy 

finanční a vnitropodnikové. Finanční výkazy jsou výkazy externími, protože poskytují 

informace především externím uživatelům. Umožňují přehled o stavu a struktuře majetku, 

zdrojích krytí, tvorbě a užití výsledku hospodaření a také o peněžních tocích. 

Vnitropodnikové účetní výkazy vychází z vnitřních potřeb každého podniku a vedou 

ke zpřesnění výsledků finanční analýzy. Kromě těchto základních zdrojů se využívá i řada 

                                                 
1 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. vyd., str. 68, Praha: Ekopress, 2008. 
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dalších relevantních informací, které lze pro finanční analýzu shrnout do následujících 

oblastí. 

Finanční informace zahrnují účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové 

informace, předpovědi finančních analytiků, burzovní informace, zprávy o vývoji 

měnových relací a úrokových měr. Kvantifikovatelné nefinanční informace obsahují 

firemní statistiky produkce, odbytu, zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby, interní 

směrnice. Nekvantifikovatelné informace představují zprávy vedoucích pracovníků 

jednotlivých firemních útvarů, komentáře manažerů, odborného tisku, nezávislá 

hodnocení, prognózy. 

Pozornost je věnována především finančním výkazům, které popisují hospodaření 

a chování podniku. Firma zpracovává pravidelně tři účetní výkazy: rozvahu, výkaz zisku 

a ztráty a výkaz cash flow. 

2.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav 

majetku podniku (aktiv) na jedné straně a zdrojů jeho krytí (pasiv) na straně druhé vždy 

k určitému datu. Struktura aktiv bývá označována jako majetková struktura podniku, 

struktura pasiv jako finanční struktura podniku. Základní bilanční rovnice rozvahy zní, že 

strana aktiv se musí rovnat straně pasiv. Aktiva se dělí do dvou důležitých skupin a to na 

aktiva stálá, která podnik využívá po delší dobu a postupně je opotřebovává, a aktiva 

oběžná, která jsou v podniku po dobu kratší než jeden rok. Strana pasiv, která představuje 

způsob financování majetku podniku, je členěna podle vlastnictví zdrojů. Z tohoto důvodu 

se pasiva člení na vlastní kapitál a na cizí zdroje. 

2.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření za určité období. Podniku slouží ke zhodnocení vloženého kapitálu. Podstatou 

výkazu zisku a ztráty je zjistit jak jednotlivé položky tohoto výkazu ovlivňovaly výsledek 

hospodaření. Platí, že výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy a náklady. Z hlediska 

finanční analýzy mají největší význam výnosy, tržby, provozní výsledek hospodaření, 

nákladové úroky, výsledek hospodaření za běžnou činnost a výsledek hospodaření 

za účetní období. 
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2.1.3 Výkaz cash flow 

Cash flow neboli přehled o peněžních tocích je výkaz, který podává informace 

o příjmech, výdajích a změně stavu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Jedná 

se o tokovou veličinu, která vyjadřuje rozdíl přítoku a odtoku hotovosti za určité období. 

Na rozdíl od výsledku hospodaření vyjadřuje reálnou a nezkreslenou skutečnost. Rozdíl 

mezi ziskem a cash flow vyplývá z časového nesouladu mezi příjmy a výdaji a náklady 

a výnosy. Cash flow slouží k finančnímu rozhodování v krátkém období, dlouhém období 

a financování potřeb z cizích a vlastních zdrojů. 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Do kontaktu s podnikem přichází mnoho subjektů, pro něž jsou informace týkající 

se finančního stavu podniku velice významné. Finanční analýza je důležitá pro akcionáře, 

věřitele, další externí uživatele a také pro podnikové manažery. 

Manažeři 

Manažeři využívají informace z finančního účetnictví, které je základem pro 

finanční analýzu, zejména pro dlouhodobé i operativní finanční řízení podniku. Znalost 

finanční situace podniku umožňuje manažerům správně se rozhodovat při získávání 

finančních zdrojů, při zajišťování majetkové struktury a způsobu financování tohoto 

majetku, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování disponibilního zisku 

apod. Díky výsledku finanční analýzy, mohou manažeři přijmout pro příští období správný 

podnikatelský záměr, který se rozpracovává ve finančním plánu. 

Investoři 

Prioritní zájem o informace obsažené ve finančních výkazech mají akcionáři, kteří 

poskytují podniku kapitál. Velký význam mají tyto informace i pro potencionální 

investory, kteří si touto cestou chtějí ověřit, zda je jejich rozhodnutí o investici správné. 

Investoři využívají finanční informace o podniku ze dvou hledisek – investičního 

a kontrolního. Investiční hledisko má význam pro rozhodnutí o budoucím investování. 

Hlavní zájem akcionářů se soustřeďuje na míru rizika a míru výnosnosti vloženého 

kapitálu. Kontrolní hledisko uplatňují akcionáři vůči manažerům podniků, jejichž akcie 

vlastní. Zajímají se o stabilitu a likviditu podniku, disponibilní zisk, a zda podnikatelské 

záměry manažerů zajišťují rozvoj podniku. 
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Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu potencionálního dlužníka, 

aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. 

Banka si může v úvěrové smlouvě vymezit, že změní úvěrové podmínky, jestliže podnik 

překročí hranici zadluženosti. Před povolením úvěru prověřuje banka bonitu klienta. 

Stěžejní postavení má rentabilita, která dává odpověď na otázku, jak efektivně podnik 

hospodaří. Analýza poskytuje údaje, zda má podnik dostatečné finanční zdroje ke splácení 

existujících závazků a zda bude schopen splácet také nově požadovaný úvěr a úrok. 

Obchodní partneři 

Za obchodní partnery jsou považováni dodavatelé a odběratelé. Dodavatelé se 

zaměřují především na informace o prosperitě a solventnosti podniku. Odběratelé mají 

zájem na finanční situaci podniku především při dlouhodobém obchodním vztahu, aby 

v případě finančních potíží dodavatele neměli potíže se zajištěním vlastní výroby. 

Konkurenti 

Konkurenti mají zájem o finanční informace podniku za účelem srovnání 

podobných podniků nebo celého odvětví. Podnik nemá povinnost informace poskytnout, 

ale neochota podat informace může mít za důsledek ztrátu dobré pověsti. 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci mají na chodu a prosperitě firmy přirozený zájem, jelikož jim jde 

o zachování pracovních míst a mzdové podmínky. Často bývají motivováni výsledkem 

hospodaření. 

Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány se o informace z finanční analýzy zajímají zejména z důvodu 

kontroly plnění daňových povinností, kontrolu podniku se státní majetkovou účastí, 

rozdělování dotací a vládou zaručených úvěrů apod. 

Výčet uživatelů finanční analýzy není zcela úplný. Existuje ještě mnoho dalších zájemců 

o finanční analýzu, jako např. daňoví poradci, analytici, burzovní makléři, university, 

novináři nebo široká veřejnost. 
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velikosti firmy a dalších faktorech, proto ji nelze užít k mezipodnikovému srovnání. 

Užitečné je srovnání vývoje některých absolutních ukazatelů v čase, tj. jejich růst a pokles 

v navazujících období (letech, čtvrtletích, měsících). 

Analýza trendů 

Analýza vývojových trendů (horizontální analýza) slouží k posouzení časových 

změn ukazatelů. Finanční analytik může z časových řad podrobně zkoumat průběh změn 

a odhalovat dlouhodobé trendy významných finančních položek. K rozboru se používají 

řetězové a bazické indexy a je nutné znát data za minimálně dvě období. Při této analýze se 

musí brát v úvahu jak změny absolutní, tak i změny relativní. 

  tt UUUnazměAbsolutní ∆=−=
−11 ,             (2.1) 
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=
−

=

t

t

t

tt

U

U

U

UU
nazměrelativní ,                 (2.2) 

kde Ut je hodnota ukazatele, t je běžný rok a t-1 je předchozí rok. 

Analýza struktury 

Analýza struktury (vertikální analýza) představuje procentní rozbor základních 

účetních výkazů. Jedná se o procentní podíl jednotlivých položek ke zvolené základně. 

Vzhledem k tomu, že vertikální analýza je vyjadřována v procentech, je možné výsledky 

srovnávat s firmami v rámci stejného oboru nebo s obecnými odvětvovými průměry. Tato 

metoda se využívá především při analýze aktiv a pasiv podniku, tržeb, zisku, nákladů, 

složek finančních toků, případně dílčích složek ukazatelů. Obecný vzorec lze vyjádřit 

takto: 

  
∑

=

i

i

U

U
celkunaPodíl ,                   (2.3) 

kde Ui je hodnota ukazatele, ∑Ui je velikost absolutního ukazatele. 

2.4 Analýza poměrovými ukazateli 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používaným rozborovým postupem z hlediska 

využitelnosti a to zejména proto, že analýza poměrovými ukazateli vychází výhradně 

z údajů ze základních účetních výkazů. Využívá tedy veřejně dostupné informace. 

Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr dvou účetních položek nebo jejich skupin. 

Základní oblasti ukazatelů finanční analýzy jsou uvedeny v obr. 2.2. 
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aktiva

EBIT
ROA = .                    (2.5) 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Dalším často používaným ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu (Return on 

Equity – ROE). Tomuto ukazateli je ve finanční analýze věnována velká pozornost, jelikož 

vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů, a tedy i jejich zhodnocení v zisku. Je proto 

rozhodujícím ukazatelem pro akcionáře i majitele podniku. Nárůst ROE může způsobit 

např. větší vytvořený zisk společnosti, pokles úrokové míry cizího kapitálu, snížení podílu 

vlastního kapitálu na celkovém kapitálu. Pokud je hodnota ukazatele dlouhodobě příliš 

nízká, je to známkou toho, že investorům by se vyplatilo investovat někde jinde. Hodnoty 

tohoto ukazatele by tedy měly v čase také růst. Vzorec zní: 

  
VK

EAT
ROE = ,                     (2.6) 

kde VK je vlastní kapitál. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Dalším používaným ukazatelem rentability je rentabilita dlouhodobých 

investovaných zdrojů (Return on Capital Employed – ROCE), která poskytuje informace 

o výnosnosti dlouhodobých zdrojů. Ukazatel ROCE se velmi často používá pro 

mezipodnikové srovnání. I tento ukazatel rentability by měl v čase růst. Výpočet rentability 

dlouhodobých zdrojů vypadá takto: 

  
dluhydlouhodobéVK

EBIT
ROCE

+
= .                  (2.7) 

Rentabilita tržeb 

Ukazatel rentability tržeb (Return on Sales – ROS) udává stupeň ziskovosti, tj. 

množství zisku v Kč na 1 Kč tržeb. Ukazatel se může lišit podle vyjádření zisku. Vychází-

li ukazatel z pojetí hrubého zisku před zdaněním (EBT), bývá využíván pro potřeby 

vnitropodnikového řízení. Při srovnávání ukazatele u více firem, je vhodné vyjádřit zisk 

ve formě zisku před zdaněním a před nákladovými úroky, tedy jako EBIT. Ukazatel ROS 

je běžně sledovaným ukazatelem finanční analýzy. Jeho vysoká úroveň ukazuje 

nadprůměrnou úroveň firmy, střední úroveň je znakem dobré práce managementu 

a dobrého jména firmy na trhu. Naopak nízká úroveň vypovídá o chybném řízení firmy. 

Obecný vzorec pro výpočet rentability tržeb zní takto: 
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T

EAT
ROS = ,                     (2.8) 

kde T jsou tržby. 

Rentabilita nákladů 

Poměrně často používaným ukazatelem je ukazatel rentability nákladů (Return on 

Cost – ROC), který udává, kolik Kč čistého zisku získá podnik vložením 1 Kč celkových 

nákladů. Čím je tento ukazatel vyšší, tím lépe jsou zhodnoceny vložené náklady a tím vyšší 

je procento zisku. Vývoj rentability nákladů je vhodné posuzovat v jednotlivých letech. 

Trend této rentability by měl v čase růst. Výpočet pro rentabilitu nákladů je vyjádřen 

následujícím vztahem: 

  
nákladycelkové

EAT
OCR = .                   (2.9) 

Pyramidový rozklad ukazatelů rentability 

Rentabilita je vrcholový, komplexní a syntetický ukazatel efektivnosti podniku, do 

kterého se promítá mnoho vlivů. Analytik si proto nevystačí pouze se souhrnnými 

ukazateli rentability, ale zajímá se zejména o faktory, které se na jejich utváření a změnách 

podílely. Dalším rozkladem těchto ukazatelů zjistíme, co mělo vliv na meziroční změny 

ukazatelů rentability.  

Součástí analýzy rentability je tedy rozklad syntetických ukazatelů na ukazatele 

dílčí, který je známý také pod názvem pyramidový rozklad rentability (Du Pondův systém 

analýzy). Základní myšlenkou tohoto systému je postupný rozklad vrcholového ukazatele 

na dílčí ukazatele, což slouží ke zjištění vlivů těchto dílčích ukazatelů na vrcholový 

ukazatel. Pomocí vhodně zkonstruované soustavy ukazatelů můžeme hodnotit minulost, 

současnost i budoucí výkonnost podniku. 

Rozklad ukazatele ROE 

  
VK

A

A

T

T

EAT

VK

EAT
ROE ⋅⋅== .                (2.10) 

Ukazatele rentability vlastního kapitálu lze rozdělit na 3 dílčí ukazatele. Rentabilitu tržeb

T

EAT
, obrat aktiv 

A

T
 a finanční páku

VK

A
. 
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T

EBIT

EBIT

EBT

EBT

EAT

T

EAT
⋅⋅=

                 (2.11) 

Rentabilitu tržeb lze dále pro potřebu analýzy rozložit na další dílčí ukazatele. 
EBT

EAT

 

představuje daňovou redukci zisku, 
EBIT

EBT
 úrokovou redukci zisku, 

T

EBIT
 provozní 

rentabilitu. 

