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1 Úvod  

 

V době 21. století, v době globalizované ekonomiky, patří finanční řízení mezi základní 

nástroje řízení středního a vyššího managementu, aplikované do procesu ekonomického  

a finančního řízení firem. 

 

Analýza a následná interpretace účetních dat a ekonomických údajů firem a společností, 

získaných prostřednictvím aplikace finanční analýzy, slouží jako výchozí informační základna 

pro potřeby managementu společnosti. Aplikace metod finančního řízení, nástrojů finanční 

analýzy je podmíněna dostupností a srovnatelností získaných dat z jednotlivých národních 

účetních soustav.  

 

V posledních desetiletích a zejména v posledních několika letech neustále sílí snahy  

o harmonizaci primárních účetních systémů nejen v Evropě, ale i ve světě. Tyto snahy souvisí 

zejména s  rychlým rozvojem světového obchodu, s  růstem nadnárodních  

a multinacionálních společností, vlivem globalizace a mezinárodního kapitálu na jednotlivé 

národní ekonomiky. Tento trend staví před národní účetní systémy celou řadu nových úkolů, 

spojených zejména se snahou sjednotit účetnictví tak, aby bylo možné údaje získané 

z jednotlivých zemí mezi sebou jednoduše porovnávat a také následně používat.  

 

Porovnatelnost takto vytvořených sestav je podmíněna aplikací Mezinárodních účetních 

standardů (dále jen IAS), obecně uznávaných principů účetnictví (dále jen GAAP), resp. 

direktiv Rady Evropské unie, v podmínkách České republiky aplikací Českých účetních 

standardů (dále jen ČSÚ).  

 

Získané informace z jednotlivých účetních systémů jsou dále předkládány externím  

a interním uživatelům účetních dat. Uživatelé účetních dat dle míry své zainteresovanosti na 

dané účetní entitě získávají tak rozdílnou míru informací o konkrétní účetní jednotce. 

Informace pro management společnosti mají obecně širší vypovídající hodnotu, nežli 

informace pro externího uživatele.  
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V bakalářské práci je uveden popis nástrojů finančního řízení a metod finanční analýzy 

aplikovaných v prostředí společnosti ST SERVIS s.r.o. Bakalářská práce je koncipována do 

tří na sebe navazujících částí. Část teoretická zabývající se teoretickým vymezením a popisem 

problému. Část praktická popisující samotnou aplikaci metod a nástrojů finanční analýzy a 

rozbor jednotlivých hospodářských středisek v podmínkách společnosti ST SERVIS s.r.o. a 

následně část závěrečná, která shrnuje výsledky a doporučení obsažené v bakalářské práci.   

 

Předmětem hodnocení je společnost ST SERVIS s.r.o., kde je 100% vlastníkem Město 

Valašské Meziříčí. Společnost v rámci předmětu svého podnikání provozuje krytý bazén, letní 

koupaliště a zimní stadión města. Společnost dále zajišťuje výrobu a rozvod tepla včetně 

servisních činností souvisejících s centrálním zásobováním tepla. 

 

Cílem bakalářské práce je analýza současného ekonomického stavu společnosti, v časové řadě 

posoudit a vyhodnotit jednotlivá účetní data a informace získané z finančního účetnictví 

společnosti, s následnou aplikací nástrojů a modelů finanční analýzy s důrazem na rozbor 

hospodaření sportovních zařízení města.  
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2 Teorie finanční analýzy 

 

2.1 Cíle finanční analýzy 

 

V současné době dochází k turbulentním změnám ekonomického prostředí, které provázejí 

související změny ve firmách. Firmy jsou součástí tohoto turbulentního prostředí. Existuje 

mnoho úspěšných firem, ale žádná z nich se neobejde bez rozboru své finanční situace. 

 

Existuje celá řada způsobů, jak definovat pojem „finanční analýza“. V zásadě nejvýstižnější 

definicí je však ta, která říká, že finanční analýza představuje systematický rozbor získaných 

dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují 

hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek.
1
 

 

Hlavním cílem finanční analýzy je co nejlépe posoudit úroveň současné finanční situace 

podniku na trhu, porovnání výsledků z minulostí a připravit případné opatření na zajištění 

budoucnosti podniku.  

 

Podstata finanční analýzy vychází z informací získaných pomocí finančních výkazů. Mezi 

finanční výkazy řadíme rozvahu, výkaz zisků a ztrát a výkaz cash-flow. 

 

 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

 

Využití finanční analýzy u základních skupin uživatelů:   

 

 management se zabývá primárně platební schopností podniku, je zkoumána zejména 

finanční nezávislosti podniku a struktura jeho zdrojů, 

 

 vlastníci (investoři) využívají finanční analýzu k ověření, zda správně investovali       

a zhodnocovali své peněžní prostředky; základním cílem investorů je maximalizace 

                                                           
1
 Růčková, P. Finanční analýza (2010), s. 9 
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tržní hodnoty vlastního kapitálu, vlastníci jsou především zainteresování na výnosech 

společnosti, 

 

 věřitelé mohou na finanční analýzu pohlížet buď z hlediska bankovních a finančních 

institucí, které sledují v dlouhodobém časovém horizontu likviditu a hodnocení 

ziskovosti podniku, nebo z hlediska krátkodobých věřitelů, kteří vyžadují platební 

schopnost podniku a také průběh cash-flow; věřitelé budou vždy vyžadovat splácení 

dluhů v dohodnutých lhůtách a snažit se vyhýbat nadměrnému riziku,  

 

 zaměstnanci se zajímají o motivační ohodnocení své práce, požadují tedy vyplácení 

dohodnuté mzdy a nesou spoluodpovědnosti v dílčích rozhodovacích procesech. 

 

 

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

 

Pro finanční analýzu je nejdůležitější kvalita, přesnost a také zároveň komplexnost informací. 

Pokud je možno toto „nepsané“ pravidlo dodržet, je možné zabránit, aby získané informace 

mohly jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví podniku. Data se 

nejčastěji využívají z účetních výkazů. 

 

Účetní výkazy je možné rozdělit do dvou skupin: 

 

 finanční účetní výkazy, 

 vnitropodnikové účetní výkazy. 

 

Finanční účetní výkazy je možné označit jako externí výkazy, protože jde o informace, které 

jsou veřejně dostupné. Firma je povinna tyto informace zveřejňovat alespoň jedenkrát ročně 

ve své výroční zprávě. Finanční účetní výkazy dávají přehled o stavu a struktuře majetku, 

pohledávek a zdrojů krytí, o stavu zásob, peněžních prostředků, o tvorbě výsledku 

hospodaření a jiných ukazatelů. 
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Vnitropodnikové účetní výkazy vycházejí z vnitřních potřeb firmy. Právě využití 

vnitropodnikových informací se podílí na zdokonalení výsledků finanční analýzy. Jelikož jde 

o výkazy, které mají častější frekvenci sestavování, umožňují vytváření podrobnějších 

časových řad, a to eliminuje riziko odchylky od skutečnosti. 

 

Finanční informace zahrnují účetní výkazy, výroční zprávy a vnitropodnikové informace, 

prognózy finančních analytiků a vedení firmy, burzovní informace, zprávy o vývoji 

měnových relací a úrokových měr.
2
 

 

Kvantifikovatelné nefinanční informace obsahují různé firemní statistiky, reporty a jiné 

informační zdroje tykající se odbytu, zaměstnanosti, produkce, interní směrnice a normy 

spotřeby.  

 

Nekvantifikovatelné informace se skládají ze zpráv a komentářů vrcholového managementu, 

odborného tisku, různých nezávislých hodnocení a prognózy. 

 

Podstatou finanční analýzy je splnění dvou základních funkcí: prověřit finanční zdraví 

podniku (ex post analýza) a vytvořit základ pro finanční plán (ex ante analýza).
3
 

 

U první funkce zjišťujeme, finanční situaci podniku k určitému datu. Jedná se odhad toho,  

co je možné očekávat v nejbližší budoucnosti. Druhá funkce využívá poznatky finanční 

analýzy, pro plánování hlavních finančních veličin. 

 

Jednotlivé operace hospodářských procesů jsou zachyceny v účetních výkazech podniku. 

Základními vnějšími účetními výkazy jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz cash-flow.     

U výkazu zisků a ztrát i rozvahy je jejich struktura závazně stanovena Ministerstvem financí. 

Výkaz cash-flow jde pak stanovit přímou nebo nepřímou metodou. 

 

 

                                                           
2
 Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodován podniku (2008), s. 69  

3
 Růčková, P. Finanční analýza (2010), s. 21 
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2.3.1 Rozvaha 

 

Rozvaha zachycuje stav majetku podniku (aktiv) na jedné straně a zdrojů jeho krytí (pasiv) na 

straně druhé k určitému časovému okamžiku. Struktura aktiv bývá označována jako 

majetková struktura podniku. Zdroje krytí tvoří strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je 

majetek financován, někdy bývá označována jako finanční struktura.
4
 

 

Rozvaha je také nazývána jako bilance, protože znázorňuje rovnováhu mezi stranou aktiv 

(majetek podniku) a stranou pasiv (zdroje a jeho krytí). Zpravidla se sestavuje k poslednímu 

dni kalendářního roku. 

