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1 ÚVOD 

Finanční analýza je velmi významnou součástí finančního řízení podniku. Pomáhá 

nám zhodnotit vývoj ukazatelů ve společnosti a pomocí nejrůznějších metod posuzovat 

současnou finanční a ekonomickou situaci v podniku a také situaci v již uplynulých letech. 

Má velkou vypovídající schopnost, a proto dokáže odhalit případný nežádoucí vývoj či skryté 

finanční problémy podniku, předejít prohloubení existujících problémů a navrhnout případná 

vhodná řešení vzniklých problémů. 

Cílem této bakalářské práce je provedení finanční analýzy u společnosti BS vinařské 

potřeby s.r.o. v letech 2006-2010. Veškeré údaje, které pro vypracování finanční analýzy byly 

využity, pocházejí z účetních závěrek a informací poskytnutých společností pro vypracování 

této bakalářské práce. 

Finanční analýza bude provedena pomocí vybraných metod.  

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část práce zachycuje 

obsahovou stránku finanční analýzy. Jsou v ní popsány zdroje informací pro provedení 

finanční analýzy, vysvětlení jednotlivých pojmů a metod finanční analýzy a také informace  

o externích a interních uživatelích, kteří využívají informace zjištěné provedením finanční 

analýzy. 

Ve druhé části práce jsou uvedeny základní informace o společnosti BS vinařské 

potřeby s.r.o., které zahrnují zejména sídlo společnosti, právní formu, výši základního 

kapitálu, jména zakladatelů, předmět činnosti, dřívější vývoj, informace o výhradních 

dodavatelích a informace o prodávaných výrobcích a poskytovaných službách. 

Třetí, praktická část práce pak obsahuje samotnou aplikaci metod finanční analýzy 

 a zhodnocení situace ve společnosti pomocí zvolených ukazatelů, jako je vyhodnocení 

pomocí vybraných poměrových ukazatelů, horizontální a vertikální analýza a také srovnání 

společnosti s odvětvím, do kterého dle předmětu činnosti spadá. Analýza poměrových 

ukazatelů byla provedena v oblasti rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti.  
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2 POPIS METODOLOGIE FINANČNÍ ANALÝZY 

V této kapitole jsou zmíněna teoretická východiska finanční analýzy, zdroje informací 

pro finanční analýzu, způsoby srovnání výsledků, analýza poměrových ukazatelů, 

horizontální a vertikální analýza.  

 

2.1 Finanční analýza 

Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexní posouzení současné finanční situace 

podniku (finančního zdraví), posouzení vyhlídek na budoucí finanční situaci a připravit 

opatření, která povedou k vyřešení případných vzniklých problémů, zajištění další prosperity 

podniku a také příprava a zkvalitnění rozhodovacích procesů. 

“ Finanční situace podniku je souhrnným vyjádřením úrovně všech jeho podnikových 

aktivit, kterými se podnik na trhu prezentuje. Finanční údaje jsou důležitým zdrojem 

informací o podniku, odrážejí úroveň podniku a jeho konkurenceschopnost.“  

Dluhošová (2010,s71) 

Do finanční analýzy se promítá nejen objem a kvalita výroby, ale i úroveň 

marketingové a obchodní činnosti, inovační aktivita a další podnikové činnosti.  

 

2.1.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou následující oblasti: 

 finanční informace, které obsahují účetní výkazy a výroční zprávy podniku, 

vnitropodnikové informace, prognózy finančních analytiků a vedení firmy, burzovní 

informace, zprávy o vývoji měnových relací a úrokových měr, 

 kvantifikovatelné nefinanční informace, které zahrnují oficiální firemní statistiky 

produkce, odbytu, zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby, interní směrnice, 

 nekvantifikovatelné informace, kde mezi nejdůležitější patří zprávy vedoucích 

pracovníků jednotlivých útvarů firmy, komentáře manažerů, odborného tisku, 

nezávislá hodnocení, prognózy.  
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2.1.2 Způsoby srovnání výsledků finanční analýzy 

Základem posuzování finančně ekonomické situace firmy pomocí určité soustavy 

poměrových ukazatelů je srovnávání. Toto srovnávání může být prováděno: 

 v čase (analýza trendů) – hodnocení časových řad jednotlivých ukazatelů,  

tj. dynamické posuzování vývoje ukazatelů v určitém počtu navazujících 

časových období, 

 v prostoru (mezipodnikové srovnávání) – základem je srovnávání ukazatelů 

dané firmy se stejnými ukazateli jiných firem v určitém časovém období, 

 vzhledem k normě – srovnávání jednotlivých ukazatelů s jejich žádoucími 

normovanými (plánovanými) hodnotami, 

 oborová srovnatelnost – určena přímo technickoekonomickým typem podniku, 

 legislativní srovnatelnost – srovnatelnost postupů, na jejichž základě je 

zachyceno dění v účetnictví podniku.  

 

 

2.1.3 Uživatelé finanční analýzy 

Informace, týkající se finančního zdraví podniku, jsou předmětem zájmu mnoha 

subjektů přicházejících do kontaktu s daným podnikem. Finanční analýza je velmi důležitá 

pro akcionáře, věřitele a další externí uživatele, ale i pro podnikové manažery a další interní 

uživatele. Každá skupina uživatelů má své specifické zájmy, s nimiž jsou spojeny určité typy 

ekonomických rozhodovacích úloh.  

 
 

a) Externí uživatelé 

Jedná se o uživatele, kteří nejsou přímo uvnitř společnosti, ale jejich zájmy jsou přesto  

s analyzovaným podnikem propojeny. Přístup k informacím o podniku mají prostřednictvím 

veřejně dostupných výkazů a jiných zdrojů, kterými jsou například výroční zprávy umístěné  

v obchodním rejstříku, odborné časopisy, noviny aj.  
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 Investoři 

Akcionáři a ostatní investoři poskytují společnostem kapitál potřebný k založení 

společnosti, k uskutečňování investičních aktivit či zajištění dostatečné likvidity. Mezi 

investory nepatří pouze velké investiční společnosti či fondy, ale i samotné fyzické osoby, 

které poskytují své volné finanční prostředky. Investoři sledují informace o podniku ze dvou 

hledisek, investičního a kontrolního. Investiční hledisko souvisí s požadavkem investorů na 

vytvoření optimální struktury investic, která představuje požadovanou výnosnost, riziko, 

likviditu.  

Hlavním zájmem akcionářů je se ujistit, že jejich peníze jsou vhodně uloženy a že 

podnik je dobře řízen v zájmu akcionářů. Kontrolní hledisko uplatňují akcionáři vůči 

manažerům podniku, jehož akcie vlastní. Zajímají se především to, zda je podnik stabilní  

a likvidní, jak velký má disponibilní zisk a také zda se podnik bude dále bez problémů 

fungovat a případně se rozvíjet.  

 

 Banky a jiní věřitelé 

Úvěry a půjčky jsou pro většinu podniků nezbytným zdrojem potřebných finančních 

prostředků. Nejčastějšími poskytovateli kapitálu jsou banky. Před poskytnutím úvěru 

následuje důkladné prověření dlužníka (prověření jeho bonity klienta), kdy banka zpravidla 

jako první analyzuje ziskovost společnosti dále pak hodnotu majetku, z jakých zdrojů byl 

majetek financován, míru zadluženosti a další ukazatele. Vyšší bonita je zárukou lepších 

podmínek v podobě nižšího úroku, lepší dostupnosti úvěru i nižších informačních požadavků.  

U střednědobých a dlouhodobých úvěrů je sledován i samotný projekt, na jehož 

realizaci jsou peněžní prostředky určeny. Hodnotí se například vliv zvýšení výroby, snížení 

nákladů, zvýšení zisku. 

 U krátkodobých úvěrů je důležitá analýza likvidity, co znamená porovnání oběžného 

majetku a běžných závazků. V praxi bývají bankami stanovovány klauzule, které umožňují 

měnit úvěrové podmínky v případě, že dojde ke změně některých ukazatelů (pokles likvidity 

pod určitou hranici, zvýšení podílu cizích zdrojů).  
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 Obchodní partneři 

Dodavatelé požadují včasné uhrazení svých pohledávek, proto se zaměřují především 

na to, zda je společnost schopna splácet své závazky. O tuto schopnost jim jde především 

v krátkodobém časovém horizontu. V dlouhodobém horizontu jde dodavatelům o stabilitu, 

trvalé obchodní kontakty a o perspektivní zákazníky.  

Odběratelé (zákazníci) jde především o to, aby při problémech či bankrotu společnosti 

neměli problémy se zajištěním své výroby. Jsou na svém dodávajícím podniku často přímo 

závislí, protože bez materiálu, zboží a surovin by nebylo možno realizovat výrobní ani jinou 

činnost.  

 

 Konkurenti 

Konkurenty rozumíme všechny společnosti, které hospodaří ve stejném odvětví. 

Konkurenti se zajímají především o rentabilitu, ziskovou marži, cenovou politiku, investiční 

aktivitu a obratovost zásob. Podniky nemají povinnost poskytovat informace konkurenci, 

 ale konkurence při získávání kapitálu způsobuje, že podnik odmítající poskytnout věrohodné 

informace sám sobě, může mít méně výhodné podmínky pro případné získání kapitálu.  

 

 Stát a jeho orgány 

Stát vyžaduje informace především z důvodu vybírání daní, jejichž výše se odvíjí  

od míry zisku jednotlivých podniků. Státní orgány rovněž využívají informace pro potřeby 

tvořit statistiky, podporovat společnosti pomocí dotací a také jako materiál pro kontrolu 

podniků, kterým byly svěřeny státní zakázky.  

 

b) Interní uživatelé 

Tito uživatelé vystupují uvnitř dané společnosti. Mají přístup k daleko přesnějším  

a důvěrnějším informacím, jako jsou například údaje finančního, manažerského nebo 

vnitropodnikového účetnictví, údaje z podnikových kalkulací, statistik a informace  

o finančních tocích mezi jednotlivými středisky v podniku. 
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 Manažeři 

Podnikové vedení není o situaci v podniku informováno pouze jedenkrát ročně, ale má 

přístup k potřebným informacím nepřetržitě. Manažeři mají z hlediska možnosti sledování 

informací nejlepší možnost zpracovat finanční analýzy podniku, protože disponují 

s informacemi, které běžným externím uživatelům nejsou k dispozici.  

 Zaměstnanci 

Zaměstnanci mají přirozeně zájem na tom, aby jejich zaměstnavatel prosperoval, byl 

hospodářsky i finančně stabilní, neboť tímto faktem je zaručena stálost jejich pracovních míst 

a mzdové podmínky. Vliv zaměstnanců ve společnosti je většinou uplatňován prostřednictvím 

odborových organizací.  

 

2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Pro hodnocení finanční situace a výkonnosti podniku se využívá celá řada 

poměrových ukazatelů. Cílem provedení této analýzy je stanovení využití ukazatelů, 

posouzení a zhodnocení finanční situace podniku a provedení případných opatření pro další 

vývoj podniku. 

Poměrová analýza se podle způsobu konstrukce ukazatelů dělí na: 

 pyramidová soustava ukazatelů – celá soustava má tvar pyramidy a existuje zde 

funkční závislost mezi jednotlivými ukazateli, což umožňuje zhodnotit vliv dílčích 

ukazatelů na vrcholový ukazatel (např. Du Pontův rozklad ROE), 

 paralelní soustava ukazatelů – není založena na funkční závislosti, soustava  

je tvořena ukazateli podle jejich příbuznosti a interpretace.  

2.2.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability někdy označované jako ukazatele výnosnosti nebo návratnosti 

patří k nejdůležitějším charakteristikám podnikatelské činnosti. Vypočte se jako poměr 

výnosů (zisku) k vynaloženým prostředkům. Tyto ukazatele zobrazují pozitivní nebo naopak 

negativní vliv řízení aktiv, financování firmy a likvidity na rentabilitu. Všechny ukazatele 
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rentability mají podobnou interpretaci, neboť udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč 

jmenovatele.  

Obecně lze ukazatele rentability vnímat jako jeden z nejkomplexnějších způsobů 

hodnocení hospodaření podniku. Pro všechny ukazatele rentability, které budou následně 

popsány, je žádoucí rostoucí trend. 

Do této skupiny ukazatelů můžeme zařadit: 

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Je považována za klíčové měřítko rentability. Poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, zda byla financována z vlastního kapitálu nebo 

kapitálu věřitelů. Čím vyšší rentabilita aktiv, tím lépe umí firma zhodnocovat kapitál vložený 

do podnikání. 

Rentabilita aktiv se vypočte pomocí vzorce: 
A

EBIT
ROA ,     (2.1) 

kde „EBIT“ je zisk před úroky a daněmi, „A“ jsou celková aktiva podniku.                                                      

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Je jedním z klíčových ukazatelů, na který soustřeďují pozornost akcionáři, společníci  

a další investoři. Tento poměrový ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů,  

a tedy i jejich zhodnocení v zisku.  

Měří, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu do podniku 

jeho vlastníky. Úroveň rentability vlastního kapitálu je závislá na rentabilitě celkového 

kapitálu a úrokové míře cizího kapitálu. 

Vypočte se pomocí vzorce: 
VK

EAT
ROE  ,        (2.2) 

kde „EAT“ vyjadřuje čistý zisk a „VK“ je zkratkou pro vlastní kapitál.  
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Tento ukazatel hodnotí význam dlouhodobého investování na základě určení 

výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. Jedná se o ukazatel, který  

je často využíván k mezipodnikovému porovnávání. 

Vypočte se pomocí vzorce: 
CKdlVK

EBIT
ROCE


 ,                  (2.3) 

kde „EBIT“ vyjadřuje zisk před úroky a daněmi, „VK“ je zkratka pro vlastní kapitál a „CKdl“ 

je cizí kapitál dlouhodobý. 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Tento ukazatel nám poskytuje informaci o tom, jak velké výnosy musíme ve firmě 

vytvořit, abychom dosáhli 1 Kč zisku. Rentabilita tržeb neboli ziskové rozpětí by měla mít 

rostoucí trend.  

Pro výpočet použijeme vzorec: 
T

EAT
ROS  ,                                                  (2.4) 

kde „EAT“ čistý zisk podniku, „T“ zobrazují tržby celkem tj. tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb a tržby za prodej zboží. 

 

Rentabilita celkových nákladů (ROC) 

Tento ukazatel nám zobrazuje, kolik Kč nákladů musíme ve firmě vynaložit, abychom 

dosáhli 1 Kč zisku. Rentabilita celkových nákladů by měla vykazovat rostoucí trend, neboť 

podnik by se měl snažit o co největší snížení nákladů.  

Pro výpočet použijeme vzorec: 
CN

EAT
ROC  , (2.5) 

kde „EAT“ čistý zisk podniku, „CN“ je zkratka pro celkové náklady. 
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2.2.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou využívány především pro řízení aktiv. Jsou souhrnně nazývány 

ukazatele relativní vázanosti kapitálu v různých formách aktiv, jak dlouhodobých tak 

krátkodobých.  

Ukazatele informují, jak podnik využívá jednotlivé majetkové části, zda disponuje 

relativně rozsáhlými kapacitami, které zatím nejsou příliš firmou využívány, nebo naopak 

příliš vysoká rychlost obratu může být signálem, že firma nemá dostatek produktivních aktiv 

a z hlediska budoucích růstových příležitostí nebude mí šanci pro jejich realizaci. Prakticky  

se jedná o ukazatele typu doby obratu (měla by být co nejkratší) nebo počet obrátek (rostoucí 

trend). 

 

Obrátka celkových aktiv 

Komplexní ukazatel měřící efektivnost využívání celkových aktiv. Udává, kolikrát se 

celková aktiva obrátí za rok. Tento ukazatel je zejména používán pro mezipodnikové 

srovnávání. Čím je ukazatel vyšší, tím efektivněji podnik využívá majetek. 