Na vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu tedy působí, jak velkou část zisku 

odčerpá splacení daňové povinnosti a splacení dluhových úroků, rentabilita tržeb a také jak 

produktivně podnik využívá svůj majetek. 

Metoda postupných změn 

Pro vyčíslení procentního vlivu jednotlivých dílčích ukazatelů na vrcholového 

ukazatele je použita metoda postupných změn. Svou jednoduchostí výpočtu 

a bezezbytkovým rozkladem je v praxi oblíbenou a často využívanou metodou. Tato 

metoda vychází z předpokladů, že zkoumáme vliv pouze jednoho dílčího ukazatele na 

vrcholový ukazatel, přičemž ostatní zůstávají beze změny. Výhodou této metody je, že ji 

lze využít i při záporných hodnotách vysvětlujícího ukazatele. Za nevýhodu můžeme 

označit, že velikost vlivu jednotlivých dílčích ukazatelů, je ovlivněn jejich pořadím. 

Multiplikativní vazbu pro tuto metodu, v případě tří dílčích ukazatelů lze vyjádřit 

následovně: 

  0,30,211 aaaxa ⋅⋅∆=∆ , 

  0,321,12 aaaxa ⋅∆⋅=∆ ,               (2.12) 

  31,21,13 aaaxa ∆⋅⋅=∆ ,                

kde xai vyjadřuje změnu dílčího ukazatele na souhrnný ukazatel, 0 značí předchozí rok, 

1 rok běžný, a1, a2, a3 jsou jednotlivé dílčí ukazatele a a1, a2, a3 jsou změny 

jednotlivých dílčích ukazatelů. 

2.4.2 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží jako ukazatele výše rizika, jež podnik nese při daném 

poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Je zřejmé, že čím vyšší zadluženost 

podnik má, tím vyšší riziko na sebe bere, protože musí být schopen své závazky splácet 

bez ohledu na to, jak se mu daří. Není však pravidlem, že veškerá zadlužení mají na firmu 
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negativní vliv. Do určité výše je pro firmu obvykle zadlužení užitečné, jelikož cizí kapitál 

je levnější. Je to dáno tím, že úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku, 

protože úrok je součást nákladů snižující zisk, ze kterého se platí daně (tzv. daňový efekt 

nebo daňový štít).  

Každá firma by tedy měla usilovat o optimální finanční strukturu, tzn. o co 

nejvhodnější poměr vlastního a cizího kapitálu, protože tím rozhoduje o výši nákladů na 

kapitál. 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) charakterizuje 

dlouhodobou finanční stabilitu a udává, do jaké míry je podnik schopen krýt svůj majetek 

vlastními zdroji a jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Obecně platí, že zvyšování 

tohoto ukazatele značí upevňování finanční stability. Také musíme brát do úvahy, 

že neúměrně vysoký ukazatel může vést k poklesu výnosnosti vložených prostředků. 

 
celkemaktiva

kapitálvlastní
aktivechnakapitáluvlastníhoPodíl = .              (2.13) 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Tímto ukazatelem je poměřován dlouhodobý kapitál (vlastní kapitál a dlouhodobé 

cizí zdroje) ke stálým aktivům. Stálá aktiva, by měla být kryta dlouhodobými zdroji. 

Stupeň krytí stálých aktiv by měl dosahovat nejméně hodnoty 100%, tzn., že veškerá stálá 

aktiva by měla být kryta dlouhodobým kapitálem. 

 
aktivastálá

kapitáldlouhodobý
aktivstálýchkrytíStupeň = .               (2.14) 

Majetkový koeficient 

Majetkový koeficient (Equity Multiplier), bývá také velmi často označován jako 

finanční páka (Financial Leverage). Tento ukazatel udává, jak velká část majetku je 

financována vlastním kapitálem. Vzhledem k výši nákladů na vlastní kapitál je pro podnik 

nevýhodné veškerý majetek financovat vlastními zdroji. Proto je nutné najít optimální 

finanční strukturu. Hodnotu ukazatele je možno spočítat dle následujícího vzorce: 

 
kapitálvlastní

aktivacelková
koeficientMajetkový = .                (2.15) 
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Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti, který je také označován jako ukazatel věřitelského 

rizika, představuje podíl celkových závazků k celkovým aktivům. Čím vyšší je hodnota 

tohoto ukazatele, tím větší riziko věřitelé podstupují. Zadluženost kromě věřitelského 

rizika ovlivňuje také výnosnost podniku. Ukazatel má význam zejména pro dlouhodobé 

věřitele. Zadluženost sama o sobě není negativní charakteristikou podniku, neboť, jak již 

bylo řečeno, není nezbytné, aby podnik pro svou činnost využíval pouze vlastní kapitál. 

Trend tohoto ukazatele by měl v čase klesat. Vzorec pro výpočet zní takto: 

 
aktivacelková

kapitálcizí
enostzadlužCelková = .                (2.16) 

Zadluženost vlastního kapitálu 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu udává, jaká část cizího kapitálu připadá na 

určitou část vlastního kapitálu. Zadluženost závisí na postoji vlastníků k rizikům a také 

na fázi vývoje firmy. U stabilních společností by se tato zadluženost měla pohybovat 

v rozmezí 80 % až 120 %. Trend tohoto ukazatele by měl být klesající. 

 
kapitálvlastní

kapitálcizí
kapitáluvlastníholuženostZad = .               (2.17) 

Úrokové krytí a úrokové zatížení 

K dalším používaným ukazatelům finanční stability a zadluženosti patří ukazatele 

úrokového krytí a úrokového zatížení. Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát je firma 

schopna pokrýt úroky z provozního zisku. Čím je úrokové krytí vyšší, tím je finanční 

situace lepší. Je-li hodnota rovna 100 %, znamená to, že podnik vydělává pouze na krytí 

úroků. Nedosahuje-li hodnota tohoto ukazatele 100 %, firma nemá dostatečný zisk ani 

ke krytí nákladových úroků. Vzorec pro tento vztah zní takto: 

 
úroky

EBIT
krytíÚrokové = .                  (2.18) 

Převrácenou hodnotou tohoto ukazatele, je ukazatel úrokového zatížení, který 

vyjadřuje, jakou část celkového provozního zisku odčerpají úroky. Pokud má podnik 

dlouhodobě nízké úrokové zatížení, znamená to, že si může dovolit vyšší podíl cizích 

zdrojů. Úrokové zatížení lze vyjádřit pomocí následujícího vztahu: 

 
EBIT

úroky
zatíženíÚrokové = .                  (2.19) 
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2.4.3 Ukazatele likvidity 

Pojem likvidita, chápeme jako schopnost podniku hradit své závazky. Likvidita 

závisí na tom, jak rychle je podnik schopen inkasovat své pohledávky, zda jeho výrobky 

jsou dobře prodejné nebo na tom, je-li v případě potřeby schopen prodat své zásoby. 

Nedostatek likvidity vede k tomu, že podnik není schopen využít nabídnuté ziskové 

příležitosti, nedostojí svým závazkům, což může vést k platební neschopnosti, která může 

vyústit bankrotem firmy. 

Celková likvidita 

Ukazatel celkové likvidity poměřuje oběžná aktiva, jako potencionální peněžní 

prostředky a krátkodobé závazky. Optimální výše tohoto ukazatele je v rozmezí od 1,5 do 

2,5. Hlavní nevýhodou tohoto ukazatele je fakt, že velice často nelze oběžná aktiva 

přeměnit v krátkém čase v hotovost. Může se jednat např. o zásoby již nepotřebné k výrobě 

a těžko prodejné. Ukazatel je stavový a posuzuje se jeho vývoj v čase. Celkovou, neboli 

běžnou likviditu můžeme vyjádřit tímto vzorcem: 

 
závazkykrátkodobé

aktivažnáobě
likviditaCelková = .                (2.20) 

Pohotová likvidita 

Nedostatky vycházející z těžké přeměny některých oběžných aktiv na peněžní 

prostředky eliminuje ukazatel pohotové likvidity. Ukazatel bere v úvahu pouze pohotové 

prostředky. Z oběžných aktiv se tedy vyloučí špatně likvidní zásoby. Doporučená hodnota 

tohoto ukazatele by se měla pohybovat od 1,0 do 1,5. Růst ukazatele by měl vykazovat 

zlepšení platební situace a naopak. 

 
závazkykrátkodobé

zásobyaktivažnáobě
likviditaPohotová

−
= .                (2.21) 

Okamžitá likvidita 

Z krátkodobého hlediska je pro podnik nejdůležitější likvidita okamžitá neboli 

pokladní. Základní složku pohotových platebních prostředků tvoří peníze na účtech, peníze 

v pokladně a šeky. Lze do nich také zahrnout různé formy rychle přeměnitelných 

finančních rezerv, např. směnečných pohledávek nebo některé druhy cenných papírů. 

 
závazkykrátkodobé

edkyprostřplatebnípohotové
likviditaOkamžitá = .              (2.22) 
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Ukazatele struktury oběžných aktiv 

Ukazatele likvidity je velmi často vhodné doplňovat ukazateli struktury oběžných 

aktiv jako je např. podíl pohledávek na oběžných aktivech. Růstem tohoto ukazatele 

se prokazuje pravidelné splácení pohledávek od odběratelů. Jestliže je však větší množství 

pohledávek nedobytných nebo s velmi dlouhou dobou po lhůtě splatnosti, je lepší, když se 

ukazatel snižuje. 

 
OA

pohledávky
OAnapohledávekPodíl = ,                (2.23) 

kde OA jsou oběžná aktiva.  

Dalším ukazatelem struktury oběžných aktiv je podíl zásob na oběžných aktivech. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nejméně likvidní položku z oběžných aktiv tak by tento 

ukazatel neměl být příliš vysoký. Ovšem hodnota ukazatele závisí na individuální potřebě 

podniku. 

 
OA

zásoby
OAnazásobPodíl = .                 (2.24) 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) patří mezi nejčastěji využívané rozdílové ukazatele. 

ČPK nám umožní oddělit tu část oběžných aktiv, vyjadřující peněžní prostředky, které 

slouží bezprostředně k úhradě krátkodobých závazků, od části, která je relativně volná 

a může být použita k uskutečnění finančního záměru. Představuje tedy tu část oběžných 

aktiv, která je finančně kryta dlouhodobými zdroji. 

 závazkykrátkodobéaktivažnáoběČPK −=      

   nebo 

 aktivafixnízdrojedlouhodobéČPK −= .                  (2.25) 

2.4.4 Ukazatele aktivity 

Jedná se o ukazatele, které jsou souhrnně označovány jako ukazatele relativní 

vázanosti kapitálu v různých formách aktiv. Využití těchto ukazatelů je zejména ke hledání 

odpovědi na otázku jak hospodaříme s aktivy, jejich jednotlivými složkami a také jaký vliv 

má toto hospodaření na výnosnost a likviditu. V praxi se lze setkat se dvěma typy 

ukazatelů aktivity vyjádřenými buď dobou obratu, nebo počtem obratů. 
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Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel rychlosti obratu celkových aktiv měří intenzitu využití celkového majetku. 

Tento ukazatel je nejvíce používán pro mezipodnikové srovnání. Výsledkem je číslo, které 

udává počet obratů za rok. Čím je ukazatel vyšší, tím efektivněji podnik využívá svůj 

majetek. Nízká hodnota ukazatele upozorňuje na špatné hospodaření s majetkem a na 

možnost managementu snažit se o jeho lepší využití. 

 
aktivacelková

tržby
aktivcelkovýchObrátka = .                (2.26) 

Doba obratu aktiv 

Ukazatel doby obratu aktiv vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkového 

majetku ve vztahu k tržbám. Krátká doba obratu je pozitivním jevem. Chceme-li dobu 

obratu vyjádřit ve dnech, výsledek vynásobíme 360. Dobu obratu aktiv vyjádříme 

následujícím vzorcem: 

 
tržby

aktivacelková
dnyaktivobratuDoba

360
)(

⋅
= .               (2.27) 

Doba obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob udává, kolik dnů jsou zásoby vázány v podniku, než 

dojde k jejich vydání do spotřeby nebo jejich prodání.  

 
tržby

zásoby
dnyzásobobratuDoba

360
)(

⋅
= -                (2.28)

  

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek udává, za jak dlouho jsou průměrně placeny 

pohledávky, např. faktury. Lze jej srovnávat s dobou splatností pohledávek. Pokud 

ukazatel dlouhodobě překračuje doby splatnosti, je nutné přezkoumat platební kázeň 

odběratelů. 

 
tržby

závazky
dnypohledávekobratuDoba

360
)(

⋅
= .               (2.29) 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli podniku 

obchodní úvěr neboli splatnost přijatých faktur. Ukazatel charakterizuje platební disciplínu 
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podniku vůči dodavatelům. Obecně by mělo platit, že doba obratu závazků by měla být 

delší než doba obratu pohledávek, což je tzv. pravidlo solventnosti. 

 
tržby

závazky
dnyzávazkůobratuDoba

360
)(

⋅
= .               (2.30) 

2.4.5 Ukazatele s využitím údajů kapitálového trhu 

U ukazatelů tohoto typu se vychází kromě účetních údajů i z údajů kapitálového 

trhu. Z toho vyplývají určitá omezení využití těchto ukazatelů. Ne každá firma má formu 

akciové společnosti a její akcie jsou volně obchodovatelné na trzích. Informace plynoucí 

z těchto výpočtů jsou důležité zejména pro investory či potenciální investory z hlediska 

hodnocení návratnosti vložených prostředků. K nejdůležitějším ukazatelům této skupiny 

patří účetní hodnota akcie, čistý zisk na akcii, dividendový výnos, ukazatel P/E a poměr 

tržní akcie k účetní hodnotě. 