 

Na straně aktiv se nachází majetková struktura podniku. Aktivy se rozumí celková výše 

ekonomických zdrojů, kterými podnik disponuje v určitém období.  

 

K aktivům tedy patří: 

 dlouhodobý majetek, 

 krátkodobý majetek, 

 ostatní aktiva. 

 

Stranu pasiv je možné označit jako zdroje financování firmy, kde je hodnocena finanční 

struktura. Pasiva nejsou prioritně členěna z hlediska času, jako tomu je u aktiv, ale z hlediska 

vlastnictví zdrojů financování.  

 

K pasivům tedy patří: 

 vlastní kapitál, 

 cizí kapitál, 

 ostatní pasiva. 

 

 

 

                                                           
4
 Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodován podniku (2008), s. 49 
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2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

 

Zisk je účetní hodnotou, která vyjadřuje kladný výsledek hospodaření podniku za účetní 

období. Proces tvorby zisku je specifikován ve výkazu zisků a ztrát, který demonstruje zisk 

jako výsledek protichůdných tokových veličin. Prostřednictvím nákladů majetek z podniku 

odtéká, cestou výnosů se opět do podniku vrací.
5
 

 

Výkaz zisků a ztráty je písemně stanovený přehled o výsledku hospodaření za určité období, 

kdy v současné době je úprava výkazu založená na zjednodušeném členění druhových 

nákladů.  

 

Výsledek hospodaření (dále jen VH) se člení: 

 VH provozní, 

 VH z finančních operací, 

 VH za běžnou činnost, 

 VH mimořádný, 

 VH za účetní období, 

 VH před zdaněním. 

 

Základní rozdíl mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty je v tom, že zatímco rozvaha 

zachycuje aktiva a pasiva k určitému časovému okamžiku, výkaz zisku a ztráty se vztahuje 

vždy k určitému časovému intervalu – je přehledem o výsledkových operacích za tento 

interval.
6
 

 

Ve výkazu zisku a ztráty nemusí být změny v čase rovnoměrné, protože tento výkaz obsahuje 

tokové veličiny. Zatímco rozvaha obsahuje veličiny stavové. 

 

 

 

                                                           
5 Sedláček, J. Finanční analýza podniku (2007), s. 43 

6
 Růčková, P. Finanční analýza (2010), s. 32 
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2.3.3 Výkaz cash flow 

 

Výkaz cash flow neboli výkaz peněžních toků, jak už z názvu vyplývá, je toková veličina. 

Jedná se o účetní výkaz, který srovnává bilanční formou tvorbu příjmů s výdaji za určité 

časové období.  

 

Smyslem výkazu cash flow je vysvětlit změny peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 

daného podniku za účetní období. Účetní jednotka si může zvolit metodu zpracování výkazu 

cash flow, obsahovou náplň peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.
7
 

 

Analýza cash flow může být vyjádřena dvěma způsoby, které jsou cash flow přímou a cash 

flow nepřímou metodou. 

 Přímou metodou – sledování příjmů a výdajů podniku za určité období. 

 Nepřímou metodou – transformace zisku do pohybu peněžních prostředků. 

 

Nejčastěji se využívá kvantifikace cash flow nepřímou metodou. Struktura peněžních toků se 

dále člení na tři části podle základních aktivit podniku, jedná se o peněžní toky z provozní 

činnosti, o peněžní toky z investiční činnosti a peněžní toky z finanční činnosti. 

 

Cash flow z provozní činnosti jsou aktivity, které ovlivňují tvorbu čistého zisku. Tento 

ukazatel umožňuje zjistit, jak změna pracovního kapitálu a jeho složky ovlivňují produkci 

peněz. Jedná se také o změny pohledávek, zásob i závazků u dodavatelů. 

 

Cash flow z investiční činnosti jsou aktivity, které jsou dané pohybem stálých aktiv                 

a transakcí na investičním trhu. Tyto aktivity ukazují výdaje týkající se pořízení majetku        

a také příjmy z prodeje investičního majetku.  

 

Cash flow z finanční činnosti jsou aktivity, které jsou obsahem všech finančních transakcí 

s věřiteli. Je zde hodnoceno vnější financování, zejména pohyb dlouhodobého kapitálu, 

přijímání dalších úvěrů, výplata dividend a zvyšování vlastního jmění apod. 

 

 

                                                           
7
Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodován podniku (2008), s. 57 
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2.4 Metody finanční analýzy 

 

Při realizaci finanční analýzy musí být volba metody učiněna s ohledem na účelnost, 

nákladnost a spolehlivost.  

 

Obecně platí: čím lepší metody, tím spolehlivější závěry, tím nižší riziko chybného 

rozhodnutí a tím vyšší naděje na úspěch.
8
 

 

Finanční ukazatelé jsou základem různých metod finanční analýzy. Jedná se o číselnou 

charakteristiku ekonomické činnosti podniku. Finanční analýza neslouží pouze jako nástroj 

finančního řízení, ale zjišťuje slabé a silné stránky podniku a jeho finančního zdraví. 

 

Ve finančním hodnocení podniků se úspěšně uplatňují metody finanční analýzy jako nástroj 

finančního managementu (interní užití) nebo ostatních uživatelů (externích analytiků).  

 

Klasická finanční analýza obsahuje dvě navzájem propojené části: 

a) kvalitativní – fundamentální analýza, 

b) kvantitativní – technická analýza. 

 

 

2.4.1 Fundamentální analýza podniku 

 

Fundamentální analýza zpracovává obvykle velké množství kvalitativních údajů a informací. 

Jejím východiskem je identifikace prostředí, ve kterém podnik provádí svou činnost. Jde        

o analýzu: 

 vnitřního a vnějšího ekonomického prostředí podniku, 

 fází života podniku, které právě probíhají, 

 charakteru cílů podniku. 

 

                                                           
8
 Růčková, P. Finanční analýza (2010), s. 40 
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Fundamentální analýza zahrnuje např. metodu kritických faktorů úspěšnosti, Argentiho 

model, BSC (metoda balanced scorecard), SWOT analýza, metoda analýzy portfolia dvou 

dimenzí a také BCG matice. 

 

 

2.4.2 Technická analýza podniku 

 

Technická analýza používá matematických, statistických a dalších algoritmizovaných metod 

ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným (kvalitativním) ekonomickým 

posouzením výsledků.
9
 

 

Fundamentální i technická analýza jsou přístupy, které jsou si poměrně blízké. Hodnocení 

výsledků technické analýzy by bylo velmi komplikované bez použití dat a znalostí 

ekonomických procesů využívaných pro fundamentální analýzu. 

 

 

2.4.3 Horizontální analýza 

 

Tato analýza sleduje změny absolutní hodnoty dat, které jsou vykazovány v uplynulém 

časovém období, obvykle se jedná o období 3 až 10 let. Horizontální analýza přebírá data, 

která jsou zobrazena nejčastěji v účetních výkazech. Jelikož jsou změny položek výkazů 

sledovány po jednotlivých řádcích, proto je metoda nazývána horizontální analýza absolutních 

dat. 

 

 

2.4.4 Vertikální analýza 

 

Při této analýze se posuzují určité komponenty aktiv a pasiv podniku (majetek a kapitál). 

Ekonomická stabilita podniku závisí na schopnosti vytvoření a udržení rovnovážného stavu 

majetku a kapitálu. 

                                                           
9
Sedláček, J. Finanční analýza podniku (2007), s. 9 
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Označení vertikální analýza vzniklo proto, že se při procentním vyjádření jednotlivých 

komponent postupuje v jednotlivých letech odshora dolů (ve sloupcích) a nikoliv napříč 

jednotlivými roky. Jako základ pro procentní vyjádření se bere ve výkazu zisků a ztrát 

obvykle velikost tržeb a v rozvaze hodnota celkových aktiv podniku.
10

 

 

Vertikální analýza nezávisí na meziroční změně inflace. Pro firmy to znamená srovnatelnost 

výsledků analýzy z různých předešlých let. 

 

 

2.4.5 Indexová analýza 

 

Indexy slouží k měření dynamiky ekonomických jevů. Lze pomocí nich porovnávat                 

a analyzovat jakékoliv dva extenzivní nebo intenzitní ukazatele v podobě absolutních čísel, 

poměrů nebo průměrů.
11

 

 

Hospodaření podniku je zaměřené na dodržování pravidel financování, jako jsou zlaté pari 

pravidlo a zlaté bilanční pravidlo. Obě pravidla je možno zapsat pomocí nerovnice: 

 dlouhodobý majetek ≤ vlastní kapitál    

 dlouhodobý majetek ≤ vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál 

 

Pokud bude dodrženo zlaté pravidlo financování, povede to k přebytku dlouhodobého 

kapitálu nad dlouhodobými aktivy, a podnik tak vytváří čistý pracovní kapitál.  