Vypočte se pomocí vzorce: obrátka celkových aktiv
A

T
 ,     (2.6) 

kde „T“ je zkratka pro tržby, zkratka „A“ vyjadřuje celková aktiva. 

 

Obrátka zásob 

Udává, kolikrát je každá položka zásob v průběhu roku prodána a opětovně 

naskladněna. Pokud je hodnota ukazatele v porovnání s průměry lepší, pak to znamená,  

že firma nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné financování. 

Přebytečné zásoby jsou neproduktivní a jsou v nich umrtveny prostředky, které musí být 

profinancovány (dochází k růstu vázanosti kapitálu, který nenese žádný výnos). 

Vypočte se pomocí vzorce: obrátka zásob
Z

T
 ,      (2.7) 

kde „T“ jsou tržby, „Z“ jsou zásoby. 
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Obrátka závazků 

Vypočteme pomocí vzorce: obrátka závazků
Za

T
 ,                             (2.8) 

kde „T“ jsou tržby a „Za“ jsou závazky.   

 

Obrátka pohledávek 

Vypočteme pomocí vzorce: obrátka pohledávek
Po

T
 ,      (2.9) 

kde „T“ jsou tržby a „Po“ jsou pohledávky.   

 

 

Doba obratu celkových aktiv 

Ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv (majetku) ve vztahu 

k tržbám, což znamená, za kolik dní se majetek promění na peníze. Pozitivní je co nejkratší 

doba obratu.  

Vypočteme pomocí vzorce: doba obratu aktiv
T

A 360
 ,               (2.10) 

kde „A“ jsou celková aktiva, „T“ jsou tržby. 

 

Doba obratu zásob 

Ukazatel charakterizuje úroveň běžného provozního řízení. Vyjadřuje průměrný počet 

dnů, po něž jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich 

prodeje. U zásob hotových výrobků a zboží je rovněž indikátorem likvidity, protože udává 

počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost nebo pohledávky. Je žádoucí udržovat dobu 

obratu zásob na technicky a ekonomicky zdůvodněné výši. 

Vypočteme pomocí vzorce: doba obratu zásob
T

Z 360
 ,               (2.11) 

kde „Z“ je zkratkou pro zásoby, „T“ jsou tržby. 
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Doba obratu závazků 

Tento ukazatel vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr (kolik 

dní průměrně trvá, než firma uhradí své závazky). Charakterizuje platební disciplínu podniku 

vůči dodavatelům.  

U tohoto ukazatele je trend stabilní (hledáme optimální dobu obratu). Pro firmu  

je výhodnější, aby doba obratu závazků byla co nejdelší. Závazky můžeme rozlišit  

na krátkodobé a dlouhodobé.  

Vypočteme pomocí vzorce: doba obratu závazků
T

Za 360
 ,             (2.12) 

kde „Za“ jsou závazky, „T“ jsou tržby. 

 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek a udává, za jak dlouho jsou 

průměrně placeny faktury. Vypovídá také o platební morálce odběratelů. Tento ukazatel je 

důležitý z hlediska plánování peněžních toků. 

U tohoto ukazatele je trend klesající, firma požaduje, aby pohledávky byly hrazeny co 

nejdříve.  

Vypočteme pomocí vzorce: doba obratu pohledávek
T

Po 360
 ,              (2.13) 

kde „Po“ vyjadřuje pohledávky a „T“ jsou tržby. 

 

Pravidlo solventnosti 

Dává do souvislosti (vztahu) dobu obratu pohledávek s dobou obratu závazků. 

Znamená, zda podnik bude nebo nebude mít potíže se splácením závazků. Doba obratu 

závazků by měla být větší než doba obratu pohledávek. Pokud by tomu tak nebylo, mohli 

bychom se časem dostat do platební neschopnosti. 
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2.2.3 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Finanční stabilita je charakterizována strukturou zdrojů financování, hodnotí se na 

základě vztahu podnikových aktivit a zdrojů jejich krytí. Podnik využívá k financování 

majetku spíše cizí kapitál. Cizí zdroje bývají zpravidla levnější než vlastní kapitál, a to 

z důvodu daňových dopadů, a proto je určitá výše zadluženosti podniku žádoucí. Působí zde 

tzv. daňový štít, to znamená, že úroky, které podnik zaplatí za finanční výpomoci, jsou 

daňově uznatelným nákladem. 

Růst zadluženosti může přispět k rentabilitě podniku a tím i vyšší tržní hodnotě, 

zároveň však zvyšuje riziko finanční nestability.  

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Tento ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a udává, do jaké míry je 

podnik schopen krýt své prostředky (majetek) vlastními zdroji a jak vysoká je jeho finanční 

samostatnost. Obecně platí, že zvyšování tohoto ukazatele znamená upevňování finanční 

stability.  

Žádoucí je rostoucí trend, protože zvyšování podílu vlastního kapitálu na aktivech 

znamená upevňování finanční stability. Pokud by ale byl tento podíl až neúměrně vysoký, 

může vést k poklesu výnosnosti vložených prostředků. 

Vypočteme pomocí vzorce: podíl VK na aktivech A

VK


,               (2.14) 

kde „VK“ je vlastní kapitál a zkratka „A“ vyjadřuje celková aktiva. 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Tento ukazatel poměřuje dlouhodobý kapitál (vlastní kapitál a dlouhodobý cizí 

kapitál) a stálé aktiva. Stálá aktiva firmy, její dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný 

majetek, by měla být kryta dlouhodobými zdroji. 

Čím jsou oba ukazatele vyšší, tím lepší je i finanční stabilita firmy. Tento ukazatel by 

měl dosahovat alespoň hodnoty 100 %, tj. veškerá stálá aktiva by měla být kryta 

dlouhodobým kapitálem. 
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Vypočteme pomocí vzorce: stupeň krytí SA
SA

DK
 ,                           (2.15) 

kde „SA“ jsou stálá aktiva, která se skládají z dlouhodobého hmotného a dlouhodobého 

nehmotného majetku, „DK“ je dlouhodobý kapitál (součet vlastního kapitálu a dlouhodobých 

bankovních úvěrů). 

 

Celková zadluženost 

Používá se pro zhodnocení, zda je celkové zadlužení podniku přiměřené. Představuje 

podíl celkových dluhů (závazků) k celkovým aktivům a měří tak podíl věřitelů na celkovém 

kapitálu, ze kterého je financován majetek firmy.  

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. Věřitelé firmy mají 

větší jistotu splacení závazků, pokud je hodnota tohoto ukazatele nízká, pro firmu je ale 

výhodnější vyšší hodnota ukazatele, protože cizí kapitál je levnější než vlastní. Obecně je 

žádoucí trend klesající. 

Vypočteme pomocí vzorce: celková zadluženost
A

CK
 ,               (2.16) 

kde „CK“ je cizí kapitál a „A“ jsou celková aktiva. 

 

Finanční páka (majetkový koeficient) 

Důležitým cílem finančního řízení je dosažení optimálního poměru vlastních a cizích 

zdrojů financování, jinými slovy optimální zadluženosti. Trend je stabilní. 

Poměr vlastních a cizích zdrojů souvisí s náklady spojenými se získáním určitého 

druhu kapitálu. Náklady na cizí kapitál představují obecně úrok, který podnik musí zaplatit  

za získání těchto zdrojů. Náklady na vlastní kapitál představují obecně dividendy a výplaty 

podílů na zisku.  

Vypočteme pomocí vzorce: majetkový koeficient
VK

A
 ,               (2.17) 

kde „A“ jsou celková aktiva a „VK“ je vlastní kapitál. 
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Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Tento ukazatel udává, kolik korun cizího kapitálu připadá na jednu korunu vlastního 

kapitálu. Akceptovaná zadluženost vlastního kapitálu závisí na fázi vývoje firmy a postoji 

vlastníků k riziku. Trend tohoto ukazatele je klesající. 

Vypočteme pomocí vzorce: ukazatel zadluženosti VK
VK

CK
 ,              (2.18) 

kde „VK“ je vlastní kapitál a „CK“ je cizí kapitál 

 

Úrokové krytí 

Udává, kolikrát jsou úroky kryty výší provozního zisku, tj. kolikrát je zajištěno placení 

úroku. Čím je vyšší úrokové krytí, tím je finanční situace lepší.  

V případě, že je hodnota rovna 100 % znamená to, že podnik vydělá pouze na úroky, 

vytvořený zisk je nulový. Je-li ukazatel nižší než 100 % znamená to, že podnik si nevydělá 

ani na úroky. Trend je rostoucí. 

Vypočteme pomocí vzorce: úrokové krytí
ú

EBIT
 ,                (2.19) 

kde „EBIT“ je zisk před úroky a daněmi, „ú“ jsou úroky. 

 

Úrokové zatížení 

Tento ukazatel vyjadřuje, jakou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky. 

Závisí především na rentabilitě činnosti podniku, na podílu zdrojů na financování činnosti. 

Pokud má podnik dlouhodobě nízké úrokové zatížení, může si dovolit vyšší podíl cizích 

zdrojů. Klesající trend. 

Vypočteme pomocí vzorce: úrokové zatížení
EBIT

ú
 ,               (2.20) 

kde „ú“ jsou úroky a „EBIT“ je zisk před úroky a daněmi. 
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2.2.4 Ukazatele likvidity 

Likvidita je nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou existenci podniku. Likvidita 

znamená schopnost podniku hradit své závazky, získat dostatek prostředků na provedení 

potřebných plateb. Závisí na tom, jak rychle je podnik schopen inkasovat své pohledávky, zda 

má prodejné výrobky, zda je v případě potřeby schopen prodat své zásoby apod. Podnik, který 

drží vysoké objemy finančních prostředků, nemá problémy s likviditou. Může však mít 

problémy s neefektivním využitím peněžních prostředků, které mohl investovat. 

 

Celková likvidita 

Tento ukazatel poměřuje objem oběžných aktiv jako potencionální objem peněžních 

prostředků s objemem závazků splatných v blízké budoucnosti. Za doporučenou výši tohoto 

ukazatele se považuje rozmezí od 1,5 do 2,5. Nejdůležitější je však srovnání s podniky 

s obdobným charakterem činnosti. Nevýhoda ukazatele spočívá v tom, že není zohledněna 

struktura oběžných aktiv z hlediska jejich likvidity a struktura krátkodobých závazků 

z hlediska jejich splatnosti. Trend stabilní. 

Vypočteme pomocí vzorce: celková likvidita
.CKkr

OA
 ,               (2.21) 

kde „OA“ jsou oběžná aktiva a „CKkr.“ je cizí kapitál krátkodobý (krátkodobé závazky  

a krátkodobé finanční úvěry). 

 

Pohotová likvidita 

U tohoto ukazatele se berou v úvahu z oběžných aktiv jen pohotové prostředky,  

tj. pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry, 

pohledávky. Vhodné je opravit čitatel ukazatele o nedobytné pohledávky, případně  

o pohledávky, jejichž návratnost je pochybná (po lhůtě splatnosti). 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,0 do 1,5. 

Výše ukazatele závisí na typu činnosti podniku, odvětví, do něhož je zařazen, na strategii 

podniku v oblasti finančního hospodaření apod. Růst by měl signalizovat předpokládané 

zlepšení finanční a platební situace a naopak. 

Vypočteme pomocí vzorce: pohotová likvidita
.CKkr

ZOA
 ,               (2.22) 
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kde „OA“ jsou oběžná aktiva, „Z“ jsou zásoby a „CKkr.“ je cizí kapitál krátkodobý 

(krátkodobé závazky a krátkodobé finanční úvěry). 

 

Okamžitá likvidita 

Tento ukazatel udává, jak jsou krátkodobé závazky jištěny nejlikvidnějším majetkem. 

Základní složku nejlikvidnějších prostředků tvoří peníze na účtech, peníze v hotovosti a šeky. 

Ukazatel je poměrně nestabilní, a proto může sloužit zejména k dokreslení úrovně likvidity 

podniku. Zvyšující trend. 

Vypočteme pomocí vzorce: okamžitá likvidita
.CKkr

PoZOA 
 ,              (2.23) 

kde „OA“ jsou oběžná aktiva, „Z“ jsou zásoby a „Po“ jsou pohledávky.  

 

2.3 Horizontální a vertikální analýza 

Podniky mohou srovnávat jednotlivé ukazatele v časových intervalech, analyzovat vliv 

dílčích částí na výslednou, zkoumat strukturu jednotlivých položek výkazů a stanovovat 

spolehlivost zjištěných dat. Určitým problémem je relativní volnost při konstrukci  

a definování vzorců nebo dosazovaných položek, protože neexistuje zákonná úprava, která by 

stanovila přesné a jednotné podmínky. Horizontální a vertikální analýza obvykle obsahují 

výchozí informace pro finanční analýzu.  

2.3.1               Horizontální analýza 

Tato metoda bývá někdy označována jako metoda dynamické analýzy nebo analýza 

časových řad či trendů. Základem je určení veličiny, která bude sledována (aktiva, pasiva, 

zisk, atd.), a následné seřazení hodnot za jednotlivé dny, měsíce, čtvrtletí či roky. Horizontální 

analýza se zabývá zkoumáním změn jednotlivých položek výkazů v čase, dále pomáhá určit,  

o kolik procent se jednotlivé položky rozvahy či výkazu zisku a ztráty změnily oproti 

předešlému období (procentní změna), popřípadě o kolik se změnily celkem (absolutní 

změna). 
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Absolutní změnou se rozumí rozdíl ukazatele v konkrétním roce a v roce předešlém. 

Relativní změnu lze vypočíst tak, že se absolutní změna vydělí menšitelem, kterým je hodnota 

předešlého roku. 

Absolutní změna  = hodnotahodnota tt 1
                                                      (2.24) 

Relativní změna = 100
1

1 






hodnota
hodnotahodnota

t

tt (%),                                     (2.25) 

kde hodnota t, je hodnota ukazatele v běžném roce a hodnota t-1 je hodnota ukazatele v roce 

předchozím.  

2.3.2               Vertikální analýza 

Vertikální analýza (analýza struktury, analýza komponent) slouží k zjištění výše 

podílů jednotlivých položek výkazů na zvoleném základu. Tyto podíly jsou vyjádřeny  

v procentech a odkrývají strukturu výkazů a umožňují zkoumat tvorbu jednotlivých činitelů 

na zisku. Slouží jako podklad pro podnikové vedení a pomáhá nám identifikovat 

nejzávažnější časové změny jednotlivých položek. Vertikální analýza pracuje s daty jednoho 

období a její nevýhodou je že neukazuje příčiny změn. 

Výpočet se stanoví jako podíl ukazatele dílčího a souhrnného. 

Podíl dílčího ukazatele = 100
 X

X
i

i   [%],                                        (2.26)  

kde X i je hodnota dílčího ukazatele, ΣX i je hodnota souhrnného ukazatele.   
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PODNIKU 

3.1 Základní údaje o společnosti 

Identifikační číslo (IČO): 60738090 

Obchodní firma: BS vinařské potřeby s.r.o. 

Adresa sídla/místa podnikání: Žižkovská 1230, 691 02, Velké Bílovice 

 

Základní charakteristiky  

Právní forma: 
 

Společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku:                 24.1 1995 

Základní kapitál: 
 

1 100 000 Kč 

Činnosti: 46750 Velkoobchod s chemickými výrobky 

 
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

 
01500 Smíšené hospodářství 

 
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti

 
01210 Pěstování vinných hroznů 

 

3.2 Historie společnosti 

Počátek vzniku společnosti se datuje do roku 1995, kdy Ing. Miloš Balga a Ing. Jan 

Ševčík spojili dvě obchodní firmy s vinařskými potřebami a vytvářejí společnost BS vinařské 

potřeby s.r.o. se sídlem ve Velkých Bílovicích.  