Účetní hodnota akcie 

Ukazatel účetní hodnoty akcie odráží výkonnost a růst podniku. Platí, že ukazatel 

by měl v čase vykazovat rostoucí tendenci, což značí finanční zdraví firmy pro potenciální 

investory. 

 
akciíhemitovanýctepoč

kapitálvlastní
akciehodnotaetníÚč = .               (2.31) 

Čistý zisk na akcii 

Čistý zisk na akcii (Earnings Per Share, EPS) informuje akcionáře o velikosti zisku 

na jednu kmenovou akcii, a jaký maximální zisk je možné vyplatit ze zisku společnosti. 

Čím je hodnota čistého zisku na akcii větší, tím vyšší je cena akcie a to vede k růstu 

hodnoty firmy. Hodnota tohoto ukazatele ovšem neumožní zjistit výši dividendy. To může 

určit pouze valná hromada. 

 
akciíkmenovýchkusůetpoč

EAT
akciinaziskČistý =  .              (2.32) 

Dividendový výnos 

Dividendový výnos jednoznačně udává zhodnocení vložených peněžních 

prostředků investorů. Hlavní motivací pro investory k držení akcie bývá považován 

rostoucí příjem z akcie. Vzorec pro výpočet dividendového výnosu zní takto: 
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 100
1

⋅=
akciecenatržní

akciinavýnosýdividendov
výnosýDividendov .              (2.33)

  

Ukazatel P/E 

Ukazatel P/E (price-earning ratio), je zajímavý nejvíce pro investory, kteří 

investují zejména kvůli dividendám, očekávají nárůst tržní ceny akcie a z toho plynoucí 

kapitálový výnos. Z ukazatele vyplývá, kolik jsou akcionáři ochotni zaplatit za 1 Kč zisku 

na akcii. Pro tento ukazatel platí, že čím je v porovnání s jinými akciemi nižší, tím je 

patrnější, že je akcie podhodnocena a pro investora levnější, jeví se tedy jako vhodná 

investiční příležitost. 

 
akciinanízdaněpozisk

akciecenatržní
EP

1
= .                 (2.34) 

Ukazatel M/B 

Dalším využívaným ukazatelem je ukazatel poměru tržní ceny akcie k její účetní 

hodnotě, ukazatel M/B (market to book ratio). Je-li hodnota ukazatele vyšší než 1, 

znamená to, že tržní hodnota firmy je vyšší, než je ocenění vlastního kapitálu v rozvaze. 

Je-li však hodnota výrazně nižší než 1 může nastat problém, neboť v takovém případě není 

dostatečná potencionální reprodukční schopnost firemních aktiv vzhledem k objemu 

akciového kapitálu a výši rizika s ním spojeného. 

 
akciehodnotaetníúč

akciecenatržní
ratioBM = .                 (2.35) 
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3 Charakteristika vybraného podniku 

V této kapitole jsou obsaženy informace o firmě Lena Chemical s. r. o., zejména 

základní informace o společnosti, předmět činnosti, SWOT analýza, horizontální 

a vertikální analýza, apod. Sledované období pro výpočet horizontální a vertikální analýzy 

je od roku 2006 do roku 2010. 

3.1 Základní informace o společnosti 

Společnost Lena Chemical s. r. o. vedená u krajského soudu v Ostravě vznikla 25. 

3. 1994 se sídlem ve městě Šternberk, ul. Uničovská. Základní kapitál společnosti činí 

100 000 Kč a je splacen do plné výše. Ve společnosti jsou 3 společníci s vkladem a to 

Miroslav Vyhnánek s obchodním podílem 60 %, Lenka Vyhnánková s obchodním podílem 

20 % a Ing. Michaela Vyhnánková s obchodním podílem 20 %. Identifikační číslo 

společnosti je 60319194. 

3.1.1 Předmět podnikání 

Hlavním předmětem podnikání je výroba a dovoz chemických látek a chemických 

přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, 

hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, 

nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej 

chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické. 

3.1.2 Historický vývoj 

Lena Chemical s. r. o. byla založena v roce 1994. Po stabilizaci na českém trhu 

roku 1999 postupně expandovala na Slovensko, do Rakouska, Maďarska, Slovinska, 

Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Bulharska a Švýcarska. Lena 

Chemical s. r. o. má v současné době ve výrobním sortimentu více než 60 typů speciálních 

hmot. Firma snahou o zabezpečení vysoké kvality jak výrobků, tak i dalších činností 

získala v roce 1999 od renomovaného švýcarského auditorského institutu SGS certifikát 

systému řízení jakosti ISO 9002 a v roce 2002 od stejného institutu certifikát systému 

řízení jakosti ISO 9001. 

3.1.3 Sortiment 

Lena Chemical s. r. o. nabízí více než 60 typů speciálních hmot. Výčet výrobků 

společnosti je v tab. 3.1.  
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Tab. 3.1 Sortiment společnosti Lena Chemical s. r. o. 

Opravné hmoty a přísady 
vazné hmoty, polymer-maltové hmoty, polymer-
betonové hmoty, polymer-cementové malty, opravné 
tmely, přísady pro úpravy betonových povrchů podlah 

Průmyslové a interiérové 
podlahy 

vazné hmoty, nátěrové hmoty, samorozlévací stěrkové 
hmoty, polymer-maltové hmoty, polymer-betonové 
hmoty, špachtlovací hmoty, impregnační hmoty, elastické 
výplně dilatací 

Ochranné a izolační 
chemicky odolné povlaky 

vazné můstky, nátěrové hmoty, samorozlévací stěrkové 
hmoty, polymer-maltové hmoty, tmely 

Ochranné vysoce chemicky 
odolné silnovrstvé povlaky 

nátěrové a stěrkové hmoty 

Zdravotně nezávadné 
povlaky 

nátěrové hmoty 

Pryskyřičné systémy na 
sycení rukávců 

směsi epoxidových, polyesterových, 
epoxidvinylesterových pryskyřic 

Injektážní pryskyřičné 
systémy 

epoxidové a polyuretanové vypěňovací a nevypěňovací 
hmoty 

Laminovací pryskyřičné 
systémy 

polyesterová pryskyřice, epoxivinylesterová pryskyřice 

Pryskyřičný systém pro 
izolaci mostních konstrukcí 

bezrozpouštědlová epoxidová izolační hmota 

 

 Tyto výrobky, jsou určeny pro opravu podlah, betonových a jiných konstrukcí, pro 

záchytné jímky, čističky odpadních vod, mostů, tunelů, kanalizací, apod. Dále pro vnitřní 

i vnější ochranu zásobníků na chemikálie, reaktorů, odsiřovacích zařízení, komínů, pro 

vnitřní ochranu vodojemů, tanků na víno, pivo, podlah a stěn v potravinářských provozech 

apod. 

Pryskyřičné systémy jsou určeny pro opravy kanalizací, vodovodů, pro těsnící 

a zpevňující tlakové injektáže betonu, zdiva, skal, hornin, apod., pro mechanicky 

a chemicko - tepelně namáhané lamináty, pro pečetění mostovek před pokládkou 

izolačních pásů. 

3.1.4 Konkurence v odvětví 

V současné době se každá firma setkává s konkurencí. V České republice mezi 

hlavní konkurenty Lena Chemical s. r. o. můžeme řadit firmy SALIT – průmyslové 

podlahy, CC Applications, s. r. o., KEMA – HSH Stav s. r. o., Imesta spol. s r. o., MAPEI, 

s. r. o. a další.  
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Společnost Lena Chemical s. r. o. se zabývá především výrobou litých, 

průmyslových a betonových podlah a prodejem stavební chemie. Ve výrobě litých podlah 

jsou konkurenčními firmami např. firma SALIT – průmyslové podlahy nebo firma CC 

Applications, s. r. o. Hlavní činností těchto firem, je především lití betonových, 

epoxidových a sádrových podlah. V prodeji stavební chemie jsou konkurenty firmy KEMA 

– HSH Stav s. r. o., Imesta, spol. s r. o., MAPEI, spol. s r. o. Tyto firmy prodávají stavební 

chemii, výrobky pro sanaci betonu, vodotěsné hmoty, ekologické nátěrové hmoty atd. 

MAPEI, s. r. o. je předním světovým výrobcem lepících tmelů a chemických výrobků pro 

stavebnictví. 

3.1.5 Nejvýznamnější dodavatelé a odběratelé 

Každá firma, která se snaží uspět na trhu, je závislá na struktuře svých dodavatelů 

a odběratelů. I společnost Lena Chemical s. r. o. si zakládá na dobrých vztazích 

s dodavateli a odběrateli. Ti nejvýznamnější z nich jsou uvedeni níže. 

Dodavatelé 

Nejvýznamnějším dodavatelem je firma Spolchemie. Spolek pro chemickou a hutní 

výrobu, akciová společnost. Spolchemie je jedním z předních výrobců syntetických 

pryskyřic v Evropě. Jedná se o českého výrobce těchto látek, firma má sídlo v Ústí nad 

Labem. 

Dalším významným dodavatelem firmy je společnost Barentz spol. s r. o. Jedná se 

také o českého dodavatele. Tato firma ovšem není výrobcem chemických látek, ale pouze 

distributorem. Dalším dodavatelem je firma R-product. Tato společnost je zahraničním 

dodavatelem a sídlo má v Holandsku. 

Odběratelé 

Firma Lena Chemical s. r. o. dodává své produkty ostatním firmám, které se 

zabývají povrchovými úpravami. Největším odběratelem je společnost Topstone, s. r. o., 

která provádí venkovní povrchovou úpravu ze směsí přírodního kameniva a speciální 

pryskyřice. 

Dalším odběratelem je společnost Acidotechna, s. r. o. Tato společnost se již celou 

řadu let zabývá prováděním vysoce kvalitních, chemicky a mechanicky odolných podlah. 

Lena Chemical s. r. o. dodává také společnosti Atemit, s. r. o., která nabízí komplexní 

servis průmyslových podlah. 
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3.2 SWOT analýza firmy Lena Chemical s. r. o. 

SWOT analýza se zabývá hodnocením silných a slabých stránek podniku a dále 

příležitostmi a hrozbami.  

Silné stránky společnosti Lena Chemical s. r. o. jsou: 

- operativnost firmy, 

- zakázková výroba přímo dle přání zákazníka, 

- nejvyšší kvalita výrobků, 

- seriózní organizace prodeje a rychlé jednání, 

- působnost na tuzemském i zahraničním trhu, 

- držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 9002. 

Slabé stránky společnosti jsou: 

- nemožnost profinancování velkých zakázek v závislosti na nízké ekonomické 

síle podniku, 

- snižování čistého zisku ve srovnání s minulými lety. 

Příležitosti firmy jsou: 

- rozšíření nabídky, 

- neustálá technická inovace, 

- získání nových odběratelů, 

- získání nových certifikátů, 

- využití dobrého jména podniku. 

Hrozby společnosti jsou: 

- vstup nových konkurentů na trh, 

- ztráta dobrého jména, 

- pokles kupní síly zákazníků, 

- nízká úspěšnost při získávání nových zakázek, 

- zvýšení nákladů podniku. 

3.3 Analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

Analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti Lena Chemical s. r. o. byla 

provedena na základě horizontální a vertikální analýzy v rozmezí let 2006 – 2010. 

Horizontální analýza znázorňuje meziroční změny jednotlivých položek výkazů, a to 
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v absolutním i v relativním vyjádření. Vertikální analýza posuzuje dílčí složky výkazů 

k celkové sumě zvolené jako základ. V rozvaze je to suma aktiv a suma pasiv. Ve výkazu 

zisku a ztráty je jako základ zvolena suma nákladu pro jednotlivé položky nákladů a suma 

výnosů pro výnosové položky. 

3.3.1 Horizontální analýza rozvahy 

V této kapitole bude popsána horizontální analýza rozvahy mezi lety 2006 – 2010, 

která slouží k analýze meziročního vývoje aktiv a pasiv společnosti. 

Meziroční vývoj aktiv 

Z horizontální analýzy je patrné, že celková aktiva firmy meziročně stále rostla. 

Mezi lety 2006 – 2007 vzrostla celková aktiva o 6,99 % (1 072 000 Kč). Důvodem bylo 

zvýšení dlouhodobého hmotného majetku, konkrétně staveb o 92,89 % (1 332 000 Kč), 

dále vzrostly zásoby o 126,75 % (995 000 Kč). Na druhou stranu se meziročně snížila 

hodnota krátkodobých pohledávek a to o 11,31 % (1 126 000 Kč). 

Největší nárůst celkových aktiv byl zaznamenán v letech 2007 – 2008 a to 

o 32,52 % (5 337 000 Kč). Do společnosti byl pořízen software v hodnotě 114 000 Kč, což 

způsobilo nárůst dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobý hmotný majetek se 

v tomto období naopak snížil o 10,2 % (383 000 Kč). Růst aktiv byl především v oblasti 

oběžných aktiv, která se meziročně zvýšila o 41,47 % (5 229 000 Kč). Zvýšení oběžných 

aktiv způsobil rapidní nárůst krátkodobých pohledávek o 53,08 % (4 687 000 Kč), které 

vzrostly v souvislosti se zvýšením počtu odběratelů a růstem zakázek firmy, což bylo 

v roce 2008 způsobeno zkvalitněním výrobků společnosti.  