 

Index změny stálých aktiv se určí z rovnice: 

 

ISA = SAt+1/SAt  (2.1) 

 

 

 

 

                                                           
10

Sedláček, J. Finanční analýza podniku (2007), s. 17 

11 Sedláček, J. Finanční analýza podniku (2007), s. 31 
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Kde: 

ISA = index stálých aktiv 

SAt+1 = stálá aktiva v určitém časovém období t+1 

SAt = stálá aktiva v určitém časovém období t 

 

 

2.4.6 Analýza ukazatelů 

 

Za dlouhou dobu používání poměrových ukazatelů jako metodického nástroje analýzy 

finančního stavu podniku bylo navrženo velké množství, řádově desítky ukazatelů, z nichž 

některé se navzájem liší pouze drobnými modifikacemi. Vzhledem k tomu, že systém 

finančního řízení zachycuje složité a někdy i protichůdné procesy, je užitečné pro lepší 

orientaci systém poměrových ukazatelů dekomponovat do několika základních oblastí.
12

 

 

Hlavními oblastmi ukazatelů finanční analýzy jsou ukazatelé čistý pracovní kapitál, který je 

nejčastěji užívaným ukazatelem analýzy rozdílových ukazatelů. Analýza poměrových 

ukazatelů nejčastěji využívá ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity a tržní 

hodnoty.  

 

 

2.4.6.1  Analýza rozdílových ukazatelů 

 

K analýze a řízení finanční situace firmy slouží rozdílové ukazatelé, označované jako fondy 

finančních prostředků. Fond je chápán jako shrnutí určitých stavových ukazatelů vyjadřujících 

aktiva nebo pasiva, respektive jako rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých 

aktiv a určitých položek krátkodobých pasiv.
13

 

 

 

 

                                                           
12

 Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodován podniku (2008), s. 72 

13 Sedláček, J. Účetní data v rukou manažera - finanční analýza v řízení firmy (2001), s. 35 
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2.4.6.1.1 Čistý pracovní kapitál 

 

Čistý pracovní kapitál je vypočtený jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými 

krátkodobými dluhy. Tyto dluhy mohou být vymezeny od splatnosti tři měsíce až po jeden 

rok, což umožňuje lépe oddělit část finančních prostředků v oběžných aktivech, která je 

určená na úhradu krátkodobých závazků od části, která je volná a lze ji chápat jako určitý 

finanční fond. Pro finančního manažera tento fond představuje oběžný majetek financovaný 

dlouhodobým kapitálem. Jedná se o volný kapitál, který slouží k zajištění hladkého průběhu 

hospodářské činnosti. 

 

O dlouhodobém financování rozhoduje vlastník podniku, ať už se jedná o zvyšování, či 

snižování. Vyjadřuje se k pořizování nejen fixních aktiv, ale i k jejich změnám. Do fixních 

aktiv patří dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý 

finanční majetek. 

 

Rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy má významný vliv na solventnost 

podniku. Přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými dluhy opravňuje k úsudku, že 

podnik má dobré finanční zázemí, že je likvidní.
14

 

 

Čistý pracovní kapitál vyjadřuje finanční polštář, který umožňuje pokračovat v aktivitách i 

v případě, že by podnik potkala nějaká nepříznivá událost, která by s sebou nesla velký výdaj 

peněžních prostředků. Velikost polštáře nezávisí pouze na vnějších okolnostech, jako jsou 

např. stabilita trhu, celní předpisy nebo konkurence a daňová legislativa, ale i na obratovosti 

krátkodobých aktiv podniku. 

 

 

2.4.6.2  Analýza poměrových ukazatelů 

 

Analýza poměrových ukazatelů nejčastěji vychází z údajů účetních dat (rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty). Charakterizují vztah pomocí podílu dvou nebo více absolutních ukazatelů. 

                                                           
14 Sedláček, J. Finanční analýza podniku (2007), s. 36 
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Údaje čerpané z rozvahy zachycují okamžitý stav, protože zachycují veličiny k určitému datu. 

Zatímco údaje získané z výkazu zisku a ztráty určují výsledky činnosti za určité období. 

 

Poměrové ukazatele patří mezi nejrozšířenější a také nejoblíbenější metody finanční analýzy, 

protože umožňují získat obraz základních finančních charakteristik podniku, ukazatele se 

člení do různých skupin: 

 ukazatele struktury majetku a kapitálu, 

 ukazatele tvorby výsledku hospodaření, 

 ukazatele na bázi peněžních toků. 

 

Ukazatele struktury majetku a kapitálu jsou sestaveny na základě rozvahy. Nejčastěji se 

vztahují k ukazatelům likvidity a také ukazatelům zadluženosti. 

 

Ukazatelé tvorby výsledku hospodaření vycházejí z výkazu zisku a ztráty a zabývají se nejen 

strukturou výsledku hospodaření, ale také strukturou nákladů a výnosů ovlivňující účetní zisk 

podniku. 

 

Ukazatelé na bázi peněžních toků se zabývají pohybem finančních prostředků a analýzou 

úvěrové způsobilosti. 

 

Podle oblastí finanční analýzy se poměrové ukazatele obvykle člení do následujících skupin: 

1. ukazatele rentability, 

2. ukazatele aktivity, 

3. ukazatele zadluženosti, 

4. ukazatele likvidity. 

 

 

2.4.6.2.1 Ukazatelé rentability 

 

Základním kritériem je hodnocení ziskovosti a výnosnosti, neboli dosahování zisku pomocí 

investovaného kapitálu a schopnost podniku vytvářet nové zdroje. Rentabilita vychází ze 

dvou účetních výkazu, z výkazu rozvahy a zisku a ztráty. Důraz je kladen na výkaz zisku a 
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ztrát, protože rentabilita je často označována jako „ziskovost“. Obecně platí, že poměr zisku 

k částce vloženého kapitálu je vyjádřením rentability. 

 

ROI – ukazatel rentability vloženého kapitálu 

Ukazatel míry zisku, který vyjadřuje, jak působí celkový kapitál, který byl vložený do 

podniku nezávisle na zdroji financování. Ukazatel ROI se vypočítá podle vzorce: 

 

 (2.2) 

 

Čitatel zlomku není zadán jednoznačně. Setkáváme se zde se ziskem před úhradou všech 

úroků a daně z příjmů EBIT (earnings before interest and taxes), ziskem před úhradou 

dlouhodobých úroků a daně z příjmů, ziskem před zdaněním EBT (earnings before taxes), 

Ziskem po zdanění EAT (earnings after taxes) či ziskem po zdanění zvýšeném o nákladové 

úroky.
15

 

 

ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

Ukazatel míry výnosu na aktiva nebo také ukazatel návratnosti aktiv, který poměřuje zisk 

s celkovými aktivy. Při investování celkových aktiv do podnikání není brán ohled na to, jestli 

jsou financována z vlastních nebo cizích zdrojů. ROA vypočítáme podle vztahu: 

 

 (2.3) 

 

Dosadíme-li do čitatele EBIT, pak ukazatel měří hrubou produkční sílu podniku před úhradou 

úroků a daně z příjmu. Slouží hlavně k porovnávání podniku s rozdílnými daňovými 

podmínkami a podílem dluhu ve finančních zdrojích. Podílem dluhu je myšlena zejména 

velikost úrokové sazby. 

 

 

 

                                                           
15 Sedláček, J. Finanční analýza podniku (2007), s. 56 
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ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Výnosnost vlastního kapitálu, nebo také návratnost vlastního kapitálu vyjadřuje míru 

ziskovosti z vlastního kapitálu, jimž akcionáři, společníci a další investoři zjišťují, zda jejich 

kapitál přináší dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich 

investičního rizika.
16

 ROE je dán vzorcem: 

 

 (2.4) 

 

Výsledek je interpretován podle toho, jaký zisk je uveden ve vzorci. Pokud bude společnost 

uvádět EBIT (zisk před zdaněním zvýšený o úroky), který odpovídá provoznímu výsledku 

hospodaření, je bráno v potaz rozdílné daňové a úrokové zatížení. Bude-li společnost uvádět 

EAT (čistý zisk), který odpovídá výsledku hospodaření za účetní období, pak se jedná             

o ukazatel, který je nezávislý na tom, jestli je financování z vlastních nebo cizích zdrojů. 

 

ROS – ukazatel rentability tržeb 

Vyjadřuje vztah zisku k tržbám. Do položky tržeb se nejčastěji zahrnují tržby tvořící provozní 

výsledek hospodaření, ale pokud použijeme čistý zisk namísto provozního výsledku 

hospodaření, je možné použít veškeré tržby.  