Na počátku svého fungování měla firma pouze jednu maloobchodní prodejnu  

ve Velkých Bílovicích. S rozšířením prodávaného sortimentu a rozšířením obchodních aktivit 

na vinaře z hodonínského a břeclavského okresu došlo také k rozšíření prodejních ploch. Rok 

2002 byl pro firmu BS vinařské potřeby s.r.o. přelomovým, došlo k rozšíření prodeje 
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chemických preparátů, založení laboratoře a k zprovoznění sítě prodejen v důležitých 

vinařských oblastech  Jihomoravského kraje, a to v Brně, Břeclavi, Mikulově a Znojmě.  

Provozování obchodní sítě sebou přineslo jak rozšíření nabídky a růst poptávky po 

vinařských potřebách. Díky úzkému okruhu odběratelů muselo být přistoupeno k ekonomické 

transformaci a redukci jednotlivých prodejních míst, které nedokázaly udržet svoji ziskovost. 

V roce 2005 došlo k prodeji prodejny v Břeclavi a o rok později ke změně maloprodejny 

v Brně, kde vlastní maloobchodní místo bylo pronajato formou frančízy, která se osvědčila  

a proto v následujícím roce došlo i ke změně prodejny ve Znojmě. Přelomový byl rok 2007  

a to díky nově nastoupené obchodní politice, která byla zaměřena místo na vytváření pevných 

prodejních center na obchodní politiku nasměrovanou přímo k zákazníkům. V roce 2008 byla 

spuštěna výstavba nového Vinařského centra ve Velkých Bílovicích, která trvala dva roky  

a současně s novými prodejnami byla vybudována také nová chemická laboratoř.  

3.3 Výrobky a služby 

V současné době jsou BS vinařské potřeby s.r.o. jedním z předních dodavatelů 

veškerých prostředků a technologií pro výrobu vína na českém trhu. Od roku 2003 mají 

výhradní zastoupení pro prodej v České republice u společnosti Smurfit Kappa, která je 

světovou jedničkou ve výrobě papírových obalů, dále u španělského producenta světově 

patentovaných sommelierských výrobků Pulltex a u společnosti Vetropack Moravia glass, 

která je jedním z největších producentů obalového skla v Evropě. 

Od roku 2004 jsou BS vinařské potřeby s.r.o. výhradním prodejcem přísad a chemie 

od společnosti Enartis ESSECO a od roku 2006 prodávají sudy a dřevěné nádrže Seguin 

Moreau. 

V roce 2010 proběhl audit Státní zemědělské a potravinářské inspekce  

a společnost dostala povolení provádět rozbory vína pro jeho zatřídění. V lednu roku 2012 

byla společnosti udělena akreditace laboratoře dle vinařského zákona 321/2004 Sb. 

 a laboratoř provádí rozbory pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci za účelem 

hodnocení a zatřídění vína. 

Další služba poskytována zákazníkům je zapůjčování zařízení a dotisk etiket. Tato 

služba se postupně rozvíjí a zdokonaluje. Nyní je prováděn především termotransférový 

dotisk dle přání na zákaznické nebo předtištěné bianko etikety, které lze vybrat z široké 

nabídky.   
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4 ZHODNOCENÍ SITUACE PODNIKU POMOCÍ 

ZVOLENÝCH UKAZATELŮ 

4.1 Vyhodnocení poměrové analýzy 

Pro zhodnocení finanční situace společnosti v období 2006– 2010 byly využity 

následující ukazatele. Zdrojem informací byly výkazy podniku – rozvaha a výkaz zisku  

a ztráty za již zmíněné období.  

 

4.1.1 Analýza ukazatelů rentability 

Ukazatele rentability jsou jednou z nejdůležitějších skupin ukazatelů poměrové 

analýzy. Podávají informace o tom, jak efektivně podnik zhodnocuje vložené prostředky. 

V případě této skupiny ukazatelů je žádoucí růst jejich hodnoty v čase.  

 
  Rentabilita aktiv v letech 2006 – 2010 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

ROA (%) 6,116 7,497 7,816 8,256 5,673 

ROE (%) 18,238 29,729 27,481 33,080 19,492 

ROS (%) 0,963 1,533 1,351 1,401 0,949 

ROS (%) z prodeje zboží 1,002 1,589 1,377 1,418 0,961 

ROCE (%) 19,912 26,263 31,351 32,975 19,838 

ROC (%) 15,618 13,529 16,483 13,919 11,019 

ROC (%) provozních nákladů 19,298 15,577 21,314 16,391 12,868 

 
 Tab. 4.1 Ukazatele rentability   
 
 

Ukazatel rentability aktiv ROA by měl v čase růst. Tato podmínka je splněna v letech 

2006-2009, kdy v letech 2006-2009 dochází k růstu EBIT i celkových aktiv. V roce 2010 však 

došlo ke snížení EBIT o 1287 tisíc korun, ale celková aktiva nám vzrostla o 2434 tisíc korun, 
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neboť podnik nakoupil dlouhodobý majetek a zvětšil množství oběžných aktiv a z tohoto 

důvodu v roce 2010 ukazatel ROA klesnul o bezmála 2,583 procentního bodu. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE by měl mít rostoucí trend. Platí to však 

pouze mezi lety 2006 a 2007 a mezi lety 2008 a 2009. V letech 2006 a 2007, kdy ukazatel 

ROE prudce vzrostl o 11,5 procentního bodu z důvodu nárůstu čistého zisku EAT a nárůstu 

velikosti vlastního kapitálu. V roce 2006 nám 1 Kč investovaného kapitálu přinesla 18,238 Kč 

čistého zisku a v roce 2007 došlo k nárůstu na 29,279 Kč. V roce 2008 ukazatel ROE klesl  

o zhruba 2 procentní body, ale v roce 2009 se opět zvýšil o 5,599 procentního bodu, přestože 

došlo k zvýšení pouze čistého zisku a vlastní kapitál poklesl. V roce 2010 ukazatel ROE opět 

klesl, neboť došlo ke snížení čistého zisku o 883 tis. korun a zvýšení vlastního kapitálu  

o 983 tis. korun, tudíž výnosnost vlastních zdrojů, a jejich zhodnocení v zisku kleslo. 

Ukazatel rentability tržeb ROS by měl mít jako všechny ostatní ukazatele rentability 

rostoucí trend. Vyvíjí se však obdobně jako ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE. Mezi 

lety 2006-2007 velikost ukazatele vzrostla nejvíce 0,57 procentního bodu. V roce 2008 

ukazatel klesl oproti roku 2007, protože došlo ke zvýšení čistého zisku i tržeb. V roce 2009 

rentabilita tržeb mírně vzrostla, vzrostl čistý zisk o 79 tisíc korun a tržby poklesly jen mírně  

tj. o 59 tis. korun. V roce 2010 však došlo k výraznému poklesu tohoto ukazatele, klesnul 

čistý zisk o 883 tis. a tržby klesly o 5162 tis. korun. Nejlepšího výsledku v rámci sledovaného 

období je dosaženo v roce 2007 a nejhoršího v roce 2010, kdy na 1 Kč celkových tržeb 

připadá pouze 0,949 Kč čistého zisku.  Ukazatel rentabilita tržeb z prodeje zboží se vyvíjí 

v podstatě konstantně s ukazatelem celkových tržeb, protože společnost získává tržby 

především z prodeje zboží.  

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů ROCE by měl mít rostoucí trend. Toto 

pravidlo je splněno v letech 2006-2009, kdy ukazatel v čase roste, díky zvyšování vlastního 

kapitálu. V roce 2010 však ukazatel ROCE prudce klesl, protože došlo k velkému poklesu 

zisku před úroky a zdaněním EBIT a růstu vlastního kapitálu a dlouhodobých dluhů. EBIT 

v roce 2010 klesl o 1933 tisíc korun a vlastní kapitál dohromady s dlouhodobými dluhy 

vzrostl o 1518 tis. korun.  

Ukazatel rentability celkových nákladů ROC by měl v čase růst. To platí však pouze 

mezi lety 2007-2008, kdy dochází k růstu čistého zisku EAT o 398 tisíc korun a poklesu 

celkových nákladů o 418 tis. korun. V ostatních letech má ukazatel klesající trend. Ukazatel 

rentability celkových nákladů můžeme rozdělit na ukazatel rentability provozních nákladů, 

který se vyvíjí obdobně jako ukazatel rentability celkových nákladů.  
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Graf 4.1 Ukazatel rentability (%) 
 
 

 
 Graf 4.2 Ukazatele rentability tržeb (v %) 
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 Graf 4.3 Ukazatelé rentability nákladů (v %) 
 
 

4.1.2     Analýza ukazatelů aktivity 

Tato skupina ukazatelů vyjadřuje vázanost podnikového kapitálu v různých podobách 

aktiv. Dělí se na dvě části, kde tou první je doba obratu, která vyjadřuje počet dní, po které 

jsou peněžní prostředky vázány v určitém majetku. Druhou část představuje tzv. obrátka  

či rychlost obratu, která poskytuje údaje o tom, kolikrát se daná položka aktiv přemění na 

peníze v časovém období jednoho roku. Doba obratu i obrátka jsou vzájemně propojeny  

a zvyšování jednoho je spojeno se snižováním druhého ukazatele. 

 
 Ukazatele aktivity v letech 2006- 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrátka celkových aktiv 
(x-krát) 

2,40 2,38 3,12 3,44 3,17 

Doba obratu celkových 
aktiv (dny) 
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Doba obratu zásob (dny) 50 43 34 37 41 

Doba obratu závazků 
(dny) 

95 116 83 80 83 

Doba obratu krátkodobých 
závazků (dny) 

62 91 64 62 65 
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Doba obrat dlouhodobých 
závazků (dny) 

32 25 18 17 19 

Doba obratu pohledávek 
(dny) 

29 48 36 35 37 

Obrátka zásob (x-krát) 7,1 8,4 10,5 9,8 8,8 

Obrátka závazků (x-krát) 3,8 3,1 4,3 4,5 4,3 

Obrátka pohledávek (x-
krát) 

12,4 7,5 9,9 10,3 9,8 

 
Tab. 4.2 Ukazatele aktivity 
 
 

Hodnota ukazatele obrátky celkových aktiv by měla v čase růst. Vyjadřuje, jak 

efektivně podnik využívá svůj majetek. Čím vyšší je ukazatel, tím efektivněji se majetek 

v podniku využívá. V letech 2006-2007 ukazatel mírně poklesl z důvodu nárůstu tržeb za 

zboží, které vzrostly o 37 230 tis korun, tržeb za vlastní výrobky a služby, které vzrostly   

o 825 tisíc korun a taky nárůstu celkových aktiv o 17 435 tis. Kč tj. nárůst o 41,15%, na 

kterých měl největší vliv nárůst velikosti oběžného majetku podniku, který vzrostl o 19 659 

tis. Kč tj. nárůst o 82,98 %.  V letech 2007-2008 hodnota ukazatele celkových aktiv vzrostla, 

neboť došlo k prudkému nárůstu tržeb za prodej zboží. Ty vzrostly o 49 578 tis. Kč a to 

v kombinaci s nižším nárůstem celkových aktiv pouze o 0,32 % způsobilo růst ukazatele 

obrátky celkových aktiv. Mezi lety 2008-2009 ukazatel ještě mírně vzrostl, ale v letech 2009-

2010 ukazatel opět klesl, neboť došlo ke snížení tržeb za zboží o 4 106 tisíc korun a nárůstu 

celkových aktiv o 2 434 tis. Kč tj. nárůst o 4,41 %, z důvodu nakoupení nové stavby a zvýšení 

stavu oběžných aktiv o 3,62 %.  

Klesající trend ukazatele doby obratu aktiv je dodržen pouze z roku 2007 na rok 2008 

a z roku 2008 na 2009. V roce 2010 došlo opět ke zvýšení hodnoty ukazatele. Pokles v roce 

2008 byl způsoben především zvýšením tržeb za zboží, které vzrostly o 49 578 tis. Kč a tržeb 

za prodej vlastních výrobků a služeb. V roce 2010 došlo k poklesu ukazatele z důvodu   

nárůstu aktiv, která vzrostla o 2 434 tis. korun, díky zvýšení stavu dlouhodobého hmotného 

majetku a také k výraznějšímu poklesu tržeb za zboží, vlastní výrobky a služby. 

Klesající trend doby obratu zásob je splněn pouze v letech 2006-2008.  V roce 2009 

ukazatel vzrostl, doba obratu zásob se zvýšila o 3 dny z důvodu zvýšení hodnoty zboží  

o 1 580 tisíc korun tj. zvýšení hodnoty o 8,91 %.  V roce 2010 došlo k nárůstu o 4 dny, 

protože se zvýšila velikost hodnoty zboží o 1 422 tis korun, což představuje zvýšení o 7,36 % 

a snížení hodnoty tržeb za zboží o 4 106 tis korun tj. snížení o 2,23 %. 
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Další dva ukazatele doby obratu, kterými jsou doba obratu pohledávek a doba obratu 

závazků, by měly mít také klesající charakter. Mají však charakter obdobný jako doba obratu 

celkových aktiv. Mezi lety 2006-2007 ukazatele podstatně vzrostou, mezi lety 2007-2008 

prudce klesnou, mezi lety 2008-2009 klesnou pouze minimálně a mezi lety 2009-2010 opět 

mírně vzrostou. Pozitivní však je, že ve všech sledovaných letech je dodrženo pravidlo 

solventnosti, tedy doba obratu závazků je vždy vyšší než doba obratu pohledávek. Dobu 

obratu závazků je možno rozdělit na dobu obratu krátkodobých závazků a dobu obratu 

závazků dlouhodobých.  Doba obratu krátkodobých závazků dosahuje vyšších hodnot než 

doba obratu dlouhodobých závazků, což je způsobeno především strukturou závazků. Díky 

závazkům z obchodních vztahů dosahují krátkodobé závazky v podniku vyšších hodnot než 

dlouhodobé závazky. 

 

 
 Graf 4.4 Ukazatelé doby obratu (dny) 
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 Graf 4.5 Ukazatelé rychlosti obratu (x-krát) 
 
 

 
 Graf 4.6 Ukazatelé doby obratu závazků (dny) 
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4.1.3 Analýza ukazatelů likvidity 

Likvidita je nezbytnou podmínkou pro existenci podniku a znamená schopnost 

podniku hradit své závazky, což znamená získat dostatek platebních prostředků na provedení 

potřebných plateb. Podnik, který drží vysoké objemy finančních prostředků, nemá problémy 

s likviditou. Může mít však problémy s neefektivním využitím peněžních prostředků. 

 
 Ukazatele likvidity v letech 2006 – 2010 
 

 
 

2006 2007 2008 2009 2010 

Celková likvidita 1,35 1,20 1,30 1,27 1,31 

Pohotová likvidita 0,54 0,73 0,76 0,68 0,68 

Okamžitá likvidita 0,07 0,21 0,19 0,12 0,11 

 
 Tab. 4.3 Ukazatele likvidity  
 
 

Optimální hodnota ukazatele celkové likvidity by měla být v rozmezí 1,5 – 2,5. 