V období 2008 – 2009 se celková aktiva zvýšila o 8,62 % (1 874 000 Kč), z důvodu 

růstu oběžných aktiv o 8,31 % (1 476 000 Kč), hlavní část nárůstu oběžných aktiv tvořil 

krátkodobý finanční majetek, vzrostl o 49,48 % (1 045 000 Kč), konkrétně účty v bankách, 

jejichž položka se navýšila o 46,33 % (946 000 Kč). 

Nejmenší nárůst celkových aktiv byl zaznamenán v letech 2009 – 2010 a to 

o 3,25 % (768 000 Kč). Zvýšení bylo způsobeno nárůstem dlouhodobého hmotného 

majetku, konkrétně staveb o 81,37 % (1 944 000 Kč). Oběžná aktiva se v těchto letech 

snižovala o 4,54 % (873 000 Kč), což způsobilo hlavně snížení krátkodobých pohledávek 

a krátkodobého finančního majetku. Relativní a absolutní změna aktiv je zobrazena 

v grafech 3.1 a 3.2. 
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Graf 3.1 Relativní změna aktiv 

 
 

Graf 3.2 Absolutní změna aktiv 

 

Meziroční vývoj pasiv 

Stejně jako aktiva i pasiva meziročně stále rostla. V letech 2006 – 2007 vzrostla 

o 6,99  % (1 072 000 Kč) a to především z důvodu růstu vlastního kapitálu, který se oproti 

minulému období zvýšil o 17,37 % (1 884 000 Kč). Vzrostl výsledek hospodaření 

minulých let o 9,95 % (970 000 Kč) a výsledek hospodaření běžného účetního období 

o 94,23 % (914 000 Kč). Cizí zdroje se v těchto letech snižovaly a to o 15,63 % 

(682 000 Kč), ke snížení cizích zdrojů vedlo především snížení rezerv o 100 % 

(639 000 Kč). 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Aktiva celkem 6,99 32,52 8,62 3,25

Dlouhodobý majetek 42,24 -7,04 12,33 39,56
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V letech 2007 – 2008 byl nárůst pasiv o 32,52 % (5 337 000 Kč) způsoben opět 

růstem vlastního kapitálu o 33,98 % (4 326 000 Kč). Důvodem nárůstu VK bylo jako 

v předchozím období zvýšení výsledku hospodaření minulých let a výsledku hospodaření 

běžného účetního období. Na růst pasiv měly tentokrát vliv i cizí zdroje a to svým 

nárůstem o 27,46 % (1 011 000 Kč), na který mělo vliv především zvýšení krátkodobých 

závazků o 38,03 % (1 233 000 Kč). 

V období 2008 – 2009 se pasiva zvýšila o 8,62 % (1 874 000 Kč). V tomto období 

vzrostl výsledek hospodaření minulých let o 29,73 % (3 659 000 Kč) a zároveň poklesl 

výsledek hospodaření běžného účetního období o 49,01 % (2 271 000 Kč), jelikož čistý 

zisk v tomto roce klesl. Cizí zdroje vzrostly o 10,33 % (485 000 Kč). Tento nárůst 

způsobilo zvýšení dlouhodobých a krátkodobých závazků. 

Poslední sledované roky 2009 – 2010 vykazují nárůst pasiv o 3,25 % (768 000 Kč). 

Vlastní kapitál se zvýšil o 2,67 % (493 000 Kč). Jako v předchozím roce se zvyšovala 

hodnota výsledku hospodaření minulých let tentokrát o 6,58 % (1 050 000 Kč) a klesla 

hodnota výsledku hospodaření běžného účetního období o 23,65 % (557 000 Kč). Cizí 

zdroje vzrostly o 4,92 % (225 000 Kč). Nárůst cizích zdrojů způsobilo zvýšení 

krátkodobých závazků o 9,21 % (428 000 Kč) a zároveň se snižovaly dlouhodobé závazky 

o 32,64 % (173 000 Kč). Vývoj pasiv je zobrazen v grafech 3.3 a 3.4. 

 

Graf 3.3 Relativní změna pasiv 
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Graf 3.4 Absolutní změna pasiv  

 

3.3.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V této kapitole bude popsána horizontální analýza výnosů a nákladů společnosti 

v období let 2006 – 2010. 

Horizontální analýza výnosů 

Z horizontální analýzy výnosů zjišťujeme, že v letech 2006 – 2007 došlo ke snížení 

výnosů a to o 20,18 % (4 991 000 Kč) oproti předchozímu období. Sice došlo k růstu tržeb 

za prodej zboží o 242,38 % (366 000 Kč), v tomto období došlo také k poklesu tržeb za 

prodej vlastních výrobků a služeb, které se snížili o 18,91 %, což v absolutním vyjádření 

činí 4 371 000 Kč. 100 % snížení zaznamenala také položka tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu. Položka ostatní provozní výnosy v tomto sledovaném období také 

nepřispěla k růstu tržeb, jelikož se snížila o 87,01 % (938 000 Kč). 

Mezi lety 2007 – 2008 byl zaznamenán největší růst výnosů a to o 64,49 %, což 

v absolutním vyjádření činí 12 729 000 Kč. Hlavním důvodem bylo zvýšení prodeje 

vlastních výrobků a služeb o 68,51 % (12 838 000 Kč). Tržby z prodeje zboží se snížily 

o celých 100 % a v dalších letech již firma zboží neprodávala. 

V letech 2008 – 2009 výnosy také rostly ovšem ne tak rapidně jako v letech 

předchozích. Zvýšení bylo 4,24 % (1 378 000 Kč). Tentokrát nebyly příčinou zvýšení tržby 

za prodej vlastních výrobků a služeb, které nepatrně poklesly, ale růst způsobily ostatní 

provozní výnosy. Jejich nárůst byl 712,18 % (1 695 000 Kč). 
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V posledním sledovaném období mezi lety 2009 – 2010 firma zaznamenala nárůst 

výnosů o 22,98 % (7 777 000 Kč) jehož příčinou byly opět prodané výrobky a služby. 

Vývoj výnosu je viditelný také v následujícím grafu 3.5. 

 

Graf 3.5 Vývoj výnosů v letech 2006 – 2010 

 

Horizontální analýza nákladů 

Z horizontální analýzy nákladů lze zjistit, že jediný pokles nákladů firma 

zaznamenala v období let 2006 – 2007. Náklady se snížily o 24,85 % (5 905 000 Kč), což 

bylo způsobeno snížením výkonové spotřeby o 29,93 % (5 387 000 Kč) a také snížením 

ostatních provozních nákladů o 69,62 % (1 783 000 Kč). V ostatních obdobích se již 

náklady pouze zvyšovaly. 

V období 2007 – 2008 došlo k největšímu zvýšení nákladů o 55,94 %, náklady 

podniku se tedy zvedly o 9 987 000 Kč především kvůli růstu objemu produkce a s tím 

spojeným zvýšením výkonové spotřeby, která se zvýšila o 62,49 % (7 882 000 Kč). Další 

položkou ovlivňující zvýšení nákladů jsou ostatní provozní náklady, které vzrostly 

o 112,85 % (878 000 Kč). Růst byl zaznamenán také u ostatních finančních nákladů a to 

o 194,94 % v absolutním vyjádření 154 000 Kč. Za zmínku stojí i nárůst daně z příjmů za 

běžnou činnost. Ta se zvýšila o 120,13 % (728 000 Kč). 

Mezi lety 2008 – 2009 náklady opět rostly. Toto zvýšení nebylo tak výrazné jako 

v minulém období a činilo 13,11 % (3 649 000 Kč). Zvýšila se výkonová spotřeba 

o 12,32 % (2 528 000 Kč) a také ostatní provozní náklady o 118,36 % (1 960 000 Kč). 
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V posledním sledovaném období mezi lety 2009 – 2010 náklady vzrostly 

o 26,47 %, což pro firmu znamená 8 334 000 Kč. Jako v předchozích letech se zvyšovala 

výkonová spotřeba o 25,45 % (5 860 000 Kč). Také se o 80 % zvýšily odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, což je v absolutním vyjádření 

608 000 Kč. V tomto roce se firmě zvýšily i nákladové úroky o 120,83 % (29 000 Kč). 

Vývoj nákladů v jednotlivých letech je zobrazen v následujícím grafu 3.6. 

 

Graf 3.6 Vývoj nákladů v letech 2006 – 2010 

 

3.3.3 Vertikální analýza rozvahy 

Pro výpočet vertikální analýzy je potřeba zvolit si základnu, která je poměřována 

s ostatními hodnotami. Jako základní hodnota jsou zvolena celková aktiva pro výpočet 

analýzy aktiv a celková pasiva pro analýzu pasiv. 

Vertikální analýza aktiv 

Z vertikální analýzy aktiv je patrné, že na celkových aktivech se nejvíce podílí 

oběžná aktiva. V roce 2006 tvořila 81,92 % aktiv. Na oběžných aktivech měly největší 

podíl krátkodobé pohledávky 79,22 %, dále krátkodobý finanční majetek, který byl v roce 

2006 14,54 % a zásoby s podílem 6,25 %. Dlouhodobý majetek tvoří druhou část 

celkových aktiv. V roce 2006 se na aktivech podílel 17,52 %.  

V roce 2007 tvořila oběžná aktiva 76,28 % celkových aktiv. Nejvíce se na 

oběžných aktivech podílely krátkodobé pohledávky a to 70,43 %, dále 15,37 % tvoří 

krátkodobý finanční majetek a 14,20 % zásoby. Dlouhodobý majetek byl v celkových 

aktivech zastoupen 23,29 %.  
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Z vertikální analýzy dále vyplývá, že v roce 2008 byla celková aktiva tvořena 

oběžnými aktivy z 81,68 %. Položky oběžných aktiv byly tvořeny 76,08 % krátkodobými 

pohledávkami, 11,89 % byl krátkodobý finanční majetek a 12,03 % zásoby. Dlouhodobý 

majetek v roce 2008 měl na celkových aktivech podíl 16,34 %. 

Ve sledovaném roce 2009 se oběžná aktiva podílela na celkových aktivech 

81,45 %. Z toho 66,93 % tvořily krátkodobé pohledávky, 16,41 % krátkodobý finanční 

majetek a zásoby v tomto roce byly 16,66 % z celkového oběžného majetku. Dlouhodobý 

majetek se v roce 2009 na celkových aktivech podílel 16,89 %.  

V posledním sledovaném roce 2010 se oběžný majetek podílel na celkových 

aktivech 75,31 %. Oběžná aktiva v tomto roce tvořily krátkodobé pohledávky 69,54 %, 

krátkodobý finanční majetek 11,26 % a zásoby 19,20 %. Dlouhodobý majetek se na 

celkových aktivech podílel 22,84 %. Jednotlivé podíly položek na aktivech a oběžném 

majetku jsou zobrazeny v grafech 3.7 a 3.8. 

 

Graf 3.7 Podíl DM a OM na aktivech 
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Graf 3.8 Podíl jednotlivých položek na OM 

 

Vertikální analýza pasiv 

V roce 2006 se na celkových pasivech podílel vlastní kapitál 70,71 % a cizí zdroje 

28,45 %. Na vlastním kapitálu se největším procentem podílel výsledek hospodaření 

minulých let a to 89,91 %. Výsledek hospodaření běžného účetního období byl v tomto 

roce 8,94 % a nejmenším procentem na vlastním kapitálu je v průběhu let základní kapitál, 

který v roce 2006 dosáhl 0,92 % a během celého sledovaného období nepřesáhl 1 %. Na 

cizích zdrojích dosahují největšího podílu krátkodobé závazky 69,29 %, dále dlouhodobé 

závazky 14,83 % a rezervy, které měla firma pouze v roce 2006, a na cizích zdrojích 

dosahovaly 15,88 %.  

Rok 2007 vykazoval podíl vlastního kapitálu 77,75 % a cizích zdrojů 22,43 %. Jako 

v roce předchozím se na vlastním kapitálu nejvíce podílel výsledek hospodaření minulých 

let 84,22 %, výsledek hospodaření běžného účetního období 14,80 %. 

 V roce 2008 byl vlastní kapitál 78,42 % a cizí zdroje 21,58 % celkových pasiv. 

Výsledek hospodaření minulých let byl v tomto roce 72,15 % a výsledek hospodaření 

běžného účetního období dosáhl 27,12 % celkového vlastního kapitálu. Na cizích zdrojích 

se podílely krátkodobé závazky 95,35 % a dlouhodobé závazky 4,65 %. 

Ve sledovaném roce 2009 se vlastní kapitál podílel na celkových pasivech 78,08 % 

a cizí zdroje 21,92 %. Jako v předchozích letech se na vlastním kapitálu největším 

procentem podílel výsledek hospodaření minulých let a to 86,55 % a výsledek hospodaření 

běžného účetního období 12,77 %. Cizí zdroje tvořily krátkodobé závazky 89,76 % 

a dlouhodobé závazky 10,24 %. 
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V posledním roce 2010 byl vlastní kapitál 77,64 % a cizí zdroje 22,27 % na 

celkových pasivech. Vlastní kapitál se opět rozložil do výsledku hospodaření minulých let 

89,85 % a výsledku hospodaření běžného účetního období 9,49 %. Cizí zdroje v tomto 

roce tvořily krátkodobé závazky 93,43 % a dlouhodobé závazky 6,57 %. Podíl položek 

na pasivech a na cizích zdrojích je zobrazen v následujících grafech 3.9 a 3.10. 