 

 (2.5) 

 

Tento ukazatel udává, kolik je podnik schopen dosáhnout zisku na 1 Kč tržeb. Tento výsledek 

pomáhá určit podniku ziskovou marži, která je porovnatelná s oborovým průměrem.  

 

2.4.6.2.2 Ukazatelé aktivity 

 

Ukazatele aktivity, nazývány jako řízení aktiv a měří efektivně využití investovaných 

finančních prostředku v jednotlivých aktivech a pasivech (zdrojích krytí). Obvykle vyjadřují 

vázanost kapitálu a obratovost aktiv. 

                                                           
16 Sedláček, J. Finanční analýza podniku (2007), s. 57 
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Vázanost celkových aktiv 

Podává podniku informace o intenzitě, s jakou jsou využívána aktiva v podniku s cílem 

dosáhnutí tržeb. Pro podnik je nejlepší stav, když bude ukazatel nižší.  

 

 (2.6) 

 

Obrat celkových aktiv 

Udává počet obrátek za daný časový interval. Pokud je intenzita využívání aktiv podniku nižší 

než počet obrátek celkových aktiv zjištěný jako oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby 

nebo odprodána některá aktiva.
17

 

 

 (2.7) 

 

Obrat zásob (počet obrátek) 

Obrat zásob je často nazýván jako ukazatel intenzity využití zásob. Tento ukazatel udává 

koloběh zásob v podniku, kolikrát je položka zásob prodána a uskladněna. 

 

Porovnává se s oborovým průměrem, a pokud dosáhne vyšší hodnoty, tak to znamená pro 

podnik příznivější stav, naopak pokud bude mít nižší hodnoty, tak to znamená, že podnik má 

zastaralé zásoby a jejich hodnota je nižší než cena uvedená v účetních výkazech. 

 

 (2.8) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Sedláček, J. Účetní data v rukou manažera - finanční analýza v řízení firmy (2001), s. 66 
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Doba obratu zásob 

Udává vázanost zásob v podnikání, ukazatel je vyjádřený počtem dnů do doby jejich spotřeby 

nebo prodeje.  Jednoduše udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Čím je 

nižší doba obratu zásob, tím je lepší situace v podniku. 

 

    (2.9)         

 

Doba obratu pohledávek  

Průměrná doba splatnosti pohledávek ukazuje počet dnů, kdy je inkaso peněz za tržby 

zadrženo v pohledávkách. 

 

 (2.10) 

 

Doba obratu závazků 

Průměrná doba odkladu plateb, nebo také doba provozního úvěru udává, jak dlouho firma 

neplatí faktury svým dodavatelům. 

 

 (2.11) 

 

 

2.4.6.2.3 Ukazatelé zadluženosti 

 

„Zadluženost“ znamená využití cizích zdrojů k financování aktiv podniku. Pro podnik není 

výhodné financování pouze pomocí vlastních zdrojů, pokud by se podnik rozhodl financovat 

tímto způsobem, došlo by ke snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak 

financování pouze pomocí cizích zdrojů může mít za následek nemalé obtíže pro podnik.  

 

Podnik by měl využívat optimálního vztahu financování mezi vlastními a cizími zdroji 

v podniku.  
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Celková zadluženost   

Vypočte se jako podíl cizího kapitálu (celkového dluhu) k celkovým aktivům. Čím větší podíl 

vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. 

Proto věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti. 

 

 (2.12) 

 

Zadluženost vlastního kapitálu 

Zadluženost vlastního kapitálu je převrácená hodnota celkové zadluženosti a vyjadřuje 

finanční nezávislost podniku. 

 

 (2.13) 

 

Koeficient zadluženosti 

Koeficient zadluženosti má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost. 

 

 (2.14) 

 

 

2.4.6.2.4 Ukazatelé likvidity 

 

Likvidita představuje schopnost podniku uhradit v daném časovém období své závazky. 

Nedostatek likvidity vede k tomu, že podnik není schopen hradit své běžné závazky, a není 

tedy schopen využít své ziskové příležitosti, což vede k možné platební neschopnosti, a je zde 

vysoké riziko bankrotu podniku. 

 

Z hlediska finanční rovnováhy podniku je velmi důležité, aby ukazatel likvidity nebyl příliš 

vysoký, ani příliš nízký, je nezbytné hledat vyváženou variantu. Pokud bude likvidita příliš 
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vysoká, dochází k tomu, že finanční prostředky jsou vázány v aktivech, což zamezuje 

zhodnocení finančních prostředků. 

 

Uvedené doporučené hodnoty jednotlivých likvidit, které jsou zmíněny dále v textu, jsou 

pouze hodnoty, kolem kterých by se podnik měl pohybovat. Jelikož existuje široká škála 

odvětví, které jsou blíže specifikovány v CZ NACE, mohou se tyto hodnoty podstatně lišit. 

 

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

Měří schopnost podnik hradit právě splacené dluhy. Do čitatele se dosazují peníze                  

(v hotovosti a na běžných účtech) a jejich ekvivalenty (krátkodobé cenné papíry, splatné a 

směnečné dluhy a šeky).
18

 

 

Doporučená hodnota zajištění okamžité likvidity je 0,2. 

 

 (2.15) 

 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

Pro likviditu 2. stupně platí, že by měl být poměr čitatele a jmenovatele stejný – tedy 1:1 

případně 1,5:1. 

 

Výrazně nižší hodnota pohotové likvidity zobrazuje velkou váhu zásob v rozvaze podniku. 

Pro zachování likvidity podniku se nedoporučuje, aby pohotová likvidita klesla pod 1. 

 

 (2.16) 

 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku nebo 

také kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků.
19

 

                                                           
18 Sedláček, J. Finanční analýza podniku (2007), s. 67 

19
 Růčková, P. Finanční analýza (2010), s. 50 
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Pomocí likvidity 3. stupně se zjišťuje platební schopnost podniku, čím je vyšší hodnota, tím je 

platební schopnost podniku stálejší. Zajištění likvidity 3. stupně je při hodnotě v rozmezí    

1,5 – 2,5. 

 

 (2.17) 

 

 

2.4.7 Bankrotní modely 

 

Složené ukazatele pracují s dílčími ukazateli a těmto dílčím ukazatelům přiřazují určitou 

váhu. Součet dílčích hodnot pak tvoří samotný indexový ukazatel.
20

 

 

Bankrotní modely informují uživatele, jestli je firma v blízké době ohrožena bankrotem. 

K nejčastějším problémům patří problémy s rentabilitou celkového kapitálu, s běžnou 

likviditou a také s výší čistého pracovního kapitálu. 

 

 

2.4.7.1  Altmanovo Z-skóre 

  

V roce 1968 sestavil prof. Edward Altman z New York Univerzity na základě statistické 

analýzy soubor ukazatelů umožňujících pravděpodobnostně předpovídat prosperující nebo 

problémový podnik.
21

 

 

Záměrem Altmanova modelu bylo zjistit, jak odlišit firmy bankrotující od firem, u kterých je 

minimální pravděpodobnost bankrotu. Altmanův model obsahuje funkci pro výpočet Z-skóre, 

                                                           
20 Landa, M. Jak číst finanční výkazy (2008), s. 93 

21 Landa, M. Jak číst finanční výkazy (2008), s. 93 
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odlišný pro skupiny firem veřejně obchodovatelných na burze a také pro předvídání 

finančního vývoje daných společností, které veřejně neobchodují na burze. 

 

Model pro společnosti veřejně obchodovatelné na burze: 

 

Z = 1,2 ∙ X1 + 1,4 ∙ X2 + 3,3 ∙ X3 + 0,6 ∙ X4 + 1 ∙ X5 (2.18) 

 

Model pro společnosti, které veřejně neobchodují na burze (ostatní společnosti): 

 

Z = 0,717 ∙ X1 + 0,847 ∙ X2 + 3,107 ∙ X3 + 0,42 ∙ X4 + 0,998 ∙ X5 (2.19) 

 

Kde: 

 X1 = podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 

 X2 = rentabilita čistých aktiv 

 X3 = EBIT / aktiva celkem 

 X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkových dluhů 

 X5 = tržby / aktiva celkem 

 

Pokud budou výsledné hodnoty ukazatele nižší než 1,2, tak podnik je ohrožen vážnými 

finančními problémy, výsledek je také možné nazvat jako pásmo bankrotu. 

Pokud budou výsledné hodnoty ukazatele v rozmezí od 1,2 do 2,9, tak se podnik nachází 

v pásmu šedé zóny.  

Pokud bude výsledek v hodnotě vyšší než 2,9, tak podnik může předvídat uspokojivou 

finanční situaci, výsledek je také možné nazvat jako pásmo prosperity. 