V našem případě není optimální hodnoty ukazatele celkové likvidity dosaženo. Pozitivní je 

však v podstatě stabilní trend ukazatele. Ukazatel mezi lety 2006-2007 výrazněji klesl 

především díky velkému nárůstu oběžných aktiv o 82,98 %, který byl zapříčiněn prudkým 

vzrůstem krátkodobých pohledávek o 130,17 % a velkým růstem hodnoty krátkodobých 

závazků o 102,1 %. V roce 2008 hodnota ukazatele vzrostla, oběžná aktiva se téměř 

nezměnila, ale došlo k poklesu krátkodobých závazků o 7,39 %. V roce 2009 ukazatel opět 

mírně klesl, protože došlo k poklesu oběžných aktiv i krátkodobých závazků. Oběžná aktiva 

klesla o 3,89 %, což představuje snížení o1685 tis. Kč a krátkodobé závazky poklesly  

o 600 tisíc korun tj. snížení o 1,8 %.  V roce 2010 došlo k nárůstu ukazatele, ale ani  

v tomto roce se nedostal do výše optimální hodnoty. 

Optimální hodnota ukazatele pohotové likvidity by se měla pohybovat v rozmezí  

1 – 1,5. V našem případě nebylo optimální hodnoty dosaženo. Pozitivní je rostoucí trend 

ukazatele mezi lety 2006-2008.  Mezi lety 2008 a 2009 se hodnota ukazatele snížila. Hlavní 

příčinou tohoto snížení bylo především snížení oběžných aktiv o 3,89 % a růst výše zásob  

o 8,36 %. V letech 2009 -2010 má ukazatel stabilní trend. Zvýšení oběžných aktiv je 

vyrovnáno zvýšením hodnoty zásob o 14,91 %  a ukazatel pohotové likvidity se v těchto 

letech v podstatě nezměnil. 
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Ukazatel okamžité likvidity se v našem případě vyvíjí obdobně jako ukazatele celkové 

a pohotové likvidity. Optimální hodnota by se měla pohybovat v intervalu od 0,2 – 0,5. Trend 

ukazatele je rostoucí, což je splněno pouze v letech 2006 -2007 a pouze v roce 2007 dosahuje 

ukazatel optimální hodnoty. V ostatních letech dochází k poklesu ukazatele. Ke snížení 

ukazatele přispělo snižování stavu krátkodobého finančního majetku ve společnosti, který 

klesá mezi lety 2007-2008 o 13,11 %, mezi lety 2008-2009 poklesl o 40,66 % a  v letech 

2009-2010  klesá již pouze mírně a to o 6,22 %. 

 

                  
 
Graf 4.7 Ukazatelé likvidity 
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Pracovní kapitál 6131 7265 9943 8858 10331 

ČPK/T 6 5 5 5 6 

ČPK/OA 26 17 23 21 24 

 
  Tab. 4.4 Ukazatele s ČPK 
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v podstatě dodrženo. V letech 2006, 2007, 2008 dochází postupně k růstu hodnoty ČPK a také 

k růstu celkových tržeb. V roce 2009 dochází k mírnému poklesu obou hodnot při zachování 

stabilního trendu ukazatele, avšak roce 2010 hodnota celkových tržeb snížila o 3,93 % a ČPK 

vzrostl o 16,63 %, a proto z tohoto důvodu došlo i k mírnému nárůstu ukazatele. Druhý 

ukazatel ČPK / Oběžná aktiva nám značí, jaký je podíl velikosti kapitálu v rámci provozu. 

Vzhledem ke kladnému ČPK ve všech námi zkoumaných letech můžeme říci, že je podnik 

stabilní a má finanční rezervu. V roce 2007 dojde k výraznému poklesu ukazatele především 

z důvodu velkého nárůstu oběžných aktiv. Oběžná aktiva vzrostla o 82,98 %, což představuje 

nárůst o 19659 tisíc korun. Toto zvýšení v kombinaci s nárůstem ČPK, který byl ovlivněn jak 

zvýšením hodnoty oběžných aktiv, tak zvýšením krátkodobých závazků o 102,1 %, dochází 

ke snížení hodnoty tohoto ukazatele. 

 

4.1.4 Analýza ukazatelů zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti v letech 2006 – 2010 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Podíl VK na aktivech 
(%) 

12,6 12 15,4 14,3 15,4 

Stupeň krytí stálých 
aktiv (%) 

82,9 106,2 115,9 129,3 132,07 

Celková zadluženost 
(%) 

86,9 87,9 84,6 85,4 84,5 

Finanční páka 7,9 8,3 6,5 6,9 6,5 

Ukazatel zadluženosti 
VK (%) 

6,9 7,3 5,5 5,9 5,5 

Úrokové krytí 226 353 425 503 390 

Úrokové zatížení 44 28 23 20 26 

 
Tab. 4.5 Ukazatele zadluženosti 
 
 

Ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech by měl mít rostoucí trend. Znamená 

to, do jaké míry je schopen podnik krýt svůj majetek vlastními zdroji a jak vysoká je jeho 

finanční samostatnost. V případě zkoumaného podniku je podmínka růstu ukazatele splněna 

pouze mezi lety 2007-2008 a 2009-2010, kdy dochází k růstu ukazatele z důvodu nárůstu 
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velikosti vlastního kapitálu a taky k nárůstu velikosti celkových aktiv. V roce 2008 byl růst 

vlastního kapitálu způsoben zejména růstem nerozděleného zisku, který vzrostl o 1639 tis. Kč, 

což představuje nárůst o 45 %. V roce 2010 byl růst hodnoty vlastního kapitálu zapříčiněn 

také převážně nárůstem nerozděleného zisku, který vzrostl o 48,13 %. U aktiv dochází pouze 

k mírnému nárůstu. V roce 2008 především z důvodu koupě nové budovy a v roce 2010 také 

vlivem nárůstu dlouhodobého hmotného majetku, neboť podnik zakoupil nové stavby. 

 Stupeň krytí stálých aktiv by měl v čase růst a měl dosahovat hodnoty alespoň 100 %, 

což znamená, že veškerá stálá aktiva podniku jsou kryta dlouhodobým kapitálem. Ukazatel 

má hodnotu vyšší než 100 % v případě zkoumaného podniku jen v roce 2010, ale v roce 2009 

se hodnota těsně blíží 100 %. To znamená, že podnik pouze v roce 2010 kryje stálá aktiva 

dlouhodobým kapitálem. 

Ukazatel celkové zadluženosti by měl mít klesající trend. V případě zkoumaného 

podniku má trend kolísající, kdy hodnota střídavě roste a pak vždy klesá. Obecně platí, že čím 

větší je hodnota ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů, ale zadluženost sama o sobě není 

negativním projevem. 

Ukazatel finanční páky by měl mít trend stabilní. Toho je v podstatě dosaženo jen 

v letech 2008-2010, kdy se ukazatel mění pouze minimálně. Menší nárůst ukazatele v roce 

2007 byl zapříčiněn především prudkým růstem hodnoty celkových aktiv, která vzrostla  

o 41,15 %, kterou zapříčinil prudký nárůst hodnoty oběžných aktiv, zejména pak nárůst 

pohledávek z obchodních vztahů a taky velké zvýšení hodnoty krátkodobého finančního 

majetku. Celková aktiva vzrostla o 41,15 %, oběžná aktiva o 82,98 %, pohledávky 

z obchodních vztahů o 127,16 % a hodnota krátkodobého finančního majetku vzrostla  

o 510,73 %. V dalších letech dochází pouze k mírným změnám v hodnotě ukazatele, která je 

zapříčiněna změnami velikosti celkových aktiv a změnami ve velikosti vlastního kapitálu.  

U ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu sledujeme obdobný trend jako u ostatních 

ukazatelů zadluženosti, přičemž klesající trend vnímáme jako pozitivní. Pokles v roce 2008 je 

způsoben poklesem cizího kapitálu, který klesl o 3,52 %, což bylo ovlivněno zejména 

poklesem závazků z obchodních vztahů, závazků daňových a snížením hodnoty bankovních 

úvěrů. 

Ukazatel úrokového krytí nám po převážnou část zkoumaných let v čase roste, což je 

pozitivní. Pokles ukazatele nastal až v roce 2010. Tento růst je způsoben především prudkým 

růstem čistého zisku a poklesem úroků. V letech 2006-2008 docházelo k celkovému snížení 
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nákladovosti, čímž došlo ke zvyšování zisku. V roce 2010 došlo k výraznému snížení EBIT  

a proto došlo k prudkému poklesu ukazatele úrokového krytí. 

Ukazatel úrokového zatížení nám po většinu zkoumaných let v čase klesá, což je opět 

pozitivní. V roce 2010 nám však ukazatel mírně vzrostl o 6 procentních bodů z 20 na 26. 

Tento ukazatel je převrácená hodnota ukazatele úrokového krytí. 

 

 

 
 
Graf 4.8 Ukazatelé zadluženosti (v %) 
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4.2 Horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku  

a ztráty 

4.2.1   Vertikální a horizontální analýza rozvahy 

V této kapitole je vypracována vertikální a horizontální analýza aktiv a pasiv. 

Podrobné zpravování těchto analýz se nachází v příloze. 

 

Vertikální analýza aktiv 2006 – 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Dlouhodobá aktiva 41,44 % 26,76% 27,42 % 23,83 % 24,34 % 

DHM 39,07 % 25,29 % 26,16 % 22,69 % 23,47 % 

DNM 2,37 % 1,47 % 1,26 % 1,14 % 0,87 % 

Oběžná aktiva 55,91 % 72,48 % 72,26 % 75,52 % 74,95 % 

Zásoby 33,63 % 28,33 % 29,88 % 35,21 % 36,13 % 

Krátkodobé pohledávky 19,38 % 31,58 % 31,50 % 33,29 % 32,52 % 

Krátkodobý finanční majetek 2,90 % 12,56 % 10,88 % 7,02 % 6,30 % 

Časové rozlišení 2,65 % 0,77 % 0,32 % 0,65 % 0,71 % 

 
 Tab. 4.6 Vertikální analýza vybraných aktiv  

     

Vývoj struktury aktiv ve zkoumaném období je především v prvních letech poměrně 

rozmanitý. Je patrné, že většinu aktiv v podniku tvoří oběžná aktiva. Zatímco v roce 2006 

tvořil dlouhodobý majetek 41,44 % z celkových aktiv, oběžná aktiva 55,91 %  a časové 

rozlišení 2,65 %  tak v roce 2007 došlo k poklesu  podílu dlouhodobého majetku na celkových 

aktivech  na 26,76 % neboť došlo k prudkému nárůstu celkových aktiv a hodnota zastoupení 

dlouhodobého majetku mírně klesla, z důvodu poklesu hodnoty softwaru a poklesu 

dlouhodobého hmotného majetku, především pozemků a  samostatných movitých věcí  

a souborů movitých věcí.  V roce 2007 prudce vzrostl podíl oběžných aktiv na 72,48 %,  

což bylo zapříčiněno především nárůstem krátkodobých pohledávek a krátkodobého 

finančního majetku. V roce 2008 se zastoupení u dlouhodobého majetku mírně zvýšilo  

o 0,66 % a podíl oběžného majetku se mírně snížil 0,22 %. V roce 2009 došlo k poklesu 
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podílu dlouhodobého majetku, z důvodu snížení hodnoty pozemků a staveb a došlo k nárůstu  

o 3,26 % u oběžného majetku, neboť došlo ke zvýšení objemu zásob a zboží. V roce 2010 

došlo jen k mírnému nárůstu u dlouhodobého majetku, protože společnost nakoupila nové 

stavby, procentní zastoupení u oběžného majetku mírně pokleslo o 0,57 %. 

 

 

 

 
 Graf 4.10 Zastoupení jednotlivých druhů aktiv (v %) 
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 Graf 4.9 Zastoupení stálých a oběžných aktiv (v%)
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Vertikální analýza pasiv 2006 – 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Vlastní zdroje 12,64 % 12,03 % 15,28 % 14,33 % 15,43 % 

Základní kapitál 2,60 % 1,84 % 1,83 % 1,99% 1,91 % 

Cizí zdroje 86,94 % 87,97 % 84,6 % 85,38 % 84,57 % 

Krátkodobé závazky 41,44 % 60,33 % 55,69 % 59,47 % 57,02 % 

Závazky z obchodních vztahů 37,76 % 54,88 % 51,41 % 54,62% 51,15% 

Dlouhodobé závazky 21,73 % 16,40 % 16,39 % 16,49 % 16,72 % 

Časové rozlišení 0,42 % 0,003 % 0,02 % 0,29 % 0,036 % 
 
 Tab. 4.7 Vertikální analýza vybraných pasiv  
 
 

Struktura zdrojů krytí nebyla v celém zkoumaném období ideální. Cizí zdroje značně 

převyšovaly vlastní kapitál, dosahovaly hodnoty více než 80 procent, což je hodnota příliš 

vysoká pro podnik prodávající výrobky a poskytující služby. Největší podíl z cizích zdrojů 

tvoří krátkodobé závazky, jejichž podíl je největší v roce 2007, kdy dosahuje hodnoty 60,33 

%. Největší díl na této hodnotě mají závazky z obchodních vztahů, které rovněž v roce 2007 

dosahují nejvyšších hodnot. Jejich hodnota mezi lety 2006-2007 vzrostla více než 

dvojnásobně. V ostatních letech výkyvy v jednotlivém zastoupení pasiv nejsou zas tak 

výrazné. Jejich procentuální zastoupení pouze mírně kolísá. U dlouhodobých závazků je 

nejvyšší hodnoty dosaženo v roce 2006, kdy dosahují hodnoty 21,73 % , ale v ostatních letech 

hodnota klesla a kolísá v pouze v rozmezí 0,3 %. Vlastní kapitál dosahuje poměrně nízkých 

hodnot. Nejvyšší hodnoty vlastní kapitál dosáhl v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení výsledku 

hospodaření z minulých let o 2,94 %. Základní kapitál tvoří přibližně 2 procenta z pasiv 

během celého zkoumaného období. Nejvyšší hodnotu má v roce v roce 2006, kdy jeho 

hodnota zastoupení k celkovým pasivům tvoří 2,60 % a v ostatních letech je hodnota nižší, 

přestože hodnota základního kapitálu dosahuje stále stejné hodnoty tj. 1100 tisíc korun. 
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 Graf 4.11 Zastoupení vlastních a cizích zdrojů (v %) 
 
 

 
 Graf 4.12 Zastoupení jednotlivých druhů pasiv (v %) 
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Horizontální analýza aktiv 2006 – 2010 

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

Dlouhodobý majetek  -1 559 000 451 000 -3 303 000 876 000 

Relativní změna v % -8,88 % 2,82 % -20,07 % 6,66% 

Oběžná aktiva 1 9659 000 13000 -1 685 000 1 510 000 

Relativní změna v % 82,98 % 0,03 % -3,89 % 3,62% 

 
Tab. 4.8 Vývoj celkových aktiv  
 
 

Z tabulky č. 3 vyplývá, že v roce 2007 dlouhodobý majetek poklesl oproti roku 2006 

zhruba o 1 559 000 Kč, což představuje snížení o 8,88 %. V roce 2008 dlouhodobý majetek 

mírně vzrostl o 2,82 %. V roce 2009 hodnota výrazně klesla o 20,07 % a v roce 2010 se 

zvýšila o  6,66 % a to na hodnotu 14 027 000 Kč. Oběžná aktiva v roce 2007 vzrostla o 

19 659 000, což představovalo nárůst o 82,98 %. Největší podíl na tomto prudkém nárůstu 

hodnoty měl růst krátkodobých pohledávek, které vzrostly o 130,17 %. V 2008 byl 

zaznamenán pouze minimální růst oběžných aktiv o 0,03 %.  V roce 2009 došlo k mírnému 

poklesu o bezmála 4 % a v roce 2010 oběžná aktiva vzrostla o 3,62 % a jejich hodnota 

dosahovala výše 43 186 000 Kč. 