 

Graf 3.9 Podíl VK a CZ na pasivech 

 

 

 Graf 3.10 Podíl položek na cizích zdrojích 

 

3.3.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Jako základní veličinu pro výpočet vertikální analýzy výkazu zisků a ztráty jsem si 

zvolila součet nákladů a výnosu pro jednotlivé roky. 
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Výnosy 

Nejvýznamnější položkou výnosu jsou jednoznačně výkony, které ve sledovaných 

letech neklesly pod 90 %. V roce 2008 dosahovaly dokonce 97,26 %. Jelikož firma se 

zabývá zejména výrobou a prodejem chemických látek, největší podíl na výnosech tvoří 

tržby za vlastní výrobky a služby. Strukturu výnosů lze vidět v následujícím grafu 3.11. 

 

Graf 3.11 Struktura výnosů 

 

Náklady 

Největší část celkových nákladů firmy tvoří výkonová spotřeba. V roce 2006 byla 

75,77 %. Další položkou nákladů jsou osobní náklady, tvořené mzdovými náklady, 

náklady na sociální a zdravotní pojištění a sociálními náklady. V roce 2006 byly vyčísleny 

na 1 851 000 Kč, což je 7,79 % celkových nákladů. Další část nákladů, která by stála za 

zmínku, jsou ostatní provozní náklady, které tvoří 10,78 % (2 561 000 Kč) celkových 

nákladů. 

V roce 2007 byly celkové náklady ze všech sledovaných období nejnižší. 

Nejobjemnější položkou celkových nákladů je opět výkonová spotřeba, která dosahuje 

70,65 % (12 604 000 Kč). Osobní náklady tentokrát tvoří také celkem významnou položku 

a na nákladech se podílí 16,46 % (2 938 000 Kč). Další výraznou nákladovou položkou 

v tomto roce byla daň z příjmů za běžnou činnost, která odčerpala 606 000 Kč.  

V roce 2008 se nic nezměnilo na tom, že výkonová spotřeba má opět nejvyšší podíl 

na celkových nákladech, tentokrát 73,62 % v absolutním vyjádření 20 496 000 Kč. Osobní 
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náklady činily 11,85 % (3 300 000 Kč) a daň z příjmů za běžnou činnost tvořila 4,79 % 

nákladů.  

Rok 2009 se složením nákladů velice podobal předchozímu roku. V roce 2010 se 

výkonová spotřeba a osobní náklady svými podíly na nákladech také o moc nezměnily. 

Snížil se podíl daně z příjmů za běžnou činnost, který v roce 2010 byl jen 1,08 % 

(430 000 Kč) celkových nákladů. Struktura nákladů je zobrazena v následujícím grafu 

3.12. 

 
Graf 3.12 Struktura nákladů 
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4 Zhodnocení společnosti ve vybrané oblasti finanční analýzy 

V této části bakalářské práce jsou aplikovány vzorce finanční analýzy uvedené 

v kapitole 2. Popis metodologie finanční analýzy, konkrétně oblasti rentability. Analýza je 

provedena za období let 2006 – 2010. Závěr této kapitoly je věnován pyramidovému 

rozkladu vrcholového ukazatele rentability vlastního kapitálu. 

4.1 Vývoj ukazatelů rentability 

Rentabilita poměřuje ukazatele zisku s jinými veličinami, aby se zhodnotila 

úspěšnost dosahování vymezených podnikových cílů. Rentabilita je vlastně formou 

vyjádření míry zisku, což je hlavním kritériem umísťování kapitálu. V následující tabulce 

4.1 jsou zobrazena výchozí data použitá při výpočtech jednotlivých ukazatelů rentability. 
 

Tab. 4.1 Výchozí údaje pro výpočet rentability 

  2006 2007 2008 2009 2010 

EBIT 1 405 2 451 5 936 2 945 2 175 
EAT 970 1 884 4 626 2 355 1 798 
A 15 341 16 413 21 750 23 624 24 392 
VK 10 847 12 731 17 057 18 445 18 938 
Dl. dluhy 647 440 218 530 357 
Tržby 23 262 19 257 31 578 31 534 37 723 
Celk. ná. 23 758 17 853 27 840 31 489 39 823 

 

Rentabilita aktiv 

Rentabilita aktiv odráží celkovou výnosnost kapitálu, bez ohledu na to z jakých 

zdrojů je podnikatelská činnost financována. Pro ukazatele rentability aktiv je nejvhodnější 

použít vzorec (2.5). K výpočtu je použita forma zisku před úroky a zdaněním, proto změna 

daně ze zisku neovlivní náš výpočet. Vývoj ukazatele ROA v letech 2006 – 2010 je 

znázorněn v následující tabulce 4.2. 
 

Tab. 4.2 Vývoj rentability aktiv  

 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

ROA = EBIT/A 9,16% 14,93% 27,29% 12,47% 8,92% 
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Výsledek rentability aktiv vyjadřujeme v procentech. Trend tohoto ukazatele by 

měl v čase růst, což u společnosti Lena Chemical s. r. o. platí od roku 2006 do roku 2008. 

Potom se rentabilita aktiv začíná snižovat, což je negativní jev. 

Nárůst v roce 2007 byl vyvolán zvýšením EBITu o necelých 75 %. Příčinou tohoto 

růstu zisku bylo snížení celkových nákladů. Nejvýrazněji se snížila spotřeba materiálu 

a energie a také položka ostatních provozních nákladů byla v roce 2007 výrazně nižší než 

v roce předchozím. 

V roce 2008 firma zaznamenala nejvyšší rentabilitu aktiv ze všech sledovaných 

období. Podíl zisku na aktivech činil 27,29 %. EBIT se v roce 2008 zvýšil díky většímu 

objemů výkonů. Také aktiva v tomto roce vzrostla. Na růst aktiv měly největší podíl 

krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů. Vzhledem k tomu, že do firmy v roce 2008 

nastoupil nový technický ředitel, firma zaznamenala obrovský kvalitativní posun. Získala 

více zakázek a rozšířila množství odběratelů. 

Od roku 2009 rentabilita aktiv sice klesá, ale objem aktiv firma nijak nesnižuje. 

Aktiva se v roce 2009 ještě nepatrně zvýšila. Firma navýšila svou zásobu materiálu 

a zvýšila svou hotovost na účtech v bankách. Pokles ukazatele je zapříčiněn snížením 

provozního zisku.  

V roce 2010 se ROA nadále snižuje. Pokles je zapříčiněn snižováním cen z důvodu 

požadavků trhu. Firma produkuje stále větší objemy výroby, ale při snižování cen klesá 

také zisk. V roce 2010 společnosti opět vzrostla aktiva. Rozšíření bylo v oblasti 

dlouhodobého hmotného majetku o nové stavby za necelé 2 mil. Kč. EBIT i v tomto roce 

klesal. Vývoj rentability aktiv je zachycen v grafu 4.1. 
 

Graf 4.1 Vývoj rentability aktiv 
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Rentabilita vlastního kapitálu 

 Tento ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů. Kolik korun čistého 

zisku připadá na 1 Kč investovaného kapitálu. Počítáme tedy s čistým ziskem EAT. Pro 

výpočet použijeme vzorec (2.6). Vývoj ukazatele je zobrazen v následující tabulce 4.3. 
 

Tab. 4.3 Vývoj rentability vlastního kapitálu 

 2006 2007 2008 2009 2010 

ROE = EAT/VK 8,94% 14,80% 27,12% 12,77% 9,49% 

 

Výsledky ukazatele rentability vlastního kapitálu jsou v jednotlivých letech svým 

trendem velice podobné jako u předchozí rentability. Pro výpočet se tentokrát použije čistý 

zisk. 

Vlastní kapitál ve všech letech rostl, což znamená, že firma každým rokem 

zvyšovala financování vlastními zdroji. Hlavně kvůli rostoucímu nerozdělenému zisku 

minulých let. V roce 2007 došlo k nárůstu ukazatele ROE, jehož příčinou bylo navýšení 

čistého zisku na dvojnásobek loňské hodnoty.  

Jelikož rok 2008 byl pro firmu v celém období její dosavadní existence nejvíce 

úspěšným i výnosnost vlastních zdrojů v tomto roce dosahovala své nejvyšší hodnoty ze 

všech sledovaných období a to 27,12 %. Čistý zisk se zvýšil o 146 %, což bylo způsobeno 

rapidním růstem tržeb za vlastní výrobky a služby. 

V dalších letech se ROE již snižuje hlavně díky nižšímu výsledku hospodaření. 

I přesto, že firma má stále více zakázek a velké množství odběratelů, zisk se díky 

ekonomickému vlivu okolí a celkové situaci na trhu snižuje. 

Za poslední sledované období je podíl zisku na vlastním kapitálu opět nižší než rok 

předchozí. Jako v minulých letech je tento pokles způsoben zvyšováním vlastního kapitálu 

a zároveň snížením čistého zisku. Vývoj ROE je zobrazen v grafu 4.2. 
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Graf  4.2 Vývoj rentability vlastního kapitálu 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Tento ukazatel vyjadřuje efekt z dlouhodobé investice a bývá často využíván 

k porovnání mezi podniky. Pro výpočet ROCE využijeme vzorec (2.7). Vývoj ukazatele 

v jednotlivých letech je zobrazen v tabulce 4.4. 
 

Tab. 4.4 Vývoj rentability dlouhodobých zdrojů 

  2006 2007 2008 2009 2010 

ROCE = EBIT/VK + Dl. dluhy 12,22% 18,61% 34,36% 15,52% 11,27% 

 

Ukazatel do roku 2008 stále roste, což je způsobeno každoročním nárůstem EBITu. 

Vlastní kapitál se meziročně také stále zvyšoval, ovšem ne takovým tempem jako provozní 

zisk. Jediným dlouhodobým dluhem, který firma ve sledovaných letech má, jsou jiné 

dlouhodobé závazky, které ani v jenom roce nepřekročily 650 000 Kč. 

V roce 2007 se ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů zvýšil o více než 6 %. 

Příčinou růstu je zvyšující se EBIT. Dlouhodobé závazky v tomto sledovaném období 

klesly o téměř 200 000 Kč. 

Mezi lety 2007 – 2008 došlo k růstu ukazatele na téměř 35 %. Hlavní příčinou je 

opět růst EBITu, na kterém se projevilo zkvalitnění výrobků firmy. V roce 2008 

dosahovaly dlouhodobé závazky nejnižší hodnoty ze všech sledovaných období a to 

218 000 Kč. 

V roce 2009 se rentabilita snížila na polovinu hodnoty předcházející. Vlastní kapitál 

firmy se zvýšil díky růstu nerozděleného zisku z minulých let. Vzrostly také dlouhodobé 
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závazky a naopak snížení zaznamenal zisk před úroky a zdaněním, který klesl téměř 

o 50 %. 

Mezi lety 2009 – 2010 došlo také k poklesu ROCE, ovšem ne tak rapidnímu jako 

předchozí rok jelikož pokles EBITu nebyl tak výrazný jak v roce 2009. Vývoj ukazatele 

rentability dlouhodobých zdrojů je zobrazen v grafu 4.3. 
 

Graf 4.3 Vývoj ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů 

 

Rentabilita tržeb 

Ukazatel rentability tržeb měří podíl zisku na 1 Kč tržeb. Pro výpočet je 

nejvhodnější použít vzorec (2.8). Ukazatel je poměrem čistého zisku a tržeb z prodeje 

vlastních výrobků a služeb spolu s tržbami z prodeje zboží, které firma měla pouze v letech 

2006 a 2007. Vývoj v jednotlivých letech je zobrazen v tabulce 4.5. 
 

Tab. 4.5 Vývoj rentability tržeb 

 

 

Jako předchozí ukazatele rentability i rentabilita tržeb se až do roku 2008 stále 

zvyšuje. Mezi lety 2006 – 2007 vzrostla na 9,78 %. Příčinou růstu bylo zvýšení čistého 

zisku a zároveň snížení tržeb, které byly v roce 2007 nejnižší za celé sledované období 

a činily 18 740 000 Kč. 

I pro rentabilitu tržeb byl rok 2008 nejlepší, co se týká velikosti ukazatele. 

Obrovský růst tržeb v tomto roce zapříčinil také nárůst čistého zisku. V tomto roce měla 

firma největší podíl zisku na 1 Kč tržeb ze všech sledovaných období. 
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V dalších letech se rentabilita tržeb snižuje. Přesto že tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb se v roce 2010 dokonce ještě zvýšili a to na 37 723 000 Kč, rentabilita se 

snižovala kvůli klesajícímu výsledku hospodaření. Snižování cen zapříčinilo, že celkové 

náklady firmy rostly rychleji než její výnosy. Vývoj rentability tržeb zobrazuje graf 4.4. 
 

Graf 4.4 Vývoj rentability tržeb 

 

Rentabilita nákladů 

Poslední z ukazatelů rentability, popisovaný v této práci, je rentabilita nákladů. 

Tento ukazatel udává, kolik korun čistého zisku získá podnik vložením 1 Kč celkových 

nákladů. Pro jeho výpočet je vhodné použít vzorec (2.9). V následující tabulce 4.6 je 

zobrazen vývoj tohoto ukazatele. 
 

Tab. 4.6 Vývoj rentability nákladů 

 

 

V jednotlivých sledovaných letech rentabilita nákladů rostla do roku 2008. Od 

tohoto roku dále klesala. V roce 2007 dosahovala rentabilita nákladů téměř 11 %. Nárůst 

o 6 % byl způsoben růstem čistého zisku a snížením celkových nákladů. 