 

 

2.4.7.2  Index IN95 

 

Index důvěryhodnosti IN95 je původním českým pokusem Inky a Ivana Neumaierových najít 

postup, který by umožnil odhad posouzení finančního rizika českých podniků z pohledu 

světových ratingových agentur.
22

 

                                                           
22 Landa, M. Jak číst finanční výkazy (2008), s. 95 
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IN95 je dán vzorcem: 

 

IN95 = V1 ∙ X1 + V2 ∙ X2 + V3 ∙ X3 + V4 ∙ X4 + V5 ∙ X5 + V6 ∙ X6 (2.20) 

 

Kde: 

 X1 = aktiva celkem / cizí kapitál, 

 X2 = EBIT / nákladové úroky, 

 X3 = EBIT / celková aktiva, 

 X4 = celkové tržby z hlavní činnosti / celková aktiva, 

 X5 = oběžná aktiva / krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry, 

 X6 = závazky po lhůtě splatnosti / celkové tržby z hlavní činnosti. 

 

Symboly V1 až V6 vyjadřují jednotlivé váhy, které jsou členěny podle různých odvětví. Tyto 

váhy jsou podobné jako koeficienty v Altmanově indexu. Podstatným rozdílem jsou však 

odlišné velikosti koeficientů pro jednotlivá odvětví ekonomiky, při čemž koeficienty V2 a V5 

jsou pro všechna odvětví stejné.  

 

Pro všechna odvětví platí: 

 V2 = 0,11 

 V5 = 0,10 

 

Pokud bude hodnota ukazatele IN > 2, tak podnik předvídá uspokojivou finanční situaci. 

Pokud bude ukazatel 1 < IN ≤ 2, tak se jedná o „šedou zónu“ nevyhraněných výsledků. 

Jestliže podnik dosáhne hodnoty ukazatele IN ≤ 1, tak je podnik ohrožen vážnými finančními 

problémy. 
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3 Finanční analýza ST SERVIS s.r.o. 

 

3.1 Představení společnosti ST SERVIS s.r.o. 

 

Společnost ST SERVIS s.r.o. vznikla v roce 1995, původně jako společnost TEPLO Valašské 

Meziříčí, spol. s r.o., jejímž předmětem podnikání byla výroba a rozvod tepelné energie. 
23

 

 

V roce 2005 se firma přejmenovala na ST SERVIS s.r.o. – zkratka v názvu společnosti 

znamená „sport“ a „teplo“. S tímto názvem souvisí i rozšíření předmětu podnikaní  

o provozování tělovýchovných a sportovních zařízení. V současné době je hlavním cílem 

společnosti zajistit široké veřejnosti kvalitní zázemí k provozování sportovních a rekreačních 

aktivit a jeho efektivní využívání.
24

 

 

Obchodní jméno společnosti:  ST SERVIS s.r.o. 

Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, spisová značka C 13456. 

Identifikační číslo společnosti:  633 22 528 

Sídlo společnosti: Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské 

Meziříčí 

 

Základní kapitál společnosti činí (údaje ke dni 9. 2. 2012) 188.467.000,- Kč, stoprocentním 

vlastníkem společnosti je město Valašské Meziříčí.  

 

Předmětem podnikání společnosti je: 

 výroba a rozvod tepelné energie,  

 činnost technických poradců v oblasti energetiky,  

 poskytování technických služeb,  

 vodoinstalatérství a topenářství,  

 správa a údržba nemovitostí,  

 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci, 

 reklamní činnost a marketing. 

                                                           
23

 Zdroj: www.stservis.cz 

24
 Zdroj: www.stservis.cz 
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Společnost ST SERVIS s.r.o. rozděluje svou činnost na následující hospodářská střediska: 

 středisko 400 – slouží k účtování účetních operací, které nezahrnují uvedená střediska, 

 středisko 410 – trafostanice, 

 středisko 411 – trafostanice Rožnov pod Radhoštěm, 

 středisko 420 – TPL – účtuje se zde o výkonech při likvidaci staré parovodní soustavy, 

 středisko 421 – plynová kotelna Podlesí, 

 středisko 422 – údržba soustavy centrálního zásobování teplem, 

 středisko 423 – plynová kotelna č. p. 70 Pospíšilova, 

 středisko 425 – teplovody Štěpánov, 

 středisko 430 – letní koupaliště, 

 středisko 440 – zimní stadion, 

 středisko 450 – krytý bazén, 

 středisko 461 – kotelna J. K. Tyla 418, 

 středisko 462 – kotelna Pod Oborou 804, 

 středisko 463 – kotelna Pod Oborou 860, 

 středisko 464 – kotelna Žerotínova 736, 

 středisko 471 – kotelna Schlattauerova 538, 

 středisko 472 – kotelna Schlattauerova 539, 

 středisko 473 – kotelna Schlattauerova 540, 

 středisko 474 – kotelna Schlattauerova 541, 

 středisko 475 – kotelna Schlattauerova 542, 

 středisko 476 – kotelna Schlattauerova 577, 

 středisko 480 – podniková správa, 

 středisko 490 – marketing. 

 

Vzhledem k cíli bakalářské práce bude provedena analýza hospodaření provozu 

tělovýchovných a sportovních zařízení města. Společnost ST SERVIS s.r.o. o těchto 

zařízeních samostatně účtuje na hospodářských střediscích (dále jen HS) HS 430 – letní 

koupaliště, HS 440 – zimní stadion a HS 450 – krytý bazén.  
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3.2 Postup zpracování finanční analýzy 

 

Finanční analýza společnosti je zpracována za pomocí softwaru – finanční analýza, JUDr. 

Martin Landa. 

 

V rámci finanční analýzy je porovnáván rok 2007 až 2010. Pro finanční analýzu jsou využity 

data získaná z účetní závěrky společnosti – výkaz rozvaha a výkaz zisků a ztrát. 

 

Pro vyhodnocení závěru plynoucích z finanční analýzy je nutno vysvětlit skutečnosti, které 

zásadně ovlivnily strukturu majetku a závazků v letech 2007 až 2010, mezi něž patří:  

 převod bankovního úvěru ze strany společnosti na město Valašské Meziříčí, jakožto 

100% vlastníka firmy,  

 odpisová položka společnosti, 

 výše dotací vlastníka společnosti. 

 

 

3.3 Trendy 

 

V tabulce č. 2.1 viz příloha č. 2 – trendy mají tržby z prodeje služeb rostoucí trend od roku 

2007 do roku 2010 z hodnot ve výši 11 mil. Kč na hodnotu 31 mil. Kč v roce 2010, výše 

přidané hodnoty společnosti nekoreluje s velikostí tržeb společnosti. Společnost získala 

kladného stavu výsledku hospodaření a zároveň rentability vlastního kapitálu pouze v roce 

2008. Rentabilita vlastního kapitálu v roce 2008 dosáhla hodnoty 11,6 %. V jiných letech byl 

výsledek hospodaření společnosti vysoce ztrátový. Záporný hospodářský výsledek snižuje 

velikost vlastního kapitálu společnosti, což při současném tempu míry hospodářského 

výsledku znamená dosažení v roce 2019 jedné poloviny vlastního kapitálu společnosti.          

V případě neřešení tohoto vztahu lze predikovat nepříznivý ekonomický vývoj způsobený 

ztrátou jedné poloviny základního kapitálu společnosti. Jako jedno z možných dílčích řešení 

lze uvažovat vložení movitého majetku do základního kapitálu společnosti, což může pomoci 

řešit tento nepříznivý vývoj. V případě záporných hospodářských výsledků je nutno 

uskutečnit nezbytná opatření pro snížení ztráty společnosti a to zejména úpravou odpisových 

plánů, zvýšením efektivity podnikových činností, myšleno snížením nákladů a to zejména pak 
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kontrolou nákladů v oblasti energií a osobních nákladů. Na straně výnosů je možno přemýšlet 

o možném navýšení tržeb z prodeje služeb, což bude mít vliv na výši vstupného jak na bazén, 

koupaliště i zimní stadion. 

 

V grafu č. 2.1 viz příloha č. 2 – trendy je nejvýraznější posun křivky, která znázorňuje pohyb 

tržeb ze služeb v letech 2007 až 2010. Na křivce je znázorněn prudký růst tržeb z prodeje 

služeb v letech 2007 až 2009. V porovnání období 2009 až 2010 je tempo růstu mírné             

a společnost ST SERVIS s.r.o. může v predikci do budoucnosti očekávat mírný nárůst tržeb, 

který může být střídán stagnací.  