 
 

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

Dlouhodobý nehmotný majetek -126 000 -126 000 -125 000 -126 000 

Relativní změna v % -12,52 % -14,32 % -16,58 % -20,03 % 

Dlouhodobý hmotný majetek -1 433 000 577 000 -3178 1 002 000 

Relativní změna v % -8,65 % 3,82 % -20,24 % 8 % 

 
Tab. 4.9 Vývoj dlouhodobého majetku  
 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek klesal ve všech zkoumaných letech. V roce 2007 

poklesla jeho hodnota o 12,52 %, v roce 2008 o 14,32 %, v roce 2009 o 16,58 % a v roce 

2010 došlo k poklesu o 20,03 %. Dlouhodobý nehmotný majetek dosahoval v roce 2010 

hodnoty 503 000 Kč. Všechny změny dlouhodobého nehmotného majetku byly zapříčiněny 

změnou hodnoty softwaru. Snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku v roce 2007 
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bylo způsobeno snížením hodnoty nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a to  

o 66,67 %. V roce 2008 došlo k mírnému zvýšení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku  

o 3,82 %, v roce 2009 k výraznějšímu poklesu o 20,24 % a v roce 2010 hodnota opět mírně 

vzrostla o 8 % na 14 027 000 Kč. Dlouhodobý finanční majetek se v podniku ve sledovaném 

období vůbec nevyskytoval.   

 

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

Zásoby 2 694 000 985 000 1 499 000 2 897 000 

Relativní změna v % 18,9 % 5,81 % 8,36 % 14,91 % 

Krátkodobé pohledávky 10 683 000 13 000 -530 000 364 000 

Relativní změna v % 130,17 % 0,07 % -2,80 % 1,98 % 

Krátkodobý finanční majetek 6 282 000 -985 000 -2 654 000 -241 000 

Relativní změna v % 510,73 % -13,11 % -40,66 % -6,22 % 

 
 Tab. 4.10 Vývoj oběžných aktiv  
 
 

Zásoby v letech ve všech sledovaných letech zaznamenávaly růst. V roce 2007 došlo 

k nárůstu o cca 19 %. Tento nárůst způsobil především růst hodnoty výrobků a zboží. V roce 

2008 hodnota vzrostla o 5,81 %, v roce 2009 o 8,36  % a v roce 2010 o 14,91 % na 

20 817 000 Kč. Hodnota krátkodobých pohledávek v letech 2007 a 2008 vzrostla. V roce 

2007 byl nárůst velmi výrazný. Hodnota v roce 2007 vzrostla o 130,17 % a tento nárůst byl 

zapříčiněn především růstem hodnoty pohledávek z obchodního vztahů o 10 184 000Kč. 

V roce 2008 byl nárůst pouze nevýrazný a to 0,07 %. V roce 2009 hodnota mírně poklesla o 

2,80 % a v roce 2010 mírně vzrostla o necelá 2 %. Tyto výkyvy byly zapříčiněny především 

změnou stavu hodnoty pohledávek z obchodního styku a změnami krátkodobých 

poskytnutých záloh. Krátkodobý finanční majetek v roce 2007 velmi výrazně vzrostl o 510,73 

%, vlivem zvýšení hodnoty na účtech v bankách o 6 117 000 Kč, což představovalo nárůst o 

560,68 %. V roce 2008 hodnota mírně poklesla a to o 13,11 %, vlivem snížení stavu na účtech 

v bankách o 1 802 000 Kč. V letech 2009 a 2010 došlo také k poklesu hodnoty krátkodobého 

finančního majetku, neboť i v těchto letech dochází ke snižování hodnoty na bankovních 

účtech.  
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Horizontální analýza pasiv 2006 – 2010 

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

Vlastní kapitál 1 839 000 2 037 000 -1 324 000 983 000 

Relativní změna v % 34,34 % 28,31 % -14,34 % 12,43 % 

Cizí zdroje 15 770 000 -1 852 000 -3 644 000 1 592 000 

Relativní změna v % 29,97 % -3,52 % -7,18 % 3,38 % 

 
 Tab. 4.11 Vývoj celkových pasiv  
 
 

Hodnota vlastního kapitálu se za sledované období zvyšovala v letech 2007, 2008  

a v roce 2010. V roce 2007 hodnota vzrostla o 34,34 %, v roce 2008 o 28,31 % a v 2010 

 o 12,43 %. V roce 2009 došlo k poklesu hodnoty o 14,34 % a vlastní kapitál dosahoval 

hodnoty 7 908 000 Kč. V roce 2010 pak vlastní kapitál dosahoval hodnoty 8 891 000 Kč. 

Hodnota cizích zdrojů v roce 2007 vzrostla o 15 770 000 Kč, což představovalo růst téměř  

o 29,97 %.  V roce 2008 došlo k mírnému poklesu o 3,52 %, v roce 2009 k poklesu o 7,18 %.  

V roce 2010 hodnota cizích zdrojů vzrostla o 3,38 % na 48 709 000 Kč.  

 
 

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

Výsledek hospodaření minulých let 676 000 1 639 000 -1403 000 1 866 000 

Relativní změna v % 22,8 % 45 % -26,57 % 48,13 % 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

1 163 000 398 000 79 000 -883 000 

Relativní změna v % 119,16 % 18,61 % 3,11 % -33,75 % 

 
Tab. 4.12  Vývoj vlastního kapitálu  
 
 

Základní kapitál ve sledovaném období dosahoval nulových hodnot stejně jako 

rezervní fond. Hodnota výsledku hospodaření minulých let za sledované období rostla pouze 

v letech 2007,2008 a 2010. V roce 2009 došlo k poklesu o 26,57 % z důvodu poklesu 

nerozděleného zisku z minulých let. V roce 2009 dosahoval výsledek hospodaření minulých 

let hodnoty 3 877 000 Kč a v roce 2010, kdy hodnota vzrostla o 48,13 % byla jeho výše 

5 743 000 Kč. Hodnota výsledku hospodaření běžného účetního období ve sledovaném 

období roste. Pouze v roce 2010 došlo k poklesu hodnoty. V roce 2007 hodnota výrazně 
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vzrostla o 119,16 %, v roce 2008 došlo k nárůstu o 18,61 % a v roce 2009 hodnota vzrostla 

jen mírně a to o 3,11 %. V roce 2009 dosahoval výsledek hospodaření za běžné období 

hodnoty 2 616 000 Kč a po snížení o 33,75 % v roce 2010 dosahoval hodnoty 1 733 000 Kč. 

 
 

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

Dlouhodobé závazky 893 000 27 000 -734 000 535 000 

Relativní změna v % 10 % 0,27 % -7,46 % 5,88 % 

Krátkodobé závazky 18 229 000 -2 665 000 -600 000 37 000 

Relativní změna v % 102,1 % -7,39 % -1,8 % 0,11 % 

Bankovní úvěry a výpomoci -3 352 000 786 000 -2 310 000 1 020 000 

Změna v % -33,27 % 11,69 % -30,76 % 19,62 % 

 
Tab. 4.13 Vývoj cizího kapitálu  
 
 

Dlouhodobé závazky rostly v letech 2007, 2008 a 2010. V roce 2009 však dlouhodobé 

závazky mírně poklesly a to o 7,46 % z důvodu poklesu jiných závazků. V roce 2010 došlo 

však opět ke zvýšení hodnoty o 5,88 % a dlouhodobé závazky dosahovaly hodnoty 9 634 000 

Kč. Krátkodobé závazky v roce 2007 výrazně vzrostly o 102,1 %, zejména z důvodu růstu 

závazků z obchodních vztahů. V roce 2008 hodnota mírně poklesla o 7,39 %, neboť došlo 

k výraznému poklesu závazků ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a závazků 

vůči státu. V roce 2009 došlo k dalšímu poklesu o 1,8 % avšak v roce 2010 hodnota 

krátkodobých závazků mírně vzrostla a to o 0,11 %. V roce 2009 dosahovaly krátkodobé 

závazky hodnoty 32 818 000 Kč a v roce 2010, kdy došlo k jejich mírnému zvýšení, měly 

hodnotu 32 855 000 Kč. Hodnota bankovních úvěrů a výpomocí ve sledovaném období 

střídavě klesala a rostla. V roce 2007 hodnota klesla o 33,27 % z důvodu poklesu 

dlouhodobých bankovních úvěrů. V roce 2008 došlo k nárůstu o 11,69 %, neboť podnik získal 

krátkodobý bankovní úvěr. V roce 2009 došlo k výraznějšímu poklesu o 30,76 % hlavně 

z důvodu poklesu krátkodobého bankovního úvěru, který byl v tomto roce vyčerpán. V roce 

2010 došlo opět k nárůstu hodnoty bankovních úvěrů a výpomocí o 19,62 %, který byl 

ovlivněn především nárůstem hodnoty dlouhodobých bankovních úvěrů o 1 020 000 Kč na 

hodnotu 6 220 000 Kč. 
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4.2.2 Vertikální a horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V této kapitole je zpracována vertikální analýza výkazu zisku a ztráty.  

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 2006 – 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 95,82% 94,47% 98,14% 97,06% 98,79%

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

3,92 % 3,38 % 1,86 % 1,16  % 1,19 % 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,22 % 2,15% 0 % 1,75 % 0,02 % 

Tržby z prodeje materiálu 0,04 % 0 % 0 % 0,03 % 0 % 

TRŽBY CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Tab. 4.14 Zastoupení jednotkových druhů tržeb 
 
 

Největší procento z celkových tržeb zaujímají tržby za prodej zboží. Ty dosahují ve 

všech letech velmi vysoké hodnoty od 94 do 98 %. Nejvyšší hodnoty tržby za prodej zboží 

dosáhly v roce 2010, kdy byla hodnota 98,79 %. Ostatní druhy tržeb jako jsou tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a tržby z prodeje materiálu 

se na tvorbě celkových tržeb podílejí jen minimálně. Dosahují velice nízkých hodnot.   

Největšího podílu čistého zisku dosahuje podnik v roce 2007, kdy podnik zaznamenal prudký 

nárůst tržeb za zboží, které vzrostly o 37230 tisíc korun, a z tohoto důvodu došlo k velkému 

nárůstu celkových tržeb, které vzrostly o 40864 tis. Kč. Mezi nejvyšší nákladovou položku 

patří náklady na prodané zboží. Ty dosahují hodnoty mezi 78- 84,5 %. Všechny ostatní 

nákladové položky mají rozkolísanou tendenci.   
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 Graf 4.13 Zastoupení jednotlivých druhů tržeb (v %) 
 
 

 
Provozní 
výsledek 

hospodaření 

Finanční 
výsledek 

hospodaření 

Výsledek 
hospodaření 

za běžnou 
činnost 

Mimořádný 
výsledek 

hospodaření 

Výsledek 
hospodaření 

za účetní 
období 

2006 2,85 % -1,75 % 0,77 % 0,18 % 0,96 % 
2007 3,13 % -1,04 % 1,33 % 0,17 % 1,5 % 
2008 3,18 % -1,5 % 1,28 % 0,07 % 1,35 % 
2009 2,95 % -1,19 % 1,33 % 0,05 % 1,38 % 
2010 2,01 % -0,83 % 0,85 % 0,1 % 0,95 % 

 
Tab. 4.15 Vertikální analýza výsledků hospodaření  
 
 

Provozní výsledek hospodaření se v jednotlivých letech mění jen minimálně. Jeho 

hodnota kolísá mezi 2-3,2 %, přičemž nejvyššího hodnoty dosáhla společnost v roce 2008, 

kdy provozní výsledek hospodaření dosahuje hodnoty 3,18 %, což představuje nárůst o 33,86 

% oproti roku 2007. Finanční výsledek hospodaření má ve všech letech zápornou hodnotu. 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost dosahuje nejvyšších hodnot v letech 2007 a 2009. 

V obou těchto letech dosahuje hodnoty 1,33 %.  Mimořádný výsledek hospodařený dosahuje 

velmi nízkých hodnot a tak nám výsledek hospodaření za účetní období zvyšuje pouze 

minimálně. Nejvyššího EAT dosáhl podnik v roce 2007. Jeho hodnota byla 1,5 % a meziročně 

EAT vzrostl o 119.16 % tj. 1162 tisíc korun.   
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  Graf 4.14 Vývoj výsledků hospodaření (v %) 
 
 
Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 2006 – 2010 

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

Provozní VH 1 566 000 1 512 000 -369 000 -1 933 000 

Relativní změna v % 54,02 % 33,86 % -6,17 % -34,47 % 

Finanční VH 294 000 -1 344 000 564 000 737 000 

Relativní změna v % -16,56 % 90,75 % -19,96 % -32,60 % 

VH za účetní období 1 163 000 398 000 79 000 -883 000 

Relativní změna v % 119,16 % 18,61 % 3,11 % -33,75 % 

 
 Tab. 4.16 Vývoj výsledků hospodaření  

 

Během sledovaného období výsledek hospodaření za účetní období měl až do roku 

2010 rostoucí průběh. V roce 2010 došlo k poklesu, což bylo způsobeno výrazným poklesem 

tržeb z prodeje dlouhodobého majetku. V roce 2010 dosahoval výsledek hospodaření  

za účetní období hodnoty 1 733 000 Kč. Finanční výsledek hospodaření dosahoval v celém 

sledovaném období záporných hodnot, docházelo však k jeho zvyšování či snižování  
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a hlavním důvodem těchto záporných hodnot byla velká výše finančních nákladů.  V roce 

2010 dosahoval finanční výsledek hospodaření hodnoty – 1 524 000 Kč.  

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

Tržby za prodej zboží 37 230000 49 578000 254 000 -4106000 

Relativní změna v % 38,22 % 36,82 % 0,14 % -2,23 % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

825 000 -1 320000 -1 267000 -43 000 

Relativní změna v % 20,70 % -27,44 % -36,29 % -1,93 % 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku  

2 850 000 -3 074000 3 350000 -3 313000 

Relativní změna v % 1272,32% -100 % 0 % -98,89 % 

Tržby z prodeje materiálu -41 000 0 2 000 -2 000 

Relativní změna v % -100 % 0 % 0% -100 % 

Ostatní provozní výnosy 505 000 2 892000 636 000 -4 568000 

Relativní změna v % 68,52 % 232,85 % 15,38 % -95,77 % 

Výnosové úroky -1 000 0 0 0 

Relativní změna v % -50 % 0% 0% 0% 

Ostatní finanční výnosy 337 000 67 000 -90 000 162 000 

Relativní změna v % 130,12 % 11,24 % -13,57 % 28,27 % 

 
Tab.  4.17 Vývoj výnosů  
 
 

   Nejvlivnějšími položkami výnosů byly v celém sledovaném období tržby za prodej 

zboží, které po většinu sledovaných let rostly a to v roce 2007 o 38,22 %, v roce 2008  

o 36,82 % a v roce 2009 o 0,14 %. V roce 2010 došlo však k jejich poklesu o 2,23 %. V roce 

2007 velikost výnosů výrazně ovlivnily tržby z prodeje dlouhodobého majetku, které velmi 

výrazně vzrostly o 1272, 32 %. Průběh vývoje jednotlivých druhů výnosů můžeme vidět 

v tabulce č. 11. 
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  2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Náklady vynaložené na prodané 
zboží 

32 934000 45 892 000 1 454 000 -9 384 000 

Relativní změna v % 41,22% 40,67% 0,92% -5,86% 

Výkonová spotřeba 2 398 000 1 966 000 -1 976 000 1 886 000 

Relativní změna v % 22,49% 15,05% -13,15% 14,45% 

Osobní náklady 1 721 000 1 052 000 1 081 000 543 000 

Relativní změna v % 23,98% 11,82% 10,86% 4,92% 

Odpisy DNM a DHM 20 000 0 7 000 72 000 

Relativní změna v % 1,53% 0% 0,53% 5,38% 

Ostatní provozní náklady 794 000 -517 000 -224 000 66 000 

Relativní změna v % 333,61% -50,09% -43,49% 22,60% 

Nákladové úroky -18 000 144 000 -292 000 -173 000 

Relativní změna v % -1,40% 11,40% -20,75% -15,52% 

Ostatní finanční náklady 60 000 1 267 000 -362 000 -402 000 

Relativní změna v % 7,95% 155,46% -17,39% -23,37% 

 
Tab. 4.18  Vývoj nákladů  
 

Mezi položkami nákladů měly v celém sledovaném období největší vliv náklady 

vynaložené na prodané zboží a také výkonová spotřeba. Ve většině let dochází k jejich růstu, 

ale obě hodnoty nám ve sledovaném období jednou klesají. Náklady na prodané zboží v roce 

2010 a výkonová spotřeba v roce 2009. Velký vliv měly i osobní náklady, které během celého 

sledovaného období rostly. Tato skutečnost je zobrazena v tabulce č. 12. 
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4.3 Srovnání vybraných ukazatelů s odvětvím  

Společnost BS vinařské potřeby s.r.o., spadá dle předmětu činnosti do odvětví 

velkoobchodu s chemickými výrobky. Společnost je však velmi specifická a proto jsou 

vypočtené údaje zkreslené. Srovnání vybraných ukazatelů je provedeno s daty roku 

 2006 - 2010. 