Mezi lety 2007 – 2008 došlo k růstu ROC opět o více než 6 %. V tomto období sice 

vzrostly náklady o necelých 10 mil. Kč, ovšem růst čistého zisku byl v relativním 

vyjádření vyšší, než růst nákladů. Došlo tedy k tomu, že ukazatel rentability nákladů 

vzrostl. 
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Roky 2009 a 2010 se opět vyznačovaly poklesem rentability. V roce 2009 pokles 

způsobilo především snížení výsledku hospodaření a zároveň zvýšení celkových nákladů, 

především položky spotřeba služeb a ostatní provozní náklady. Rok 2010 se vyvíjel velice 

podobně jako 2009. Byl zaznamenán jak pokles u položky čistý zisk, tak růst položky 

celkové náklady. Grafický vývoj nákladů je zobrazen v následujícím grafu 4.5. 
 

Graf. 4.5 Vývoj rentability nákladů 

 

 

Jak bylo již výše zmíněno, pro firmu Lena Chemical s. r. o. byl doposud 

ekonomicky nejlepším rokem rok 2008. Všechny ukazatele rentability v tomto roce 

dosáhly svého maxima, jak je možné vidět v grafu 4.6 dole. Hlavní příčinou tohoto 

zlepšení je kvalitativní posun firmy. V roce 2008 byl do podniku přijat nový zaměstnanec, 

technická ředitelka, který svými vědomostmi, dovednostmi a praktickými zkušenostmi 

posunula firmu vpřed, pomohl jí získat nové zákazníky a udržet stabilitu na trhu. Od roku 

2008 se výnosy firmy stále zvyšovaly, ale přesto rentabilita od tohoto roku začala klesat. 

Aby si firma udržela své zákazníky, musela snížit ceny výrobků. Proto i přesto, že 

objem výroby a tržby stále rok co rok rostou, zisk firmy se snižuje. Snižování zisku 

ovlivňují také rostoucí náklady. 
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Graf. 4.6 Souhrnný graf rentability 

 

 

4.2 Pyramidový rozklad ROE 

V následující části je proveden pyramidový rozklad ROE dle vzorce (2.10) a také 

pyramidový rozklad dílčího ukazatele ROE, rentability tržeb dle vzorce (2.11). Dále jsou 

zkoumány vlivy jednotlivých ukazatelů na vrcholového ukazatele dle vzorce (2.12) pomocí 

metody postupných změn. V následující tabulce 4.7 jsou uvedena data, použitá k výpočtu.  
 

Tab. 4.7 Výchozí údaje pro rozklad ROE 

 2006 2007 2008 2009 2010 

EBIT 1 405 2 451 5 936 2 945 2 175 

EBT 1 401 2 490 5 960 2 969 2 228 

EAT 970 1 884 4 626 2 355 1 798 

A 15 341 16 413 21 750 23 624 24 392 

VK 10 847 12 731 17 057 18 445 18 938 

T 23 111 18 740 31 578 31 534 37 723 

ROE 8,94% 14,80% 27,12% 12,77% 9,49% 

 

Rozklad ROE za období 2006 – 2007 

Vliv dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE v první a druhé úrovni rozkladu 

za období 2006 – 2007 je zachycen v tab. 4.8. Mezi lety 2006 – 2007 se ukazatel 

rentability vlastního kapitálu zvýšil o 5,85 %. Na tomto růstu měla pozitivní vliv rentabilita 

tržeb, která se zvýšila díky téměř dvojnásobnému růstu čistého zisku. Negativně na růst 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

2006 2007 2008 2009 2010

Rentabilita

ROA

ROE

ROCE

ROS

ROC



 
 

46 
 

ROE působil obrat aktiv, který se snížil kvůli poklesu tržeb. Finanční páka měla na ROE 

také negativní vliv. 

Jelikož rentabilita tržeb ovlivňuje ROE nejvíce, další rozklad je věnován právě 

ukazateli ROS. Rentabilitu tržeb lze rozdělit na tří dílčí ukazatele a to daňovou redukci 

zisku, úrokovou redukci zisku a provozní rentabilitu. V období 2006 – 2007 se na změně 

ukazatele ROS podílela nejvíce provozní rentabilita, která se zvýšila o 5,14 % díky růstu 

EBITu současně se snížením tržeb. Daňová a úroková redukce ovlivňují vrcholový 

ukazatel jen nepatrně a závisí na výši daňové povinnosti a množství nákladových úroků.  
 

Tab. 4.8 První a druhá úroveň rozkladu za období 2006 – 2007 

1. úroveň ai0  ai1  ai xai Pořadí vlivu 
EAT/T 0,0417 0,0978 0,0561 12,03% 1. 
T/A 1,5163 1,1733 -0,343 -4,74% 3. 
A/VK 1,4143 1,2892 -0,1251 -1,44% 2. 
∑ x x x 5,85% x 

2. úroveň ai0  ai1  ai xai Pořadí vlivu 
EAT/EBT 0,6924 0,7566 0,0643 0,39% 2. 
EBT/EBIT 0,9972 1,0159 0,0188 0,09% 3. 
EBIT/T 0,0604 0,1273 0,0669 5,14% 1. 
∑ x x x 5,61% x 

 

Rozklad ROE za období 2007 – 2008 

V období let 2007 – 2008 došlo k vůbec největšímu nárůstu ROE za celé sledované 

období. Ukazatel se zvýšil o 12,32 %. Jak je vidět z tabulky 4.9, pozitivní vliv na tento růst 

měl ukazatel rentability tržeb a také ukazatel obratu aktiv. Rentabilita tržeb se zvýšila 

především kvůli růstu provozní rentability. Tento nárůst byl zapříčiněn rapidním zvýšením 

tržeb v roce 2008. Firma v roce 2008 vzhledem k zlepšení kvality výrobků získala mnoho 

nových zakázek a tím zvýšila své tržby téměř dvojnásobně, což kromě ROS ovlivnilo také 

ukazatel obratu aktiv. Negativně působila na ukazatel ROE finanční páka, jejíž snížení 

bylo nepatrné a to o 0,30 %. 
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Tab. 4.9 První a druhá úroveň rozkladu za období 2007 – 2008 

1. úroveň ai0  ai1  ai xai Pořadí vlivu 
EAT/T 0,0978 0,1465 0,0487 7,36% 1. 
T/A 1,1733 1,4519 0,2786 5,26% 2. 
A/VK 1,2892 1,2751 -0,0141 -0,30% 3. 
∑ x x x 12,32% x 

2. úroveň ai0  ai1  ai xai Pořadí vlivu 
EAT/EBT 0,7566 0,7762 0,0195 0,25% 2. 
EBT/EBIT 1,0159 1,0040 -0,0119 -0,12% 3. 
EBIT/T 0,1273 0,1880 0,0607 4,73% 1. 
∑ x x x 4,87% x 

 

Rozklad ROE za období 2008 – 2009 

Mezi lety 2008 – 2009 došlo k prvnímu snížení ukazatele rentability vlastního 

kapitálu a to rovnou o 14,35 %. Nejvíce se na snížení ukazatele rentability vlastního 

kapitálu podílela opět rentabilita tržeb. Čistý zisk v roce 2009 klesal v důsledku růstu 

nákladů, a protože firma si stále udržela stejný objem tržeb, tak se ukazatel ROS snížil a to 

o 13,29 %. I obrat aktiv měl negativní vliv na ROE. Jediný ukazatel s pozitivním vlivem 

byla v těchto letech finanční páka, jejíž nárůst je téměř zanedbatelný. Vlivy jednotlivých 

ukazatelů jsou zobrazeny v tabulce 4.10. 
 

Tab. 4.10 První a druhá úroveň rozkladu za období 2008 – 2009 

1. úroveň ai0  ai1  ai xai Pořadí vlivu 
EAT/T 0,1465 0,0747 -0,0718 -13,29% 1. 
T/A 1,4519 1,3348 -0,1170 -1,11% 2. 
A/VK 1,2751 1,2808 0,0056 0,06% 3. 
∑ x x x -14,35% x 

2. úroveň ai0  ai1  ai xai Pořadí vlivu 
EAT/EBT 0,7762 0,7932 0,0170 0,32% 3. 
EBT/EBIT 1,0040 1,0081 0,0041 0,06% 2. 
EBIT/T 0,1880 0,0934 -0,0946 -7,56% 1. 
∑ x x x -7,18% x 

 

Rozklad ROE za období 2009 – 2010 

V posledním sledovaném období mezi lety 2009 a 2010 se ukazatel rentability 

vlastního kapitálu opět snižoval, ovšem ne v takovém rozsahu jako předchozí období. 

Snížení, které bylo o 3,27%, způsobil negativní vliv ukazatele rentability tržeb. Hlavním 

důvodem tohoto snížení byl pokles čistého zisku. I přesto, že firmě stále roste objem 

výroby a s tím také tržby, nedaří se dosahovat vyššího výsledku hospodaření 
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kvůli rostoucím provozním nákladům. Další dílčí ukazatele působily na ROE pozitivně, 

což je možné vidět v tabulce 4.11. 
 

Tab. 4.11 První a druhá úroveň rozkladu za období 2009 – 2010 

1. úroveň ai0  ai1  ai xai Pořadí vlivu 
EAT/T 0,0747 0,0477 -0,0270 -4,62% 1. 
T/A 1,3348 1,5465 0,2117 1,29% 3. 
A/VK 1,2808 1,2880 0,0072 0,05% 2. 
∑ x x x -3,27% x 

2. úroveň ai0  ai1  ai xai Pořadí vlivu 
EAT/EBT 0,7932 0,8070 0,0138 0,13% 3. 
EBT/EBIT 1,0081 1,0244 0,0162 0,12% 2. 
EBIT/T 0,0934 0,0577 -0,0357 -2,95% 1. 
∑ x x x -2,70% x 

 

Jak je možné vidět z rozkladu ukazatele ROE, největší vliv na tento ukazatel, ať už 

pozitivní či negativní, měla v průběhu sledovaného období let 2006 – 2010 vždy rentabilita 

tržeb. Pozitivní vliv se projevoval v letech ve kterých čistý zisk rostl. V roce 2008 byl 

zaznamenán poslední nárůst čistého zisku, poté se začal snižovat, což se v období 2008 -

 2009 projevilo prvním negativním vlivem rentability tržeb na vrcholového ukazatele ROE. 

Druhou úroveň rozkladu, která je zaměřena na vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů rentability 

tržeb, nejvíce ovlivňuje ukazatel provozní rentability. Daňová a úroková redukce tvoří 

pouze nepatrné vlivy. Úroky společnosti jsou v téměř zanedbatelné výši a vliv daňové 

redukce v jednotlivých letech nedosahoval více než 0,40 %. Jelikož provozní rentability 

dává do poměru zisk a tržby, ve výsledcích analýzy se projevuje růst zisku do roku 2008 

jako pozitivní vliv na vrcholového ukazatele, kterým je v tomto případě rentability tržeb. 

Také je zde vidět, že od roku 2008 je vliv na vrcholového ukazatele opět negativní, což je 

výsledkem snižování EBITu současně s růstem tržeb. 
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Zhodnocení výsledků rentability podniku 

Na základě provedených výpočtu bylo zjištěno, že společnost do roku 2008 

vykazovala pozitivní trend rentability. ROE, ROA a ROCE se v roce 2008 pohybovaly 

kolem 30 %, což je velice pozitivní. Jelikož firma za první tři roky analyzovaného období 

zvyšovala rentabilitu velice rychlým tempem, bylo jen otázkou času, kdy se růst zastaví 

nebo dokonce začne klesat, což se projevilo již v roce 2009. V tomto roce všechny 

sledované oblasti rentability klesly téměř na polovinu své dosavadní hodnoty. Na tento 

pokles mělo největší vliv zvyšování nákladů. Vzhledem k tomu, že výkony v tomto roce 

byly téměř totožné jak v roce předchozím, růst nákladů snížil zisk společnosti a to téměř na 

polovinu. Dle obecného vzorce pro výpočet rentability (2.4) se rentabilita vyjadřuje jako 

poměr určité formy zisku k vloženému kapitálu. Snižování zisku od roku 2009 tedy 

ovlivnilo pokles rentability. 

V posledním sledovaném období se rentabilita stále snižuje. Přestože dochází stále 

ke snižování, rentabilita si pořád udržuje kladné hodnoty. Pro vývoj firmy budou důležité 

i následující roky a vzhledem k tomu, že na pokles rentability mohla mít vliv doznívající 

ekonomická krize, dalo by se předpokládat, že se situace na ekonomickém trhu začne 

zlepšovat a firma začne snižovat náklady a zvyšovat zisk, čímž by došlo opět k nárůstu 

ukazatelů rentability. 

I přesto, že v roce 2009 došlo ve společnosti Lena Chemical s. r. o. ke snížení 

rentability, srovnáním ukazatele ROE společnosti, s ukazatelem ROE v odvětví výroby 

chemických látek lze zjistit, že ukazatel společnosti je téměř o 14 % vyšší než rentabilita 

vlastního kapitálu v odvětví, která v roce 2009 činila – 1,59 %. Ve sledovaném roce 2010 

dosahovala rentabilita vlastního kapitálu v odvětví 9,59 % a hodnota ROE ve sledované 

firmě byla 9,49 %. Což značí, že se rentabilita společnosti vyrovnala rentabilitě v odvětví. 

Pokud by i nadále rentabilita v odvětví rostla jako mezi lety 2009 – 2010 a rentabilita firmy 

by si držela klesající trend, který vykazuje od roku 2008, v budoucích letech by společnost 

vykazovala horší výsledky než v odvětví. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situaci společnosti Lena 

Chemical s. r. o. pomocí finanční analýzy. Analýza byla provedena na základě účetních 

výkazů mezi lety 2006 – 2010 s pomocí vertikální analýzy, horizontální analýzy a pomocí 

poměrových ukazatelů rentability. 