 

 

3.4 Výkazy 

 

V tabulce č. 3.2 viz příloha č. 3 – výkazy je uvedena bilance aktiv a pasiv společnosti ST 

SERVIS s.r.o. pro všechny hospodářské střediska za období 2007 až 2010. Při posouzení 

zlatého pari pravidla, kdy porovnáváme dlouhodobý majetek společnosti s velikostí vlastního 

kapitálu. Z tabulky je zřejmé, že společnost dodržela zlaté pari pravidlo pouze v roce 2010, 

kdy byl vlastní kapitál společnosti větší než dlouhodobý majetek. Pokud porovnáváme zlaté 

pari pravidlo, bylo by i vhodné porovnat zlaté pravidlo financování, které nám porovnává 

dlouhodobý majetek s vlastním kapitálem společnosti, který je obohacen o dlouhodobý cizí 

kapitál. V tabulce si pod pojmem dlouhodobý cizí kapitál je možné představit položku 

bankovní úvěry dlouhodobé, které je nutno přičíst k vlastnímu kapitálu. Ve výsledku se 

společnosti ST SERVIS s.r.o. podařilo dodržet zlaté pravidlo financování v letech 2008          

a 2010. Při dodržení zlatého pravidla financování se vytváří přebytek dlouhodobého kapitálu 

nad dlouhodobými aktivy a podnik vytváří čistý pracovní kapitál.  

 

Společnost ST SERVIS s.r.o. neprovádí analýzu cash-flow, neboli výkaz peněžních toků. 

Zpracováním výkazu cash-flow by společnost mohla zjistit, jak změna pracovního kapitálu    

a změna pohledávek mohou ovlivnit produkci peněz. Cash flow z investiční činnosti 

vyjadřuje výdaje na pořízení majetku a příjmy z prodeje investičního majetku. Společnost ST 

SERVIS s.r.o. by také pomohl cash flow z finanční činnosti, kde je hodnoceno vnější 

financování. 
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3.5 Horizontální analýza 

 

V tabulce č. 4.1 viz příloha č. 4 – horizontální analýza je uveden výkaz zisku a ztráty v tis. Kč 

společnosti ST SERVIS s.r.o., je zde posuzována absolutní změna v období 2008 až 2010      

a relativní změna v období 2008 až 2010. Absolutní změna vyjadřuje rozdíl mezi položkou 

v roce t a položkou v roce t-1, kdežto relativní změna je ve vztahu rozdílů v období (t-1) – 

období t v poměru k období t-1. Největší „skok“ výsledku hospodaření za běžnou činnost 

společnost zažila v roce 2009, kdy byl výsledek hospodaření vysoce ztrátový, kdežto v roce 

2008 společnost vykazovala zisk. Absolutní změna mezi obdobím 2008 a 2009 byla vyčíslena 

na hodnotu – 32 752 tis. Kč. 

 

V grafu č. 4.1 viz příloha č. 4 – horizontální analýza je zobrazen vývoj výsledku hospodaření 

v období 2008-2010, kde jsou zaznamenány jednotlivé výsledky hospodaření (provozní 

výsledek hospodaření, finanční výsledek hospodaření a výsledek hospodaření za běžnou 

činnost). Tyto výsledky hospodaření jsou zaznamenány v absolutních změnách. V grafu je 

zobrazen velmi znatelný pokles provozního výsledku hospodaření a výsledku hospodaření za 

běžnou činnost v roce 2009, kdežto v témže roce byl finanční výsledek hospodaření, 

v porovnání absolutní změny oproti předchozímu roku, v kladné hodnotě. 

 

V tabulce č. 4.2 viz příloha č. 4 – horizontální analýza je stejně jako v předchozí tabulce 

srovnávána absolutní i relativní změna aktiv a pasiv společnosti ST SERVIS s.r.o., změna 

aktiv i pasiv je nejpodstatnější v roce 2008, kdy oproti předchozímu roku byl zaznamenán 

nárůst 49 044 tis. Kč. 

 

Pokud srovnáváme jednotlivé položky aktiv, zobrazeny v grafu č. 4.2 viz příloha č. 4 – 

horizontální analýza, tak nejvýraznější pokles zaznamenává položka stálých aktiv. Oběžná 

aktiva při srovnání absolutní změny v jednotlivých letech jsou tvořena v grafu tzv. „U“ 

křivkou, kde v roce 2009 je zaznamenán pokles oproti roku 2008 a v roce 2010 se oběžná 

aktiva navyšují. 

 

V grafu č. 4.3 viz příloha č. 4 – horizontální analýza jsou zobrazeny jednotlivé složky pasiv, 

která se skládají z vlastního kapitálu, cizích zdrojů a ostatních pasiv. Změna ostatních pasiv je 

téměř zanedbatelná, a tak položka ostatní pasiva téměř kopíruje nulovou hodnotu pro všechny 
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období. Vlastní kapitál dosahoval nejvýraznější absolutní změny v roce 2008. A také 

dosahoval nárůstu v roce 2010 oproti roku 2009. Cizí zdroje mají tendenci klesající. V období 

2008 až 2010 je absolutní změna cizích zdrojů stále více záporná.  

 

 

3.6 Vertikální analýza 

 

V tabulce č. 5.1 viz příloha č. 5 – vertikální analýza je znázorněn poměr jednotlivých položek 

výkazu zisku a ztráty k celkovým výkonům za jednotlivé období, které jsou brány jako 

výchozí ukazatel s podílem 100 %. Výsledek hospodaření za účetní období dosahuje kladné 

hodnoty pouze v roce 2008, která je vyjádřena hodnotou 64,7 %. 

 

V tabulce č. 5.2 viz příloha č. 5 – vertikální analýza je znázorněn poměr jednotlivých položek 

rozvahy k hodnotě aktiv a pasiv celkem za jednotlivá období. V aktivech nejvýraznější podíl 

tvoří stálá aktiva, konkrétně hmotný dlouhodobý majetek. V oblasti pasiv je složení 

různorodé, v období 2008 až 2009 patří mezi dominující složky základní kapitál a dlouhodobé 

bankovní úvěry. V roce 2007 tvoří téměř 72 % celkových pasiv cizí zdroje, které zahrnují     

22 % položky krátkodobé závazky a téměř 50 % bankovní úvěry a výpomoci. V roce 2010 

tvoří základní kapitál 104,4 % celkových pasiv. Výsledek hospodaření minulých let byl 

tvořen hodnotou -4,1 % a výsledek hospodaření běžného období obsahoval hodnotu -5,8 %. 

 

V grafu č. 5.1 viz příloha č. 5 - vertikální analýza je možné vidět rozdělení podílu v % 

oběžných aktiv za jednotlivá období 2007 až 2010 v porovnání s celkovými aktivy 

společnosti. 

 

V grafu č. 5.2 viz příloha č. 5 – vertikální analýza je možné vidět rozdělení podílu v % 

rozdělení vlastního kapitálu za jednotlivá období 2007 až 2010 v porovnání s celkovými 

pasivy společnosti. 
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3.7 Ukazatelé 

 

V tabulce č. 6.1 viz příloha č. 6 – ukazatelé je vypočtena ziskovost společnosti ST SERVIS 

s.r.o. za jednotlivá období 2008 až 2010. Z dlouhodobého hlediska dochází ke snížení mzdové 

náročnosti společnosti z hodnot na úrovni 42,5 % v roce 2008 na hodnoty 34,2 % v roce 2010. 

Na straně druhé dochází k nárůstu závislosti na externích dodávkách měřeno indexem 

náročnosti produkce na externí služby, který v období 2008 až 2010 má nárůst o 5 %. 

Energetická náročnost společnosti v období 2008 až 2010 je takřka o 10 % nižší, tj. dochází 

k poklesu z hodnoty 65,7 % na hodnotu 54,6 % v roce 2010.  

 

V tabulce č. 6.2 viz příloha č. 6 – ukazatelé jsou uvedeny hodnoty rentability kapitálu 

v jednotlivých letech 2008 až 2010. Rentability kapitálu dosahují záporných hodnot, což je 

způsobeno vlivem záporných hospodářských výsledků v období 2009 až 2010. Naopak v roce 

2008 byl hospodářský výsledek kladný a rentability taktéž vykazují kladné hodnoty. 

 

V tabulce č. 6.3 viz příloha č. 6 – ukazatelé jsou zobrazeny výpočty likvidity společnosti ST 

SERVIS s.r.o. Likvidity 1. stupně se pohybují v rozmezí 0,6 - 1,13 korun likvidního majetku 

na 1 Kč krátkodobých závazků.  Likvidita 2. stupně, pohotová likvidita se pohybuje v rozmezí 

1,3 - 1,4. Likvidita 3. stupně, nazývána rovněž jako běžná likvidita, vykazuje obdobně jako 

likvidita 2. stupně hodnoty v rozmezí od 1,3 do 1,4. Jelikož optimální hodnoty běžné likvidity 

jsou 1,5 – 2,5 korun likvidního majetku na 1 Kč krátkodobých závazků, tak společnosti ST 

SERVIS s.r.o. se pohybuje v kritické hranici, která je zapříčiněná nízkou likviditou. Likvidity 

ukazují také nepříznivou klesající tendenci od roku 2008-2010. 