 

  

BS vinařské potřeby s.r.o. 

2010 2009 2008 2007 2006 

ROA 5,67 % 8,26 % 7,82 % 7,50 % 6,12 % 

ROE 19,49 % 33,08 % 24,50 % 29,73 % 18,24 % 

ROS 0,95 % 1,40 % 1,35 % 1,53 % 0,96 % 

ROCE 19,84 % 32,98 % 31,35 % 26,26 % 19,91 % 

Běžná likvidita – L3 1,31 1,27 1,3 1,2 1,35 

Pohotová likvidita – L2 0,68 0,68 0,76 0,73 0,54 

Okamžitá likvidita – L1 0,11 0,12 0,19 0,21 0,07 

Obrat aktiv (dny) 113 105 115 151 150 

Obrat zásob (dny) 41 37 34 43 50 

Obrat závazků (dny) 83 80 83 116 95 

Obrat pohledávek (dny) 37 35 36 48 29 

Majetkový koeficient 6,5 6,9 6,5 8,3 7,9 

Celková zadluženost 84,50 % 85,40 % 84,60 % 87,90 % 86,90 % 

Zadluženost vlastních 
zdrojů 

5,50 % 5,90 % 5,50 % 7,30 % 6,9 % 

Podíl VK na aktivech 15,40 % 14,30 % 15,40 % 12,00 % 12,60 % 

 
Tab. 4.19  Hodnoty vybraných ukazatelů ve společnosti BS vinařské potřeby s.r.o. v letech 2006-2010 
  



 

50 

  
  

Odvětví - Velkoobchod s chemickými výrobky 

2010 2009 2008 2007 2006 

ROA 4,37 % 6,95 % 11,46 % 9,15 % 7,17 % 

ROE 9,31 % 10,35 % 19,91 % 21,73 % 12,06 % 

ROS 2,70 % 1,75 % 2,69 % 2,41 % 0,70 % 

ROCE 8,78 % 14,36 % 25,89 % 26,25 % 16,77 % 

Běžná likvidita – L3 1,42 1,27 1,19 1,4 1,34 

Pohotová likvidita – L2 1,05 1,04 0,88 0,86 0,87 

Okamžitá likvidita – L1 0,15 0,16 0,09 0,09 0,16 

Obrat aktiv (dny) 174 145 124 135 142 

Obrat zásob (dny) 27 28 27 20 28 

Obrat závazků (dny) 62 54 49 67 54 

Obrat pohledávek (dny) 67 59 51 61 42 

Majetkový koeficient 2,5 6,39 6,74 7,73 2,3 

Celková zadluženost 57,60 % 55,75 % 60,11 % 69,83 % 61,49 % 

Zadluženost vlastních 
zdrojů 

1,40 % 6,39 % 6,74 % 7,73 % 1,68 % 

Podíl VK na aktivech 47,28 % 42,28 % 39,37 % 29,53 % 36,52 % 

 
Tab. 4.20  Hodnoty vybraných ukazatelů v odvětví velkoobchodu s chemickými výrobky. v letech 2006-2010 
 

Rentabilita aktiv ROA dosahuje u společnosti BS vinařské potřeby s.r.o., vyšších 

hodnot než v odvětví velkoobchodu s chemickými výrobky pouze v letech 2009 a 2010. 

Rozdíly mezi hodnotami ve společnosti a v odvětví nejsou příliš výrazné. 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE dosahuje v podniku ve všech sledovaných letech 

vyšších hodnot než je tomu v odvětví. Tento projev je pozitivní, neboť společnost  

BS vinařské potřeby s.r.o., má vyšší výnosnost vlastních zdrojů a jejich následné zhodnocení 

v zisku než je tomu v odvětví, do kterého spadá.  
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Rozdíl mezi společností BS vinařské potřeby s.r.o. a odvětvím v rentabilitě tržeb ROS 

není nijak výrazný. Finanční výkonnost je v odvětví i ve společnosti v podstatě stejná. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE dosahuje vždy vyšších hodnot ve společnosti 

BS vinařské potřeby s.r.o., což je pro společnost pozitivní. Znamená to, že společnost 

 na rozdíl od odvětví efektivněji investuje své zdroje. 

U ukazatelů likvidity L1, L2 i L3 dochází ve všech sledovaných letech pouze drobným 

odchylkám. Tyto odchylky mohou být způsobeny zařazením společnosti BS vinařské potřeby 

s.r.o. do odvětví, protože společnost má více předmětů činnosti, ale pro účely srovnání byla 

zařazena do odvětví velkoobchod s chemickými výrobky. 

Obrat aktiv je v roce 2006 a 2007 u společnosti BS vinařské potřeby s.r.o. vyšší než 

v odvětví, což je negativní. Avšak v letech 2008-2010 je obrat výrazně nižší a to znamená,  

že společnost lépe zhodnocuje svůj majetek. 

Obrat zásob je u společnosti BS vinařské potřeby s.r.o. ve všech letech vyšší než 

v odvětví, což je pro společnost negativní. Znamená to, že zásoby společnosti jsou na 

skladech příliš dlouhou dobu a zadržují finanční prostředky. 

Obrat závazků a pohledávek dosahuje příznivějších hodnot u společnosti BS vinařské 

potřeby s.r.o., neboť obrat závazků je ve všech sledovaných letech vyšší než obrat 

pohledávek, je tedy dodrženo pravidlo solventnosti. U odvětví je pravidlo solventnosti 

dodrženo pouze v letech 2006 a 2007.  

U majetkového koeficientu je pozitivní stabilní trend. Ten je u společnosti BS vinařské 

potřeby s.r.o. v podstatě dodržen. U odvětví velkoobchodu s chemickými výrobky dochází 

k větším odchylkám a z tohoto důvodu můžeme konstatovat, že společnost si v tomto ohledu 

stojí oproti odvětví lépe.  

Ukazatel celkové zadluženosti u společnosti BS vinařské potřeby s.r.o. dosahuje 

vyšších hodnot než je tomu v odvětví velkoobchodu s chemickými výrobky, což je negativní, 

protože vyšší hodnoty znamenají vyšší riziko pro věřitele.  

Zadluženost vlastních zdrojů by měla dosahovat co nejmenších hodnot. K největším 

rozdílům, kdy si společnost BS vinařské potřeby s.r.o. nestojí moc dobře oproti odvětví, 

dochází především v roce 2006 a 2010. V letech 2007-2009 nejsou rozdíly příliš výrazné.  

Podíl vlastního kapitálu na aktivech dosahuje vyšší hodnoty v odvětví. To znamená,  

že společnost BS vinařské potřeby s.r.o., má nižší finanční samostatnost, schopnost majitelů 

podílet se na financování aktiv společnosti je nižší a společnost nedokáže krýt svůj majetek 

vlastními zdroji do takové míry jako je tomu v odvětví velkoobchodu s chemickými výrobky. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo provedení finanční analýzy u společnosti  

BS vinařské potřeby s.r.o., která sídlí ve Velkých Bílovicích. 

Bakalářská práce byla rozčleněna do tří samostatných částí. První část obsahovala 

popis metodologie finanční analýzy, jednotlivých uživatelů a vybraných metod finanční 

analýzy. 

 Druhá část byla věnována společnosti BS vinařské potřeby s.r.o., jejímu historickému 

vývoji, hlavním dodavatelům a také výrobkům a službám, které společnost poskytuje. 

V třetí části došlo k provedení analýzy poměrových ukazatelů, vertikální  

a horizontální analýze a také srovnání vybraných ukazatelů s odvětvím velkoobchodu 

s chemickými výrobky, do kterého byla společnost dle předmětu činnosti zařazena. 

Společnost BS vinařské potřeby s.r.o. je solventní, likvidní a kapitálově silný podnik. 

Vertikální analýzou bylo zjištěno, že převážnou část aktiv tvoří oběžný majetek. Podnik má 

příliš mnoho finančních prostředků uložených v zásobách a měl by podniknout opatření pro 

snížení hodnoty těchto zásob. Dalším nepříznivým faktorem je příliš vysoká hodnota cizích 

zdrojů, které ve všech zkoumaných letech přesahují hodnotu 80 %. Největší podíl na tomto 

vysokém procentu mají závazky z obchodních vztahů. Pohledávky společnosti dosahují také 

vyšších hodnot, což to je zapříčiněno skladbou odběratelů, kterými jsou především vinaři 

z Jihomoravského kraje.  

Z výsledků analýzy za jednotlivá léta vyplynulo, že společnost se nejvíce rozvíjela  

v  letech 2006-2008, kdy společnost zaznamenala velmi vysoký nárůst výsledku hospodaření 

za účetní období a velký nárůst tržeb, především tržeb za prodej zboží. 

Společnosti BS vinařské potřeby s.r.o. lze na základě výsledků  provedených analýz 

doporučit především snižování zadluženosti, snižování hodnoty zásob, snižování nákladovosti 

a také by mělo vedení zapracovat na zvyšování tržeb v dalších letech.  
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SEZNAM ZKRATEK 

A Celková aktiva 

CK Cizí kapitál 

CKdl. Cizí kapitál dlouhodobý 

CKkr. Cizí kapitál krátkodobý 

CN Celkové náklady 

ČPK Čistý pracovní kapitál 

DK Dlouhodobý kapitál 

EAT Čistý zisk 

EBIT Zisk před úroky a daněmi 

FA Finanční analýza 

OA Oběžná aktiva 

p. b. Procentní bod 

Po Pohledávky 

ROA Rentabilita aktiv 

ROC Rentability nákladů 

ROCE Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS Rentability tržeb 

SA Stálá aktiva 

s. r. o. Společnost s ručením omezeným 

T Tržby 

ú Úroky 

VK Vlastní kapitál 

Z Zásoby 

Za Závazky 
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PŘÍLOHA Č. 1 ROZVAHA 

označ. 
 

a 

AKTIVA 
 

b 

řád.
 
c 

2006 2007 2008 2009 2010

  AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63) 001 42 379 59 819 60 007 55 186 57 617

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23) 003 17 562 16 004 16 454 13 151 14 027

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 1 006 880 754 629 503

B.I.1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 0

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 0

3. Software 007 1 006 880 754 629 503

4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 0

5. Goodwill 009 0 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 0

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 0

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 

012 0 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) 013 16 556 15 124 15 700 12 522 13 524

B.II.1. Pozemky 014 1 322 1 035 1 035 548 548

2. Stavby 015 12 347 12 695 13 526 10 822 12 154

3. 
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 

016 1 993 1 385 1 066 1 027 745

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 870 0 0 0 0

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 0

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 24 9 73 125 77

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 

021 0 0 0 0 0

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 0

B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) 023 0 0 0 0 0

B.III.1. Podíly - ovládaná osoba 024 0 0 0 0 0

2. 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 

025 0 0 0 0 0

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 0

4. 
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 
osoba, podstatný vliv 

027 0 0 0 0 0

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 0

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 0

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 

030 0 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58) 031 23 693 43 356 43 361 41 675 43 182

C.I. Zásoby (ř.33 až 38) 032 14 252 16 946 17 931 19 430 20 817

C.I.1. Materiál 033 61 58 109 58 24

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0 0

3. Výrobky 035 360 477 92 62 61
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4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0 0

5. Zboží 037 13 831 16 411 17 730 19 310 20 732

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 0

C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) 039 0 0 0 0 0

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0 0

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 0

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

043 0 0 0 0 0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0 0

6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 0

7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 0 0

8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57) 048 8 211 18 898 18 903 18 373 18 733

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 8 009 18 193 18 823 18 129 18 330

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 0

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

052 0 0 0 0 0

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0 0

6. Stát-daňové pohledávky 054 4 8 8 98 192

7. Ostatní poskytnuté zálohy 055 196 697 72 146 211

8. Dohadné účty aktivní 056 2 0 0 0 0

9. Jiné pohledávky 057 0 0 0 0 0

C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62) 058 1 230 7 512 6 527 3 872 3 632

C.IV.1. Peníze 059 139 304 1 121 158 1 207

2. Účty v bankách 060 1 091 7 208 5 406 3 714 2 425

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0 0

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 0

D.I. Časové rozlišení (ř.64 až 66) 063 1 124 459 192 360 408

D.I.1. Náklady příštích období 064 -17 286 85 99 57

2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 066 1 141 173 107 261 351

999A Kontrolní číslo AKTIVA 999 168 392 238 817 239 836 220 384 230 060

 

označ. 
 

a 

PASIVA 
 

b 

řád.
 
c 

2006 2007 2008 2009 2010 

  PASIVA CELKEM (ř.68+86+119) 067 42 379 59 819 60 007 55 186 57 617

A. Vlastní kapitál (ř.69+73+79+82+85) 068 5 357 7 197 9 232 7 906 8 891

A.I. Základní kapitál (ř.70 až 72) 069 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
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A.I.1. Základní kapitál 070 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 0 0 0

3. Změny základního kapitálu 072 0 0 0 0 0

A.II. Kapitálové fondy (ř.74 až 78) 073 0 0 0 0 0

A.II.1. Emisní ažio 074 0 0 0 0 0

2. Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 0 0 0

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 

076 0 0 0 0 0

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 0 0 0

5. Rozdíly z přeměn společností 078 0 0 0 0 0

A.III. 
Rezervní fondy , nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku (ř.80+81) 

079 315 315 315 315 315

A.III.1. Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond 080 244 244 244 244 244

2. Statutární a ostatní fondy 081 71 71 71 71 71

A.IV Výsledek hospodaření minulých let (ř.83+84) 082 2 965 3 641 5 280 3 877 5 743

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 083 2 965 3 641 5 280 3 877 5 743

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 084 0 0 0 0 0

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období /+ -/ 

085 977 2 141 2 537 2 614 1 733

B. Cizí zdroje (ř.87+92+103+115) 086 36 846 52 620 50 761 47 117 48 705

B.I. Rezervy (ř.88 až 91) 087 0 0 0 0 0

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 0 0 0 0 0

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089 0 0 0 0 0

3. Rezerva na daň z příjmu 090 0 0 0 0 0

4. Ostatní rezervy 091 0 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky (ř.93 až 102) 092 9 208 10 252 10 280 9 338 10 326

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 093 0 0 0 0 0

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 094 0 0 0 0 0

3. Závazky - podstatný vliv 095 0 0 0 0 0

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

096 295 446 447 239 692

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097 0 0 0 0 0

6. Vydané dluhopisy 098 0 0 0 0 0

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099 0 0 0 0 0

8. Dohadné účty pasivní 100 0 0 0 0 0

9. Jiné závazky 101 8 913 9 806 9 833 9 099 9 634

10. Odložený daňový závazek 102 0 0 0 0 0

B.III. Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) 103 17 562 35 644 32 971 32 579 32 159