Bakalářská práce obsahuje metodologickou a praktickou část. V metodologické 

části byla popsána finanční analýza, zdroje informací potřebné pro její zhotovení 

a subjekty, které informace plynoucí z finanční analýzy využívají. Dále byly v teoretické 

části rozebrány metody finanční analýzy, podrobněji poměrové ukazatele. 

V praktické části byly aplikovány poznatky z teoretické části, konkrétně zde byla 

provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti 

Lena Chemical s. r. o. Z poměrových ukazatelů jsou v praktické části uvedeny 

a zhodnoceny ukazatele rentability. Závěr aplikační části bakalářské práce je věnován 

pyramidovému rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu. 

Na základě dosažených výsledků finanční analýzy lze konstatovat, že nejpříznivější 

byl pro firmu rok 2008, ve kterém dosahovala rentabilita společnosti maxima ve všech 

oblastech, kterými jsou rentabilita aktiv, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita 

vloženého kapitálu, rentabilita tržeb a rentabilita nákladů. Hlavní příčinou zvýšení bylo 

přijetí nové technické ředitelky do této společnosti, která svými vysokoškolskými 

teoretickými ale i praktickými znalostmi z oboru přispěla ke zvýšení kvality výrobků 

a služeb, které společnost Lena Chemical s. r. o. poskytuje. Tímto se zvýšil objem zakázek 

firmy, což se nejvíce projevilo na růstu zisku. 

Od roku 2008 rentabilita klesala, ovšem objem výroby společnosti stále rostl. 

Hlavními faktory působícími na pokles rentability od roku 2008 bylo zvyšování nákladů, 

snižování cen výrobků a také dopad celosvětové hospodářské krize. 

 Společnost do roku 2008 prodávala také zboží, vzhledem k tomu že zisky ze zboží 

nebyly nějak ekonomický výhodné, firma v roce 2008 změnila strategii a zboží přestala 

prodávat, zaměřila se na prodej vlastních výrobků a služeb. 

Při srovnání rentability s odvětvím výroby chemických látek, ve kterém společnost 

podniká, lze říci, že společnost vykazovala lepší hodnoty než jaké byly vykazovány 
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v odvětví, s tím že v roce 2010 se výsledky s odvětvím v některých oblastech rentability 

téměř shodovaly. 

Společnost si za dobu své činnosti prošla řadou změn a pokud by se v budoucnu 

snažila snižovat náklady a udržela si výši výkonů, které by mohly pravděpodobně stále 

růst, současný pokles rentability by se mohl zastavit a firma by mohla vykazovat opět její 

růst. Vzhledem k dosavadnímu vývoji firmy nelze předpokládat, že by firma do budoucna 

měla jakékoliv ekonomické problémy, které by ji ohrožovaly, dá se tedy říci, že je 

společnost Lena Chemical s. r. o. finančně zdravým podnikem. 
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Příloha č. 1/1 

Rozvaha v plném rozsahu společnosti Lena Chemical s. r. o. za období let 2006 – 2010  

(v tis. Kč). 

Označení Aktiva 
Číslo 
řádku 

Sledované období 

2006 2007 2008 2009 2010 

  AKTIVA CELKEM 1 15341 16413 21750 23624 24392 

A. Pohledávky za upsaný ZK 2 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 3 2687 3822 3553 3991 5570 

B. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 0 0 114 105 106 

B. 1. 1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0 0 

         2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0 0 

         3. Software 7 0 0 114 105 106 

         4. Oceňovací práva 8 0 0 0 0 0 

         5. Goodwill 9 0 0 0 0 0 

         6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 0 

         7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0 0 0 0 0 

         8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 2687 3822 3439 3886 5464 

B. II. 1.  Pozemky 14 211 211 211 211 211 

2. Stavby 15 1434 2766 2574 2389 4333 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 929 737 621 1253 731 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 0 

5. Základní stádo a tažná zvířata 18 0 0 0 0 0 

6.  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 113 33 33 33 189 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 0 75 0 0 0 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0 0 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 23 0 0 0 0 0 

B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 0 0 0 0 0 

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 0 0 0 0 0 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0 0 

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 27 0 0 0 0 0 

5.  Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0 0 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 0 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 31 12568 12537 17766 19242 18369 

C. I. Zásoby 32 785 1780 2137 3206 3527 

C. I. 1. Materiál 33 550 1284 1646 2611 2907 

         2. Nedokončená výroba a polotovary 34 11 82 240 239 229 

         3. Výrobky 35 224 414 251 356 391 

         4. Zvířata 36 0 0 0 0 0 

         5. Zboží 37 0 0 0 0 0 

 



 
 

 
 

Příloha č. 1/2 

         6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0 0 0 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 39 0 0 0 0 0 

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 0 0 0 

         2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0 0 

         3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 0 

         4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 43 0 0 0 0 0 

         5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 0 0 0 0 

         6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 0 

         7. Jiné pohledávky 46 0 0 0 0 0 

         8. Odložená daňová povinnost 47 0 0 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 48 9956 8830 13517 12879 12774 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 9786 8549 13203 12383 11200 

           2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 0 0 0 0 

           3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 0 

           4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 52 0 0 0 0 6 

           5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0 0 

           6. Stát - daňové pohledávky 54 0 0 6 359 372 

           7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 67 226 76 137 62 

           8. Dohadné účty aktivní 56 0 0 0 0 0 

           9. Jiné pohledávky 57 103 55 232 0 1134 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 58 1827 1927 2112 3157 2068 

C. IV. 1. Peníze 59 64 69 70 169 159 

           2. Účty v bankách 60 1763 1858 2042 2988 1909 

           3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0 0 

           4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0 0 

D. I. Časové rozlišení 63 86 54 431 391 453 

D. I. 1. Náklady příštích období 64 86 54 431 391 323 

        2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0 0 

        3. Příjmy příštích období 66 0 0 0 0 130 

  PASIVA CELKEM 67 15341 16413 21750 23624 24392 
A. Vlastní kapitál 68 10847 12731 17057 18445 18938 

A. I. Základní kapitál 69 100 100 100 100 100 

A. I. 1. Základní kapitál 70 100 100 100 100 100 

         2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 71 0 0 0 0 0 

         3. Změny základního kapitálu 72 0 0 0 0 0 

A. II. Kapitálové fondy 73 0 0 0 0 0 

A. II. 1. Emisní ážio 74 0 0 0 0 0 

          2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 0 0 0 

          3. Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků 76 0 0 0 0 0 

          4. Oceňovací rozdíl z přecenění při přeměnách 77 0 0 0 0 0 

          5. Rozdíly z přeměn společností 78 0 0 0 0 0 

A. III.  Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 79 25 25 25 25 25 
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A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 80 25 25 25 25 25 

           2. Statutární a ostatní fondy 81 0 0 0 0 0 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 82 9752 10722 12306 15965 17015 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 83 9752 10722 12306 15965 17015 

           2. Neuhrazená ztráta minulých let 84 0 0 0 0 0 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 85 970 1884 4626 2355 1798 

B. Cizí zdroje 86 4364 3682 4693 5178 5433 
B. I. Rezervy 87 693 0 0 0 0 

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 88 693 0 0 0 0 

        2. Rezerva na důchody a podobné závazky 89 0 0 0 0 0 

        3. Rezerva na daň z příjmů 90 0 0 0 0 0 

        4. Ostatní rezervy 91 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 92 647 440 218 530 357 

B. II. 1.  Závazky z obchodních vztahů 93 0 0 0 0 0 

         2. Závazky - ovládající a řídící osoba 94 0 0 0 0 0 

         3. Závazky - podstatný vliv 95 0 0 0 0 0 

         4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 96 0 0 0 0 0 

         5. Dlouhodobé přijaté zálohy 97 0 0 0 0 0 

         6. Vydané dluhopisy 98 0 0 0 0 0 

         7. Dlouhodobé směnky k úhradě 99 0 0 0 0 0 

         8. Dohadné účty pasivní 100 0 0 0 0 0 

         9. Jiné závazky 101 647 440 218 530 357 

        10. Odložený daňový závazek 102 0 0 0 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky 103 3024 3242 4475 4648 5076 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 104 1952 2098 2882 4061 4629 

           2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105 0 0 0 0 0 

           3. Závazky - podstatný vliv 106 0 0 0 0 0 

           4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107 613 279 31 36 88 

           5. Závazky k zaměstnancům 108 90 152 163 166 164 

           6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 76 114 121 106 112 

           7. Stát - daňové závazky a dotace 110 255 555 1229 205 20 

           8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 0 0 0 0 0 

           9. Vydané dluhopisy 112 0 0 0 0 0 

          10. Dohadné účty pasivní 113 34 38 43 68 57 

          11. Jiné závazky 114 4 6 6 6 6 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 115 0 0 0 0 0 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 0 0 0 0 0 

           2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 0 0 0 0 0 

           3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 0 0 0 0 

C. I. Časové rozlišení 119 130 0 0 1 21 

C. I. 1. Výdaje příštích období 120 130 0 0 1 21 

        2. Výnosy příštích období 121 0 0 0 0 0 



 
 

 
 

Příloha č. 2/1 

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu spolčenosti Lena Chemical s. r. o. za období let 2006 

– 2010 (v tis. Kč). 

Označení Text 
Číslo 
řádku 

Sledované období 

2006 2007 2008 2009 2010 

I. Tržby z prodeje zboží 1 151 517 0 0 0 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 151 478 0 0 0 
+ Obchodní marže 3 0 39 0 0 0 

II. Výkony 4 23299 19017 31576 31637 37749 

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 23111 18740 31578 31534 37723 

     2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 188 262 -2 103 26 

     3. Aktivace 7 0 15 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba 8 18001 12614 20496 23024 28884 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 15213 11004 18447 20003 25362 

     2. Služby 10 2788 1610 2049 3021 3522 

+ Přidaná hodnota 11 5298 6442 11080 8613 8865 

C. Osobní náklady 12 1851 2938 3300 3539 3859 

C. 1. Mzdové náklady 13 1328 2123 2390 2635 2837 

    2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0 0 0 

    3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 463 744 838 828 938 

    4. Sociální náklady 16 60 71 72 76 84 

D. Daně a poplatky 17 84 23 39 32 48 

E. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 18 496 792 643 760 1368 

III. Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu 19 145 0 546 140 220 

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 145 0 466 0 0 

          2. Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 80 140 220 

F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 22 8 0 0 0 0 

F. 1. Zůstatková cena prodaného DM 23 0 0 0 0 0 

    2. Prodaný materiál 24 8 0 0 0 0 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti KNPO 25 109 -494 115 -260 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 1078 140 238 1933 3551 

H. Ostatní provozní náklady 27 2561 778 1656 3616 5047 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 30 1412 2545 6111 2999 2314 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouh. finančního majetku 33 0 0 0 0 0 

VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v ÚJ 
pod podstatným vlivem 34 0 0 0 0 0 

       2. Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů 35 0 0 0 0 0 

       3. Výnosy z ostatního dlouh. finančního maj. 36 0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 0 
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K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných pol. ve finanční oblasti 41 0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 4 1 1 1 1 

N. Nákladové úroky 43 4 39 24 24 53 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 51 62 105 133 100 

O. Ostatní finanční náklady 45 62 79 233 140 129 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření 48 -11 -55 -151 -30 -81 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 431 606 1334 614 430 

Q. 1. splatná 50 431 606 1334 614 430 

     2. odložená 51 0 0 0 0 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 970 1884 4626 2355 1803 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 5 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0 0 0 

S. 1. splatná 56 0 0 0 0 0 

    2. odložená 57 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 0 0 -5 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59 0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 60 970 1884 4626 2355 1798 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 1401 2490 5960 2969 2228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Příloha č. 3/1 

Horizontální analýza rozvahy za období let 2006 – 2010. 