 

V tabulce č. 6.4 viz příloha č. 6 – ukazatelé je uveden výpočet čistého pracovního kapitálu. 

Čistý pracovní kapitál společnosti dosahuje kladných hodnot.  

 

V tabulce č. 6.5 viz příloha č. 6 – ukazatelé je zobrazena zadluženost společnosti 

v jednotlivých letech 2008-2010. Celková zadluženost společnosti se pohybuje v roce 2008 na 

úrovni 52 %, v roce 2009 na úrovni 49,6 % a v roce 2010 je vykazována hodnota 5 %. Tato 

skutečnost je způsobena vlivem převodu investičního úvěru na výstavbu krytého bazénu se 

společností ST SERVIS s.r.o. na město Valašské Meziříčí. 
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V tabulce č. 6.6 viz příloha č. 6 – ukazatelé jsou zobrazeny ukazatele aktivit společnosti za 

jednotlivá období 2008 až 2010. Ukazatelé aktivit vykazují setrvalý pokles, který se například 

v případě obratu ČPK z hodnot 161 dnů v roce 2008 dostal na úroveň 37,2 dnů v roce 2010.  

 

 

3.8 Složené indexy v časové řadě 

 

V tabulce č. 7.1 viz příloha č. 7 – složené indexy v časové řadě je zobrazena tzv. „Z“ analýza, 

nebo také Altmanův index. Jelikož společnost ST SERVIS s.r.o. nepatří mezi společnosti 

veřejně obchodovatelné na burze, tak jsou jednotlivé váhy určeny v hodnotách pro 

společnosti, které veřejné neobchodují na burze. V roce 2008 byl Altmanův index 1,18, což 

společnost v hodnocení řadilo mezi společnosti, které mají stálé vážné potíže, ale nechybělo 

mnoho, aby společnost byla v oblasti tzv. šedé zóny. Šedá zóna je od koeficientu 1,2 až do 

2,9. V roce 2009 byl Altmanův index v hodnotě -0,30, což v závěrečném hodnocení znamená 

vážné finanční potíže nebo také pásmo bankrotu. V roce 2010 byl celkový index v hodnotě 

1,59, což v hodnocení posouvá společnost do šedé zóny, kde má společnost určité problémy, 

ale nejsou tak závažné, aby způsobily bankrot společnosti. 

 

V tabulce č. 7.2 viz příloha č. 7 – složené indexy v časové řadě je zobrazen index IN95. 

Hodnoty vážených koeficientů jsou nastaveny pro sektor K - pronájem, služby a výzkum. 

Index IN95 v roce 2008 vykazuje hodnotu 2,11, což řadí společnost ST SERVIS s.r.o. mezi 

společnosti, které jsou bez finanční tísně. V letech 2009 až 2010 byl celkový index IN95 

v záporných hodnotách. Tyto výsledky zobrazují skutečnost, že společnost ST SERVIS s.r.o. 

se v období 2009 až 2010 pohybuje ve značné finanční tísni. 
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3.9 Rozbor hospodaření HS 430 – letní koupaliště 

 

V rozboru hospodaření jednotlivých účetních hospodářských středisek jsou porovnávána 

období od roku 2008 do roku 2010. Rozbor hospodaření pro rok 2011 není momentálně 

k dispozici pro zpracování. 

 

Letní koupaliště je pro veřejnost otevřeno od května do září kalendářního roku. Při čemž 

celková návštěvnost letního koupaliště za rok 2008 až 2010 činila 70 045 návštěvníků. 

 

Obrázek 3.1 

Letní koupaliště 

 

 

 

Zdroj: http://www.stservis.cz/foto/koupaliste_big/koupak_1.jpg    

 

V roce 2010 sezónu zkomplikovaly květnové povodně. Areál letního koupaliště byl otevřen 

až začátkem července. V roce 2010 bylo otevřeno celkem 32 dnů.  

 

 

 

 

 

 

http://www.stservis.cz/foto/koupaliste_big/koupak_1.jpg
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3.9.1 Návštěvnost 

 

Tabulka 3.1 

Celkový počet návštěvníků za jednotlivé  

měsíce v období 2008 - 2010 

 

Návštěvnost Počet návštěvníků 

Měsíc/rok 2008 2009 2010 

5    373        0        0 

6 5 324     412         0 

7 9 505 16 878 11 042 

8 6 882 14 372   4 888 

9    369         0         0 

Celkem 22 453 31 662 15 930 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku  

 

Graf 3.1 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 
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3.9.2 Výnosy a náklady za rok 2010 

 

Tabulka 3.2 

Porovnání skutečných výnosů oproti plánu v roce 2010  

(v Kč) 

 

Rok 2010 Plán  Skutečnost  Plnění plánu v % 

Tržby z prodaných služeb 867 807 283 871 32,7 % 

Tržby z nájemného 43 000 32 015 74,5 % 

Tržby z reklamy 0 1 200 -
* 

Aktivace materiálu, zboží 0 49 965 -
* 

Ostatní provozní výnosy 0 1 757 137 -
* 

Dotace na provoz 536 801 529 600 98,7% 

Celkem 1 447 608 2 653 788 183,3% 
*
jednotlivé položky nebyly zahrnuty v plánu 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

Z tabulky vyplývá, že společnost nesplnila plán tržeb z prodaných služeb a nájemného. 

Dotace na provoz byly splněny oproti plánu téměř na 100 %. Tržby z reklamy, aktivace 

materiálu a zboží i ostatní provozní výnosy společnost ST SERVIS s.r.o. do svých plánů pro 

rok 2010 nezahrnula, při čemž se ukázalo, že právě tyto položky pomohly společnosti 

v celkovém hodnocení splnit plán očekávaných výnosů na 183,3 %. 
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Graf 3.2 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

Porovnání skutečných nákladů oproti plánu v roce 2010 

 

V tabulce č. 1 viz příloha č. 1 jsou zobrazeny jednotlivé náklady společnosti ST SERVIS 

s.r.o. pro rok 2010. Významný vliv z hlediska nákladů společnosti v tomto období byl náklad 

na opravy, které vznikly z důvodů povodní v roce 2010 ve výši téměř 2 mil. Kč. Osobní 

náklady, náklady na opravy a udržování byly ve sledovaném období podstatně vyšší oproti 

plánu. Tento nárůst ve výši 80,3 % v kategorii nákladů na opravy a udržování byl způsoben 

vlivem povodní. V porovnání nákladů na správní režii se společnosti podařilo dodržet plán 

téměř na 100 %. Další podstatné náklady společnosti, které zahrnují spotřebu elektřiny, vody i 

režijní spotřebu a také služby materiálové povahy, byly ve výsledku nižší, než společnost ve 

sledovaném období plánovala. V celkovém porovnání sledovaných nákladů společnosti byly 

skutečné náklady vyšší o 63 %. Tento vysoký nárůst nákladů byl způsoben nahodilou 

událostí, kterou byly povodně v roce 2010. 
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Graf 3.3 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

 

3.9.3 Tržby celkem 

 

Celkové tržby zahrnují: 

 tržby z prodeje služeb bez DPH, 

 tržby z nájemného. 
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Tabulka 3.4 

Celkové tržby v jednotlivých měsících 

 za rok 2008 - 2010  

(v Kč) 

 

Tržby Kč 

Měsíc/rok 2008 2009 2010 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 14 852 0 1 545 

6 227 802 15 376 3 000 

7 378 101 573 170 175 262 

8 273 440 460 922 128 678 

9 17 347 1 463 3 500 

10 0 0 1 500 

11 0 0 1 200 

12 0 0 1 200 

Celkem 911 542 1 050 931 315 885 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

   

Vzhledem ke škodám, které byly způsobeny povodněmi, ST SERVIS s.r.o. nemohl pro 

návštěvníky zajistit celé spektrum služeb, včetně ohřevu vody. Z tohoto důvodu se společnost 

rozhodla stanovit úměrně nižší vstupné, což se odrazilo i ve výši tržeb. 

 

Do tržeb z nájemného se započítává nájemné z prostor restaurace v budově šaten a tržby za 

pronájem prostor k umístění prodejních stánků. 
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Graf 3.4 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

Povodně v roce 2010 způsobily na koupališti nemalé škody, které se odrazily také na vývoji 

tržeb. Z grafu je zřejmé, že tržby v roce 2010 klesly na jednu třetinu oproti roku 2009. 