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 104 16 002 32 785 30 850 30 143 29 475

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 105 0 0 0 0 0

3. 
Závazky k účetním jednotkám pod 
podstatným vlivem 

106 0 0 0 0 0

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

107 0 0 0 0 0

5. Závazky k zaměstnancům 108 376 451 433 539 621
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6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

109 266 443 351 472 435

7. Stát - daňové závazky a dotace 110 890 1 811 1 216 1 299 1 500

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 0 40 1 0 0

9. Vydané dluhopisy 112 0 0 0 0 0

10. Dohadné účty pasivní 113 28 114 120 126 128

11. Jiné závazky 114 0 0 0 0 0

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř.116 až 118) 115 10 076 6 724 7 510 5 200 6 220

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 10 076 6 724 7 510 5 200 6 220

2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 0 0 0 0 0

3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 0 0 0 0

C.I. Časové rozlišení (ř.120 + 121) 119 176 2 14 163 21

C.I.1. Výdaje příštích období 120 176 2 14 163 21

2. Výnosy příštích období 121 0 0 0 0 0

  Kontrolní číslo PASIVA 999 168 363 237 133 237 477 217 967 228 714
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PŘÍLOHA Č. 2 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

označ. 
 

a 

TEXT 
 

b 

řád.
 
c 

období 

2006 2007 2008 2009 2010 

I. Tržby za prodej zboží 01 97 419 134 649 184 227 184 481 180 375

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 79 907 112 841 158 733 160 187 150 803

+ Obchodní marže (ř.01-02) 03 17 512 21 808 25 494 24 294 29 572

II. Výkony (ř.05+06+07) 04 4 030 5 189 3 226 2 214 2 310

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 3 986 4 811 3 491 2 224 2 181

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -105 236 -376 -70 9

II.3. Aktivace 07 149 142 111 60 120

B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) 08 10 664 13 062 15 028 13 052 14 938

B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 3 837 4 198 2 672 2 136 2 379

B.2. Služby 10 6 827 8 864 12 356 10 916 12 559

+ Přidaná hodnota (ř.03+04-08) 11 10 878 13 935 13 692 13 456 16 944

C. Osobní náklady (ř.13 až 16) 12 7 176 8 896 9 949 11 030 11 573

C.1. Mzdové náklady 13 5 200 6 458 7 226 8 087 8 506

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

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 1 806 2 260 2 524 2 742 2 855

C.4. Sociální náklady 16 170 178 199 201 212

D. Daně a poplatky 17 113 244 109 200 77

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

18 1 310 1 330 1 330 1 337 1 409

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  
(ř.20+21) 

19 265 3 074 0 3 352 37

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 224 3 074 0 3 350 37

III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 41 0 0 2 0

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu  (ř.23+24) 

22 143 2 229 0 3 101 51

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 143 2 229 0 3 043 51

F.2. Prodaný materiál 24 0 0 0 58 0

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 

25 0 54 -54 10 40

IV. Ostatní provozní výnosy 26 737 1 242 4 134 4 770 202

H. Ostatní provozní náklady 27 238 1 032 515 292 358

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0
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* 
Provozní výsledek hospodaření  (ř.11-12-17-18+19-
22+/-25+26-27+(-28)-(-29)) 

30 2 900 4 466 5 977 5 608 3 675

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 dlouhodobého finančního majetku 
(ř.34+35+36) 

33 0 0 0 0 0

VII.1. 
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 

34 0 0 0 0 0

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

35 0 0 0 0 0

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 0

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 položek ve finanční 
oblasti 

41 0 0 0 0 0

X. Výnosové úroky 42 2 1 1 1 1

N. Nákladové úroky 43 1 281 1 263 1 407 1 115 942

XI. Ostatní finanční výnosy 44 259 596 663 573 735

O. Ostatní finanční náklady 45 755 815 2 082 1 719 1 318

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0

* 
Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-
40+/-41+42-43+44-45+(-46)-(-47)) 

48 -1 775 -1 481 -2 825 -2 260 -1 524

Q Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51) 49 334 1 082 746 825 594

Q.1. - splatná 50 334 1 082 746 825 594

Q.2. - odložená 51 0 0 0 0 0

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49) 52 791 1 903 2 406 2 523 1 557

XIII. Mimořádné výnosy 53 266 237 131 94 176

R. Mimořádné náklady 54 80 0 0 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55 0 0 0 0 0

S.1. - splatná 56 0 0 0 0 0

S.2. - odložená 57 0 0 0 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření  (ř.53-54-55) 58 186 237 131 94 176

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

59 0 0 0 0 0

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-
59) 

60 977 2 140 2 537 2 617 1 733

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30+48+53-54) 61 1 311 3 222 3 283 3 442 2 327

  Kontrolní číslo 99 260 371 367 598 461 871 471 701 449 902
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PŘÍLOHA Č.3 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY  

Aktiva % 2006 2007 2008 2009 2010 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 41,44 26,76 27,42 23,83 24,34 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2,37 1,47 1,26 1,14 0,87 

Software 2,37 1,47 1,26 1,14 0,87 

Dlouhodobý hmotný majetek 39,07 25,29 26,16 22,69 23,47 

Pozemky 3,12 1,73 1,72 0,99 0,95 

Stavby 29,13 21,23 22,54 19,61 21,09 

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

4,70 2,32 1,78 1,86 1,29 

Pěstitelské celky trvalých porostů 2,05 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

0,06 0,013 0,12 0,23 0,13 

OBĚŽNÁ AKTIVA 55,91 72,48 72,26 75,52 74,95 

Zásoby 33,63 28,33 29,88 35,21 36,13 

Materiál 0,14 0,097 0,18 0,11 0,042 

Výrobky 0,85 0,80 0,15 0,11 0,11 

Zboží 32,64 27,44 29,55 34,99 35,98 

Krátkodobé pohledávky 19,38 31,58 31,50 33,29 32,52 

Pohledávky z obchodních vztahů 18,90 30,42 31,37 32,85 31,81 

Stát – daňové pohledávky 0,009 0 0,013 0,18 0,34 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,46 1,16 0,12 0,26 0,37 

Krátkodobý finanční majetek 2,90 12,56 10,88 7,02 6,30 

Peníze  0,33 0,51 1,88 0,29 2,09 

Účty v bankách 2,57 12,05 9 6,73 4,21 

Časové rozlišení 2,65 0,77 0,32 0,65 0,71 

Náklady příštích období -0,04 0,48 0,14 0,18 0,1 

Příjmy příštích období 2,69 0,29 0,18 0,47 0,61 

AKTIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Pasiva % 2006 2007 2008 2009 2010 

VLASTNÍ KAPITÁL 12,64 12,03 15,28 14,33 15,43 

Základní kapitál 2,60 1,84 1,83 1,99 1,91 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 

0,74 0,53 0,52 0,57 0,55 

Zákonný rezervní fond 0,58 0,41 0,41 0,44 0,42 

Statutární a ostatní fondy 0,16 0,12 0,11 0,13 0,13 

Výsledek hospodaření minulých let 6,70 6,09 8,8 7,03 9,97 

Nerozdělený zisk minulých let 6,70 6,09 8,8 7,03 9,97 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

2,31 3,58 4,23 4,74 3,01 

CIZÍ ZDROJE 86,94 87,97 84,6 85,38 84,57 

Dlouhodobé závazky 21,73 16,40 16,39 16,49 16,72 

Závazky ke společníkům,členům 
družstva 

0,70 0 0 0 0 

Jiné závazky 21,03 16,40 16,39 16,49 16,72 

Krátkodobé závazky 41,44 60,33 55,69 59,47 57,02 

Závazky z obchodních vztahů 37,76 54,88 51,41 54,62 51,15 

Závazky ke společníkům,členům 
družstva 

0 0,43 0,46 0 1,02 

Závazky k zaměstnancům 0,89 1,07 1,01 1,41 1,26 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

0,63 0,74 0,58 0,85 0,75 

Stát – daňové závazky a dotace 2,10 3,02 2,03 2,35 2,61 

Dohadné účty pasivní 0,06 0,19 0,20 0,23 0,22 

Bankovní úvěry a výpomoci 23,77 11,24 12,52 9,42 10,79 

Bankovní úvěry dlouhodobé 23,77 11,24 10,86 9,42 10,79 

Bankovní úvěry krátkodobé 0 0 1,66 0 0 

Časové rozlišení 0,42 0,003 0,02 0,29 0,036 

Výdaje příštích období 0,42 0,003 0,02 0,29 0,036 

PASIVA CELKEM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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PŘÍLOHA Č.4 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VZZ 

 2006 2007 2008 2009 2010 

TRŽBY CELKEM 

Tržby za prodej zboží 
Tržby za prodej vlastních výrobků 

 a služeb 
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku 
Tržby z prodeje materiálu 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

A. Náklady vynaložené na prodané 
zboží 

78,59 % 79,17 % 84,56 % 84,28 % 82,59 %

+ Obchodní marže 17,22 % 15,30 % 13,58 % 12,78 % 16,2 % 

II. Výkony 3,96 % 3,64 % 1,72 % 1,16 % 1,27 % 

II.2. Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 

-0,1 % 0,16 % -0,2 % -0,04 % 0,004 %

II.3. Aktivace 0,15 % 0,09 % 0,06 % 0,03 % 0,06 % 

B. Výkonová spotřeba 10,49 % 9,16 % 8 % 6,87 % 8,18 % 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 3,77 % 2,95 % 1,42 % 1,12 % 1,3 % 

B.2. Služby 6,71 % 6,21 % 6,58 % 5,74 % 6,88 % 

+ Přidaná hodnota 10,7 % 9,78 % 7,29 % 7,08 % 9,28 % 

C. Osobní náklady 7,06 % 6,24 % 5,3 % 5,8 % 6,34 % 

C.1. Mzdové náklady 5,11 % 4,53 % 3,85 % 4,25 % 4,66 % 

C.3. Náklady na sociální zabezpečení 
a zdrav. pojištění 

1,77 % 1,59 % 1,34 % 1,44 % 1,56 % 

C.4. Sociální náklady 0,17% 0,12 % 0,11 % 0,10 % 0,12 % 

D. Daně a poplatky 0,11 % 0,17 % 0,6 % 0,10 % 0,04 % 

E. Odpisy dl. nehmotného a hmotného 
majetku 

1,29 % 0,93 % 0,71 % 0,70 % 0,77 % 

F. Zůstatková cena prodaného dl. 
majetku a materiálu 

0,14 % 2,16 % 0 % 1,63 % 0,03 % 

F.1. Zůstatková cena prodaného dl. 
majetku 

0,14 % 2,16 % 0 % 1,60 % 0,03 % 

F.2. Prodaný materiál 0 % 0 % 0 % 0,03 % 0 % 

G. Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 
0 % 0,04 % -0,03 % 0,005 % 0,02 % 

IV. Ostatní provozní výnosy 0,72 % 0,87 % 2,20 % 2,51 % 0,11 % 
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H. Ostatní provozní náklady 0,23 % 0,72 % 0,27 % 0,15 % 0,19 % 

* Provozní výsledek hospodaření 2,85 % 3,13 % 3,18 % 2,95 % 2,01 % 

X. Výnosové úroky 0,002 %
0,0007 

% 
0,0005 

% 
0,0005 

% 
0,0005 

% 

N. Nákladové úroky 1,26 % 0,89 % 0,75 % 0,59 % 0,52 % 

XI. Ostatní finanční výnosy 0,25 % 0,42 % 0,35 % 0,30 % 0,40 % 

O. Ostatní finanční náklady 0,74 % 0,57%  1,1 % 0,9 % 0,72 % 

* Finanční výsledek hospodaření -1,75 % -1,04 % -1,5 % -1,19 % -0,83 %

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0,33 % 0,76 % 0,4 % 0,43 % 0,32 % 

Q.1. – splatná 0,33 % 0,76 % 0,4 % 0,43 % 0,32 % 

** Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 

0,77 % 1,33 % 1,28 % 1,33 % 0,85 % 

XIII. Mimořádné výnosy 0,26 % 0,17 % 0,07 % 0,05 % 0,09 % 

R. Mimořádné náklady 0,08 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0,18 % 0,17 % 0,07 % 0,05 % 0,1 % 

*** Výsledek hospodaření za účetní 
období (EAT) 

0,96 % 1,5 % 1,35 % 1,38 % 0,95 % 

**** Výsledek hospodaření před 
zdaněním (EBT) 

1,29 % 2,26 % 1,75 % 1,81 % 1,27 % 
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 PŘÍLOHA Č.5 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 

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

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

DLOUHODOBÝ MAJETEK -1559 -8,88 % 451 2,82 % -3303 -20,07 % 876 6,66% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -126 -12,52 % -126 -14,32 % -125 -16,58 % -126 -20,03 % 
Software -126 -12,52 % -126 -14,32 % -125 -16,58 % -126 -20,03 % 

Dlouhodobý hmotný majetek -1433 -8,65 % 577 3,82 % -3178 -20,24 % 1002 8 % 
Pozemky -287 -21,71 % 0 0 % -487 -47,05 % 0 0 % 
Stavby 348 22,82 % 831 6,55 % -2704 -19,99 % 1332 12,31 % 

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

-608 30,51 % -319 -23,03 % -39 -3,66 % -282 -27,56 % 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

-16 -66,67 % 65 812,5 % 52 71,23 % -48 -38,4 % 

OBĚŽNÁ AKTIVA 19659 82,98 % 13 0,03 % -1685 -3,89 % 1510 3,62% 
Zásoby 2694 18,9 % 985 5,81 % 1499 8,36 % 2897 14,91 % 
Materiál -3 -4,9 % 51 87,93 % -50 -45,87 % -34 -58,62 % 
Výrobky 117 32,5 % -385 -80,71 % -30 -32,61 % -1 -1,61 % 

Zboží 2580 18,65 % 1319 8,04 % 1580 8,91 % 1422 7,36 % 
Krátkodobé pohledávky 10683 130,17 % 13 0,07 % -530 -2,80 % 364 1,98 % 

Pohledávky z obchodních vztahů 10184 127,16 % 630 3,46 % -694 -3,69 % 201 1,11 % 
Stát – daňové pohledávky   8 100% 90 1125 % 98 100 % 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 501 255,61 % -625 -89,67 % 74 102.78 % 65 44,52 % 
Krátkodobý finanční majetek 6282 510,73 % -985 -13,11 % -2654 -40,66% -241 -6,22 % 

Peníze  165 118,71 % 817 268,75 % -962 -85,82 % 1048 659,12 % 
Účty v bankách 6117 560,68 % -1802 -25 % -1692 -31,3 % -1289 -34,71 % 
Časové rozlišení -665 -59,16 % -267 -58,17 % 168 87,5 % 48 13,33 % 

Náklady příštích období 303 -1782,35% -201 -70,28 % 14 16,47 % -42 -42,42 
Příjmy příštích období -968 -84,84 % -66 -38,15 % 154 143,93 % 90 34,48 
AKTIVA CELKEM 17435 41,15 % 197 0,32 % -4820 -8,03 % 2434 4,41 % 
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Pasiva 
2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

VLASTNÍ KAPITÁL 1839 34,34 % 2037 28,31 % -1324 -14,34 % 983 12,43 % 
Základní kapitál 0 0 % 0 0% 0 0% 0 0 % 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 

0 0 % 0 0 % 0 0% 0 0% 

Zákonný rezervní fond 0 0 % 0 0 % 0 0% 0 0 % 
Statutární a ostatní fondy 0 0 % 0 0% 0 0 % 0 0 % 