AKTIVA 
Absolutní změna v tis. Kč Relativní změna v % 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

Aktiva celkem 1072 5337 1874 768 6,99 32,52 8,62 3,25 

Dlouhodobý majetek 1135 -269 438 1579 42,24 -7,04 12,33 39,56 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 114 -9 1 0,00 100,00 -7,89 0,95 

Software 0 114 -9 1 0,00 100,00 -7,89 0,95 

Dlouhodobý hmotný majetek 1135 -383 447 1578 42,24 -10,02 13,00 40,61 

Pozemky 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stavby 1332 -192 -185 1944 92,89 -6,94 -7,19 81,37 

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

-192 -116 732 -522 -20,67 -15,74 140,50 -41,66 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

-83 0 0 156 -73,45 0,00 0,00 472,73 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 

75 -75 0 0 100,00 -100,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva -31 5229 1476 -873 -0,25 41,71 8,31 -4,54 

Zásoby 995 357 1069 321 126,75 20,06 50,02 10,01 

Materiál 734 362 965 296 133,45 28,19 58,63 11,34 

Nedokončená výroba a polotovary 71 158 -1 -10 645,45 192,68 -0,42 -4,18 

Výrobky 190 -163 105 35 84,82 -39,37 41,83 9,83 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky -1126 4687 -638 -105 -11,31 53,08 -4,72 -0,82 

Pohledávky z obchodních vztahů -1237 4654 -820 -1183 -12,64 54,44 -6,21 -9,55 

Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení 

0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 100,00 

Stát - daňové pohledávky 0 6 353 13 0,00 100,00 5883,33 3,62 

Krátkodobě poskytnuté zálohy 159 -150 61 -75 237,31 -66,37 80,26 -54,74 

Jiné pohledávky -48 177 -232 1134 -46,60 321,82 -100,00 100,00 

Krátkodobý finanční majetek 100 185 1045 -1089 5,47 9,60 49,48 -34,49 

Peníze 5 1 99 -10 7,81 1,45 141,43 -5,92 

Účty v bankách 95 184 946 -1079 5,39 9,90 46,33 -36,11 

Časové rozlišení -32 377 -40 62 -37,21 698,15 -9,28 15,86 

Náklady příštích období -32 377 -40 -68 -37,21 698,15 -9,28 -17,39 

Příjmy příštích období 0 0 0 130 0,00 0,00 0,00 100,00 
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PASIVA 
Absolutní změna v tis. Kč Relativní změna v % 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

Pasiva celkem 1072 5337 1874 768 6,99 32,52 8,62 3,25 

Vlastní kapitál 1884 4326 1388 493 17,37 33,98 8,14 2,67 

Základní kapitál 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervní fondy, nedělitelný 
fond a ostatní fondy ze zisku 

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zákonný rezervní fond 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření minulých 
let 

970 1584 3659 1050 9,95 14,77 29,73 6,58 

Nerozdělený zisk minulých let 970 1584 3659 1050 9,95 14,77 29,73 6,58 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

914 2742 -2271 -557 94,23 145,54 -49,01 -23,65 

Cizí zdroje -682 1011 485 255 -15,63 27,46 10,33 4,92 

Rezervy -693 0 0 0 -100,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervy podle zvláštních 
právních předpisů 

-693 0 0 0 -100,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky -207 -222 312 -173 -31,99 -50,45 143,12 -32,64 

Jiné závazky -207 -222 312 -173 -31,99 -50,45 143,12 -32,64 

Krátkodobé závazky 218 1233 173 428 7,21 38,03 3,87 9,21 

Závazky z obchodních vztahů 146 784 1179 428 7,48 37,37 40,91 9,21 

Závazky ke společníkům, 
členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

-334 -248 5 52 -54,49 -88,89 16,13 144,44 

Závazky k zaměstnancům 62 11 3 -2 68,89 7,24 1,84 -1,20 

Závazky ze soc. zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

38 7 -15 6 50,00 6,14 -12,40 5,66 

Stát - daňové závazky a dotace 300 674 -1024 -185 117,65 121,44 -83,32 -90,24 

Dohadné účty pasivní 4 5 25 -11 11,76 13,16 58,14 -16,18 

Jiné závazky 2 0 0 0 50,00 0,00 0,00 0,00 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlišení -130 0 1 20 -100,00 0,00 100,00 2000,00 

Výdaje příštích období -130 0 1 20 -100,00 0,00 100,00 2000,00 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Příloha č. 4/1 

Horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty za období let 2006 – 2010. 

  
  

Absolutní změna v tis. Kč Relativní změna v % 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

Tržby za prodej zboží 366 -517 0 0 242,38 -100,00 0,00 0,00 

Náklady vynaložené na prodané 
zboží 

327 -478 0 0 216,56 -100,00 0,00 0,00 

Obchodní marže 39 -39 0 0 100,00 -100,00 0,00 0,00 

Výkony -4282 12559 61 6112 -18,38 66,04 0,19 19,32 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

-4371 12838 -44 6189 -18,91 68,51 -0,14 19,63 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 74 -264 105 -77 39,36 -100,76 5250,00 -74,76 

Aktivace 15 -15 0 0 100,00 -100,00 0,00 0,00 

Výkonová spotřeba -5387 7882 2528 5860 -29,93 62,49 12,33 25,45 

Spotřeba materiálu a energie -4209 7443 1556 5359 -27,67 67,64 8,43 26,79 

Služby -1178 439 972 501 -42,25 27,27 47,44 16,58 

Přidaná hodnota 1144 4638 -2467 252 21,59 72,00 -22,27 2,93 

Osobní náklady 1087 362 239 320 58,73 12,32 7,24 9,04 

Mzdové náklady 795 267 245 202 59,86 12,58 10,25 7,67 

Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

281 94 -10 110 60,69 12,63 -1,19 13,29 

Sociální náklady 11 1 4 8 18,33 1,41 5,56 10,53 

Daně a poplatky -61 16 -7 16 -72,62 69,57 -17,95 50,00 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

296 -149 117 608 59,68 -18,81 18,20 80,00 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

-145 546 -406 80 -100,00 100,00 -74,36 57,14 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 

-145 466 -466 0 -100,00 100,00 -100,00 0,00 

Tržby z prodeje materiálu 0 80 60 80 0,00 100,00 75,00 57,14 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodob. majetku a materiálu 

-8 0 0 0 -100,00 0,00 0,00 0,00 

Prodaný materiál -8 0 0 0 -100,00 0,00 0,00 0,00 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti KNPO 

-603 609 -375 -260 -553,21 123,28 -326,09 
-

100,00 

Ostatní provozní výnosy -938 98 1695 1618 -87,01 70,00 712,18 83,70 

Ostatní provozní náklady -1783 878 1960 1431 -69,62 112,85 118,36 39,57 

Provozní výsledek hospodaření 1133 3566 -3112 -685 80,24 140,12 -50,92 -22,84 

Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosové úroky 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nákladové úroky 35 -15 0 29 875,00 -38,46 0,00 120,83 

Ostatní finanční výnosy 11 43 28 -33 21,59 69,35 26,67 -33,00 
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Ostatní finanční náklady 17 154 -93 -11 27,42 194,94 -39,91 -7,86 

Finanční výsledek hospodaření -44 -96 121 -51 -400,00 -174,54 80,13 -170,00 

Dan z příjmů za běžnou činnost 175 728 -720 -184 40,60 120,13 -53,97 -29,97 

splatná 175 728 -720 -184 40,60 -120,13 -53,97 -29,97 

odložená 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 914 2742 -2271 -552 94,23 145,54 -49,09 -23,44 

Mimořádné náklady 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 100,00 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 -5 0,00 0,00 0,00 -100,00 
Výsledek hospodaření za účetní 
období 914 2742 -2271 -557 94,23 145,54 -49,09 -23,65 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 1089 3470 -2991 -741 77,73 139,36 -50,02 -24,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Příloha č. 5/1 

Vertikální analýza rozvahy za období let 2006 – 2010. 

  
2006 2007 2008 2009 2010 

Kč % Kč % Kč % Kč % Kč % 

Aktiva celkem 15341 100,00 16413 100,00 21750 100,00 23624 100,00 24392 100,00 
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobý majetek 2687 17,52 3822 23,29 3553 16,34 3991 16,89 5570 22,84 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0,00 0 0,00 114 3,21 105 2,63 106 1,90 

Software 0 0,00 0 0,00 114 100,00 105 100,00 106 100,00 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

2687 100,00 3822 100,00 3439 96,79 3886 97,37 5464 98,10 

Pozemky 211 7,85 211 5,52 211 6,14 211 5,43 211 3,86 

Stavby 1434 53,37 2766 72,37 2574 74,85 2389 61,48 4333 79,30 

Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 

929 34,57 737 19,28 621 18,06 1253 32,24 731 13,38 

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 

113 4,21 33 0,86 33 0,96 33 0,85 189 3,46 

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný 
majetek 

0 0,00 75 1,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobý finanční 
majetek 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Oběžná aktiva 12568 81,92 12537 76,38 17766 81,68 19242 81,45 18369 75,31 

Zásoby 785 6,25 1780 14,20 2137 12,03 3206 16,66 3527 19,20 

Materiál 550 70,06 1284 72,13 1646 77,02 2611 81,44 2907 82,42 

Nedokončená výroba a 
polotovary 

11 1,40 82 4,61 240 11,23 239 7,45 229 6,49 

Výrobky 224 28,54 414 23,26 251 11,75 356 11,10 391 11,09 

Dlouhodobé pohledávky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé pohledávky 9956 79,22 8830 70,43 13517 76,08 12879 66,93 12774 69,54 

Pohledávky z obchodních 
vztahů 

9786 98,29 8549 96,82 13203 97,68 12383 96,15 11200 87,68 

Pohledávky za společníky, 
členy družstva a za 
účastníky sdružení 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,05 

Stát - daňové pohledávky 0 0,00 0 0,00 6 0,04 359 2,79 372 2,91 

Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 

67 0,67 226 2,56 76 0,56 137 1,06 62 0,49 

Jiné pohledávky 103 1,03 55 0,62 232 1,72 0 0,00 1134 8,88 

Krátkodobý finanční 
majetek 

1827 14,54 1927 15,37 2112 11,89 3157 16,41 2068 11,26 

Peníze 64 3,50 69 3,58 70 3,31 169 5,35 159 7,69 

Účty v bankách 1763 96,50 1858 96,42 2042 96,69 2988 94,65 1909 92,31 

Časové rozlišení 86 0,56 54 0,33 431 1,98 391 1,66 453 1,86 

Náklady příštích období 86 100,00 54 100,00 431 100,00 391 100,00 323 71,30 

Příjmy příštích období 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 130 28,70 
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2006 2007 2008 2009 2010 

Kč % Kč % Kč % Kč % Kč % 

Pasiva celkem 15341 100,00 16413 100,00 21750 100,00 23624 100,00 24392 100,00 

Vlastní kapitál 10847 70,71 12731 77,57 17057 78,42 18445 78,08 18938 77,64 

Základní kapitál 100 0,92 100 0,79 100 0,59 100 0,54 100 0,53 

Kapitálové fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Rezervní fondy, nedělitelný 
fond a ostatní fondy ze 
zisku 25 0,23 25 0,20 25 0,15 25 0,14 25 0,13 
Zákonný rezervní fond / 
nedělitelný fond 25 100,00 25 100,00 25 100,00 25 100,00 25 100,00 
Výsledek hospodaření 
minulých let 9752 89,91 10722 84,22 12306 72,15 15965 86,55 17015 89,85 
Nerozdělený zisk minulých 
let 9752 100,00 10722 100,00 12306 100,00 15965 100,00 17015 100,00 
Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 970 8,94 1884 14,80 4626 27,12 2355 12,77 1798 9,49 

Cizí zdroje 4364 28,45 3682 22,43 4693 21,58 5178 21,92 5433 22,27 

Rezervy 693 15,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Rezervy podle zvláštních 
právních předpisů 693 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobé závazky 647 14,83 440 11,95 218 4,65 530 10,24 357 6,57 

Jiné závazky 647 100,00 440 100,00 218 100,00 530 100,00 357 100,00 

Krátkodobé závazky 3024 69,29 3242 88,05 4475 95,35 4648 89,76 5076 93,43 
Závazky z obchodních 
vztahů 1952 64,55 2098 64,71 2882 64,40 4061 87,37 4629 91,19 
Závazky ke společníkům, 
členům družstva a k 
účastníkům sdružení 613 20,27 279 8,61 31 0,69 36 0,77 88 1,73 

Závazky k zaměstnancům 90 2,98 152 4,69 163 3,64 166 3,57 164 3,23 
Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojištění 76 2,51 114 3,52 121 2,70 106 2,28 112 2,21 
Stát - daňové závazky a 
dotace 255 8,43 555 17,12 1229 27,46 205 4,41 20 0,39 

Dohadné účty pasivní 34 1,12 38 1,17 43 0,96 68 1,46 57 1,12 

Jiné závazky 4 0,13 6 0,19 6 0,13 6 0,13 6 0,12 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Časové rozlišení 130 0,85 0 0,00 0 0,00 1 0,00 21 0,09 

Výdaje příštích období 130 100,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 21 100,00 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Příloha č. 6 

Vertikální analýza nákladů a výnosů za období let 2006 – 2010. 

2006 2007 2008 2009 2010 

Kč % Kč % Kč % Kč % Kč % 

Tržby za prodej zboží 151 0,61 517 2,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Náklady vynaložené na 
zboží 151 0,64 478 2,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výkony 23299 94,22 19017 96,35 31576 97,26 31637 93,48 37749 90,70 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 23111 93,46 18740 94,95 31578 97,26 31534 93,17 37723 90,63 

Výkonová spotřeba 18001 75,77 12614 70,65 20496 73,62 23024 73,12 28884 72,53 

Osobní náklady 1851 7,79 2938 16,46 3300 11,85 3539 11,24 3859 9,69 

Daně a poplatky 84 0,35 23 0,13 39 0,14 32 0,10 48 0,12 
Odpisy dl. nehmotného a 
hmotného majetku 496 2,09 792 4,44 643 2,31 760 2,41 1368 3,44 
Tržby z prodeje dl. majetku 
a materiálu 145 0,59 0 0,00 546 1,68 140 0,41 220 0,53 
Zůstatková cena prodaného 
dl. majetku a materiálu 8 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Změna stavu rezerv a 
opravných položek v 
provozní oblasti KNPO 109 0,46 -494 -2,77 115 0,41 -260 -0,83 0 0,00 

Ostatní provozní výnosy 1078 4,36 140 0,71 238 0,73 1933 5,71 3551 8,53 

Ostatní provozní náklady 2561 10,78 778 4,36 1656 5,95 3616 11,48 5047 12,67 

Výnosové úroky 4 0,02 1 0,01 1 0,00 1 0,00 1 0,00 

Nákladové úroky 4 0,02 39 0,22 24 0,09 24 0,08 53 0,13 

Ostatní finanční výnosy 51 0,21 62 0,31 105 0,32 133 0,39 100 0,24 

Ostatní finanční náklady 62 0,26 79 0,44 233 0,84 140 0,44 129 0,32 
Daň z příjmů za běžnou 
činnost 431 1,81% 606 3,39 1334 4,79 614 1,95 430 1,08 

Mimořádné náklady 0 0,00% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