Výsledek hospodaření minulých 
let 

676 22,8 % 1639 45 % -1403 -26,57 % 1866 48,13 % 

Nerozdělený zisk minulých let 676 22,8 % 1639 45 % -1403 -26,57 % 1866 48,13 % 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
1163 119,16% 398 18,61 % 79 3,11 % -883 -33,75 % 

CIZÍ ZDROJE 15770 29,97 % -1852 -3,52 % -3644 -7,18 % 1592 3,38 % 
Dlouhodobé závazky 893 10 % 27 0,27 % -734 -7,46 % 535 5,88 % 

Jiné závazky 893 10 % 27 0,27 % -734 -7,46 % 535 5,88 % 
Krátkodobé závazky 18229 102,1 % -2665 -7,39 % -600 -1,8 % 37 0,11 % 

Závazky z obchodních vztahů 16823 105,1 % -1975 -6,02 % -707 -2,29 % -668 -2,22% 
Závazky ke společníkům,členům 
družstva a k účastníkům sdružení 

0 0% 20 7,84 % -275 -100 % 587 0 % 

Závazky k zaměstnancům 225 53,96 % -37 -5,76 % 173 28,6 % -52 -6,68 % 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
177 66,54 % -92 -20,77 % 121 34,47 % -37 -7,84 % 

Stát – daňové závazky a dotace 918 103,61 % -588 -32,59 % 83 6,83 % 205 15,78 % 
Dohadné účty pasivní  86 307,14 % 6 5,26  % 6 5 % 2 1,59 % 

Bankovní úvěry a výpomoci -3352 -33,27 % 786 11,69 % -2310 -30,76 % 1020 19,62 % 
Bankovní úvěry dlouhodobé -3352 -33,27 % -208 -3,09 % -1316 -20,20 % 1020 19,62 % 
Bankovní úvěry krátkodobé 0 0% 994 100 % -994 -100 % 0 0% 

Časové rozlišení -174 -98,86 % 12 600 % 138 985,7 % -141 -87,04 % 
Výdaje příštích období -174 -98,86 % 12 600 % 138 985,7 % -141 -87,04 % 
PASIVA CELKEM 17435 41,14 % 197 0,32 % -4820 -8,03 % 2434 4,41 % 
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PŘÍLOHA Č.6 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VZZ 

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

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Tržby za prodej zboží 37230 38,22 % 49578 36,82 % 254 0,14 % -4106 -2,23 % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

825 20,70 % -1320 -27,44 % -1267 -36,29 % -43 -1,93 % 

Tržby za prodej dlouhodobého 
hmotného majetku 

2850 1272,32 % -3074 -100 % 3350 0 % -3313 -98,89 % 

Tržby za prodej materiálu -41 -100 % 0 0 % 2 0 % -2 -100 % 
TRŽBY CELKEM  40864 40,19 % 45184 31,70 % 2339 1,25 % -7464 -3,93 % 

A. Náklady vynaložené na prodané 
zboží 

32934 41,22 % 45892 40,67 % 1454 0,92 % -9384 -5,86 % 

+ Obchodní marže 4296 24,53 % 3686 16,90 % -1200 -4,71 % 5278 21,72 % 
II. Výkony 1160 28,79 % -1963 -37,83 % -1012 -31,37 % 96 4,34 % 

II.2. Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 

-341 -324,76 % -612 -259,32 % 306 -81,38 % 78 -111,43 % 

II.3. Aktivace -6 -4,05 % -31 -21,83 % -51 -45,95 % 61 101,67 % 
B. Výkonová spotřeba 2398 22,49 % 1966 15,05 % -1976 -13,15 % 1886 14,45 % 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 361 9,41 % -1526 -36,35 % -536 -20,06 % 243 11,38 % 
B.2. Služby 2037 29,83 % 3492 39,39 % -1440 -11,65 % 1643 15,05 % 

+ Přidaná hodnota 3058 28,11 % -243 -1,74 % -236 -1,72 % 3488 25,92 % 
C. Osobní náklady 1721 23,98 % 1052 11,82 % 1081 10,86 % 543 4,92 % 

C.1. Mzdové náklady 1259 24,21 % 767 11,87 % 861 11,91 % 419 5,18 % 
C.3. Náklady na sociální 

zabezpečení a zdrav. pojištění 
454 25,14 % 264 11,68 % 218 8,63 % 113 4,12% 

C.4. Sociální náklady 8 4,70 % 21 11,80 % 2 1,01 % 11 5,47 % 
D. Daně a poplatky 111 98,23 % -135 -55,33 % 91 83,49 % -123 -61,5 % 

E. Odpisy dl. nehmotného a 20 1,53 % 0 0 % 7 0,53 % 72 5,38 % 
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hmotného majetku 
F. Zůstatková cena prodaného dl. 

majetku a materiálu 
2086 1458,74% -2229 -100 % 3101 0 % -3050 -98,35 % 

F.1. Zůstatková cena prodaného dl. 
majetku 

2086 1458,74 % -2229 -100 % 3043 0 % -2992 -98,32 

F.2. Prodaný materiál 0 0 % 0 0 % 58 0 % -58 -100 % 
G. Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích 

    období 

54 0 % -108 -200 % 64 -118,52 % 30 300 % 

IV. Ostatní provozní výnosy 505 68,52 % 2892 232,85 % 636 15,38 % -4568 -95,77 % 
H. Ostatní provozní náklady 794 333,61 % -517 -50,09 % -224 -43,49 % 66 22,60 % 

* Provozní výsledek hospodaření 1566 54,02 % 1512 33,86 % -369 -6,17 % -1933 -34,47 % 
X. Výnosové úroky -1 -50 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
N. Nákladové úroky -18 -1,40 % 144 11,40 % -292 -20,75 % -173 -15,52 % 

XI. Ostatní finanční výnosy 337 130,12 % 67 11,24 % -90 -13,57 % 162 28,27 % 
O. Ostatní finanční náklady 60 7,95 % 1267 155,46 % -362 -17,39 % -402 -23,37 % 

* Finanční výsledek hospodaření 294 -16,56 % -1344 90,75 % 564 -19,96 % 737 -32,60 % 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 748 223,95 % -336 -31,05 79 10,59 % -231 -28 % 

Q.1. – splatná 748 223,95 % -336 -31,05 79 10,59 % -231 -28 % 
** Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 
1112 140,76 % 504 26,50 % 116 4,82 % -965 -38,26 % 

XIII. Mimořádné výnosy -29 -10,90 % -106 -44,73 % -37 -28,24 % 82 87,23 % 
R. Mimořádné náklady -80 -100 % 0 0% 0 0 % 0 0 % 

* Mimořádný výsledek 
hospodaření 

51 27,42 % -106 -44,73 % -37 -28,24 % 82 87,23 % 

*** Výsledek hospodaření za 
účetní období (EAT) 

1163 119,16 % 398 18,61 % 79 3,11 % -883 -33,75 % 

**** Výsledek hospodaření před 
zdaněním (EBT) 

1911 146,88 % 62 1,92 % 158 4,81 % -1114 -32,37 % 
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PŘÍLOHA Č. 7 VÝPOČTY POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

Ukazatelé rentability: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výpočty rentability: 2006 
ROA= (2592/42379)*100= 6,116 
ROE= (977/5357)*100= 18,238 
ROS= 977/(97419+3986)*100= 0,963 
ROS z prodeje zboží =(977/97419)*100= 1,002 
ROS z prodeje vlastních výrobků a služeb =(977/3986)*100 
=24,510 
ROCE=2900/(5357+9208)*100=19,912 
ROC=(1733/11096)*100= 15,618 
ROC provozních nákladů=(1733 /8980)*100=19,298 
ROC finančních nákladů =(1733/2036)*100= 85,118 
 
 
Výpočty rentability: 2007  
ROA=(4484/59810)*100= 7,497 
ROE= (2139/7195)*100= 29,729 
ROS=2139/(134649+4811)*100=1,533  
ROS z prodeje zboží =(2139/134649)*100=1,589 
ROS z prodeje vlastních výrobků a služeb =(2139/4811)*100= 
44,461 
ROCE=4465/(7195+9806)*100= 26,263 
ROC=(2139/15810)*100= 13,529 
ROC provozních nákladů=(2139/13732)*100=15,577 
ROC finančních nákladů=(2139/2078)*100=102,936

Výpočty rentability: 2008 
ROA=(4690 /60007)*100= 7,816 
ROE=(2537/9232)*100=27,481 
ROS=2537/(184227+3491)*100=1,351 
ROS z prodeje zboží =(2537/184227)*100=1,377 
ROS z prodeje vlastních výrobků a služeb = (2537/3491)*100 
=72,673 
ROCE=5977/(9232+9833)*100=31,351 
ROC=(2537/15392)*100=16,483 
ROC provozních nákladů=(2537/11903)*100=21,314 
ROC finančních nákladů =(2537/3489)*100=72,714 
 
 
 Výpočty rentability: 2009 
ROA= (4556/55187)*100= 8,256 
ROE=(2616/7908)*100=33,080 
ROS=2616/(184481+2224)*100=1,401 
ROS z prodeje zboží =(2616/184481)*100=1,418 
ROS z prodeje vlastních výrobků a služeb =(2616/2224)*100= 
117,626 
ROCE= 5608/(7908+9099)*100= 32,975 
ROC=(2616/18795)*100=13,919 
ROC provozních nákladů=(2616/15960)*100=16,391 
ROC finančních nákladů=(2616/2835)*100=92,275

            Výpočty rentability: 2010 
ROA= (3269/57621)*100= 5,673 
ROE= (1733/8891)*100= 19,492 
ROS= 1733/(180375+2181)*100= 0,949 
ROS z prodeje zboží =(1733/180375)*100=0,961 
ROS z prodeje vlastních výrobků a služeb =(1733/2181)*100= 
79,459 
ROCE=3675/(8891+9634)*100=19,838 
ROC=(1733/15728)*100=11,019 
ROC provozních nákladů=(1733/13468)*100=12,868 
ROC finančních nákladů =(1733/2260)*100=76,681 
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Ukazatelé aktivity: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukazatelé likvidity: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výpočty aktivity: 2006 
Obrátka aktiv= 101670/42379=2,40 
Doba obratu aktiv=42379*360/101670= 150 
Doba obratu zásob=14252*360/101670= 50 
Doba obratu 
závazků=(17562+9208)*360/101670= 95 
Doba obratu pohledávek=(8211+0)*360/101670= 
29 
Obrátka zásob= 101670/14252=7,1 
Obrátka závazků=101670/(17562+9208)=3,8 
Obrátka pohledávek=101670/8211=12,4 
 
Výpočty aktivity: 2007 
Obrátka aktiv= 142534/59810=2,38 
Doba obratu aktiv= 59810*360/142534=151 
Doba obratu zásob= 16946*360/142534=43 
Doba obratu 
závazků=(36083+9806)*360/142534=116 
Doba obratu pohledávek= 18890*360/142534= 
 48 
Obrátka zásob= 142534/16946=8,4 

Výpočty aktivity: 2008 
Obrátka aktiv=187718/60007=3,12 
Doba obratu aktiv=60007*360/187718=115 
Doba obratu zásob=17931*360/187718=34 
Doba obratu 
závazků=(33418+9833)*360/187718=83 
Doba obratu pohledávek=18890*360/187718= 
36 
Obrátka zásob= 187718/17931=10,5 
Obrátka závazků=187718/(33418+9833)=4,3 
Obrátka pohledávek=187718/18903=9,9 
 
Výpočty aktivity: 2009 
Obrátka aktiv=190057/55187=3,44 
Doba obratu aktiv=55187*360/190057=105 
Doba obratu zásob=19430*360/190057=37 
Doba obratu 
závazků=(9099+32818)*360/190057=80 
Doba obratu pohledávek=18373*360/190057= 
35 
Obrátka zásob= 190057/194430=9,8 

Výpočty aktivity: 2010 
Obrátka aktiv=182593/57621=3,17 
Doba obratu aktiv=57621*360/182593=113 
Doba obratu zásob=20817*360/182593=41 
Doba obratu 
závazků=(9634+32855)*360/182593=83 
Doba obratu pohledávek=18737*360/182593=37 
Obrátka zásob182593/20817=8,8 
Obrátka závazků=182593/(9634+32855)=4,3 
Obrátka pohledávek=182593/18737=9,8 

Výpočet likvidity 2006: 
Celková=23693/17562=1,35 
Pohotová=(23693-14252)/17562=0,54 
Okamžitá=1230/17562=0,07 
ČPK= 23693-17562=6131 
 
Výpočet likvidity 2007: 
Celková=43348/36083=1,20 
Pohotová=(43348-16946)/36083=0,73 
Okamžitá=7512/36083=0,21 
ČPK= 43348-36083=7265 

Výpočet likvidity 2008: 
Celková=43361/33418=1,30 
Pohotová=(43361-17931)/33418=0,76 
Okamžitá=6527/33418=0,19 
ČPK=43361-33418=9943 
 
Výpočet likvidity 2009: 
Celková=41676/32818=1,27 
Pohotová=(41676-19430)/32818=0,68 
Okamžitá=3873/32818=0,12 
ČPK=41676-32818=8858 

Výpočet likvidity 2010: 
Celková=43186/32855=1,31 
Pohotová=(43186-20817)/32855=0,68 
Okamžitá=3632/32855=0,11 
ČPK=43186-32855=10331 
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Ukazatelé zadluženosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Výpočty zadluženost: 2010 
Podíl VK na aktivech=(8891/57621)*100=15,4 
Stupeň krytí stálých 
aktiv=(8891+9634)/14027=132,07 
Celková zadluženost=(48709/57621)*100=84,5 
Finanční páka= 57621/8891=6,5 
Ukazatel zadluženosti VK=48709/8891=5,5 
Úrokové krytí=(3675/942)*100=390 
Úrokové zatížení=942/3675=0,26 

Výpočty zadluženost: 2006 
Podíl VK na aktivech=(5357/42379)* 100=12,6 
Stupeň krytí stálých 
aktiv=(5357+9208)/17562*100=82,9 
Celková zadluženost=(36846/42379)*100=86,9 
Finanční páka=(42379/5357)=7,9 
Ukazatel zadluženosti VK=(36846/5357)=6,9 
Úrokové krytí=(2900/1281)*100=226 
Úrokové zatížení=1281/2900=0,44 
 
Výpočty zadluženost: 2007 
Podíl VK na aktivech=(7195/59810)*100=12 
Stupeň krytí stálých aktiv= 
(7195+9806)/16003*100=106,2 
Celková zadluženost=(52613/59817)*100=87,9 
Finanční páka=59810/7195=8,3 
Ukazatel zadluženosti VK=52613/7195=7,3 
Úrokové krytí=(4465/1263)*100=353 
Úrokové zatížení=1263/4465=0,28 
 

Výpočty zadluženost: 2008 
Podíl VK na aktivech=(9232/60007)*100=15,4 
Stupeň krytí stálých aktiv=(9232+ 9033 /16454= 
115,9 
Celková zadluženost=(50761/60007)*100=84,6 
Finanční páka=60007/9232=6,5 
Ukazatel zadluženosti VK=50761/9232=5,5 
Úrokové krytí=(5977/1407)*100=425 
Úrokové zatížení=1407/5977=0,23 
 
Výpočty zadluženost: 2009 
Podíl VK na aktivech=(7908/55187)*100=14,3 
Stupeň krytí stálých 
aktiv=(7908+9099)/13151=129,3 
Celková zadluženost=(47117 /55187)*100=85,4 
Finanční páka=55187/7908=6,9 
Ukazatel zadluženosti VK=47117/7908=5,9 
Úrokové krytí=(5608/1115)*100=503 
Úrokové zatížení=1115/5608=0,20 
 