 

 

3.9.4 Náklady celkem 

 

Celkové náklady zahrnují: 

 osobní náklady, 

 správní režii, 

 opravy a udržování, 

 spotřebu elektrické energie, 

 spotřebu vody, 

 služby materiálové povahy, 

 chemii, 

 režijní spotřebu, 

 stočné, 

 služby nemateriálové povahy. 
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Tabulka 3.5 

Celkové náklady v jednotlivých měsících 

 za rok 2008 - 2010  

(v Kč) 

 

Náklady Kč 

Měsíc/rok 2008 2009 2010 

1 45 772 29 232 52 451 

2 25 036 37 658 37 475 

3 16 485 101 369 27 118 

4 34 170 103 680 128 786 

5 220 751 249 305 179 615 

6 309 631 234 037 128 936 

7 328 317 321 630 370 739 

8 342 717 366 046 261 070 

9 243 668 34 043 57 349 

10 51 095 36 757 35 286 

11 19 723 26 292 22 460 

12 66 144 31 069 28 085 

Celkem 1 703 509 1 571 118 1 329 370 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

Letní koupaliště je otevřeno od května do září kalendářního roku. Přesto společnost vykazuje 

náklady i v jiných měsících. Tyto náklady jsou zejména tvořeny správní režií. Další položkou, 

která tvoří náklady společnosti v mimosezónních měsících, jsou náklady na spotřebu 

elektrické energie, které jsou placené téměř po celý kalendářní rok. 
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Graf 3.5 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

 

3.10 Rozbor hospodaření HS 440 – zimní stadion 

 

Zimní stadion města Valašského Meziříčí byl rekonstruován v roce 2003. Cena celkové 

rekonstrukce byla 73 mil. Kč. 

 

Obrázek 3.2 

Zimní stadion 

 

 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zimn%C3%AD_stadion_Valmez.jpg 
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Po vypršení podmínky udržitelnosti projektu lze zimní stadion vložit do základního kapitálu 

společnosti, a tím zajistit dostatečnou kapitálovou sílu v případě setrvávajícího ztrátového 

hospodaření společnosti jako celku. 

 

Vklad majetku zimního stadionu do základního kapitálu společnosti ST SERVIS s.r.o. je 

podmíněn souhlasem valné hromady společnosti. 

 

 

3.10.1 Návštěvnost 

 

Společnost ST SERVIS s.r.o. neuvádí statistiky návštěvnosti. Zimní stadion je pronajat 

společností ST SERVIS s.r.o. společnosti HC Bobři s.r.o. 

 

 

3.10.2 Výnosy a náklady za rok 2010 

 

Tabulka 3.6 

Porovnání skutečných výnosů oproti plánu v roce 2010  

(v Kč) 

 

Rok 2010 Plán  Skutečnost  Plnění plánu v % 

Tržby z prodeje služeb 3 062 970 3 328 065 108,7% 

Tržby z prodeje nájemného 100 000 187 951 188,0% 

Dotace na provoz 1 508 284 1 191 600 79,0% 

Tržby z prodeje IM 0 3 000 -
*
 

Celkem 4 671 254 4 710 616 100,8% 
*
jednotlivé položky nebyly zahrnuty v plánu 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 
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Z tabulky vyplývá, že společnost splnila plán tržeb z prodaných služeb a nájemného. Dotace 

na provoz nebyly splněny oproti plánu. Společnost v hospodářském středisku Zimní stadion 

splnila celkový plán výnosů na 100 %. 

 

Graf 3.6 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

Porovnání skutečných nákladů oproti plánu v roce 2010 

 

V tabulce č. 2 viz příloha č. 1 pro rok 2010 jsou zahrnuty skutečné náklady společnosti 

v porovnání oproti plánu. Náklady na spotřebu elektrické energie, správní režie i nájemné 

byly splněny téměř na 100 % oproti plánu. Osobní náklady, náklady na opravy a udržování, 

služby materiálové povahy byly ve skutečnosti podstatně vyšší než společnost plánovala. 

Celkové náklady hospodářského střediska zimní stadion byly oproti plánovaným nákladům 

vyšší o 8,4 %. 
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Graf 3.7 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

 

3.10.3 Tržby celkem 

 

Celkové tržby zahrnují:  

 tržby z prodeje služeb bez DPH, 

 tržby z nájemného. 

 

Rozbor tržeb ze služeb zahrnuje:  

 HC Bobři s.r.o., 

 AHL (amatérská hokejová liga), 

 bruslení veřejnosti,  

 ostatní pronájmy.  

 

Tržby z nájemného zahrnují pronájem šaten hokejistům, pronájem bufetu, pronájem brusky 

(pro účel broušení bruslí) a SIRIUS – autosalon, výstava stavebnictví. 
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Tabulka 3.8 

Celkové tržby v jednotlivých měsících 

 za rok 2008 - 2010  

(v Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

V tabulce jsou srovnávané celkové tržby hospodářského střediska zimní stadion za období   

2008 až 2010. Celkové tržby v jednotlivých letech mají příznivý vývoj pro společnost, 

protože vykazují rostoucí tendenci. Z tabulky vyplývá, že společnost v roce 2010 má téměř    

o necelý 1 mil. Kč vyšší tržby, než v roce 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tržby Kč 

Měsíc/rok 2008 2009 2010 

1 369 980 429 376 580 104 

2 358 220 295 700 371 230 

3 185 740 350 321 349 310 

4 0 67 222 184 895 

5 69 495 18 505 110 495 

6 10 733 20 294 13 858 

7 10 730 116 349 132 601 

8 350 564 322 795 394 229 

9 284 673 431 933 384 546 

10 281 691 352 421 374 302 

11 277 811 380 675 303 220 

12 456 415 450 253 320 226 

Celkem 2 656 052 3 235 844 3 519 016 
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Graf 3.8 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

 

3.10.4 Náklady celkem 

 

Celkové náklady zahrnují: 

 spotřebu elektrické energie,     

 osobní náklady, 

 správní režii, 

 nájemné, 

 opravy a udržování, 

 služby materiálové povahy, 

 spotřebu plynu, 

 spotřebu vody, 

 režijní spotřebu, 

 chemii,  

 služby nemateriálové povahy. 
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Tabulka 3.9 

Celkové náklady v jednotlivých měsících 

 za rok 2008 - 2010  

(v Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

Mzdové náklady:  

 obsluha strojovny, ledař - 2 zaměstnanci,  

 pokladní - 2 zaměstnanci.  

 

Oproti roku 2009 mzdové náklady vzrostly především z důvodu ukončení zaměstnaneckého 

poměru pracovníka, kterému byla vyplacena část nevyčerpané dovolené. Dále do mzdových 

nákladů byla přeúčtovaná část osobních nákladů ze střediska krytý bazén – mzda vedoucího 

skupiny strojníků. 

 

Novou nákladovou položkou od r. 2009 je nájemné ve výši 303.000,- Kč vyplývající               

z nájemní smlouvy s Městem Valašské Meziříčí. 

Náklady Kč 

Měsíc 2008 2009 2010 

1 291 328 369 604 482 385 

2 278 496 348 711 322 761 

3 265 149 362 242 403 683 

4 71 384 214 236 384 890 

5 99 346 64 831 78 030 

6 98 343 67 976 79 782 

7 77 415 321 991 356 751 

8 413 017 470 735 543 277 

9 320 568 428 329 355 818 

10 450 971 471 624 487 526 

11 335 517 470 414 370 704 

12 603 101 553 979 560 418 

Celkem 3 304 635 4 144 672 4 426 025 
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Zajištění bruslení veřejnosti bezpečnostní agenturou, odvoz odpadu, služby technika 

bezpečnosti práce, bělení ledu, revize i servisní práce zejména systém vizualizace patří mezi 

služby materiálové povahy. 

 

Mezi služby nemateriálové povahy patří výbava interiéru, webová kamera, doména, 

aktualizace webových stránek.  

 

Budova zimního stadionu má dva zdroje vytápění. Plynové kotle a tepelné čerpadlo 

využívající odpadní teplo z chlazení ledu. Spotřeba plynu je neúměrně závislá na provozu 

tepelného čerpadla. Čím více pracuje tepelné čerpadlo, tím menší je spotřeba plynu. 

 

Graf 3.9 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 
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3.11 Rozbor hospodaření HS 450 – krytý bazén 

 

Celková realizace výstavby krytý bazén Valašské Meziříčí probíhala od listopadu roku 2005 

až do května roku 2008. Celkové náklady na výstavbu byly vyčísleny na hodnotu 142,5 mil. 

Kč.  

 

Město Valašské Meziříčí za výstavbu krytého bazénu získalo ocenění Stavba roku 2008 

Zlínského kraje a v roce 2009 krytý bazén získal ocenění v celostátní soutěži Bazén roku. 

Krytý bazén slouží široké veřejnosti jak města, tak i ostatním občanům regionu. Patří mezi 

hojně navštěvované sportovní zařízení návštěvníky Valašska. 

 

Krytý bazén je pro veřejnost otevřen po celý kalendářní rok. Přičemž celková návštěvnost 

krytého bazénu za rok 2008 až 2010 činila 540 499 návštěvníků. 

 

Obrázek 3.3 

Krytý bazén 

 

 

 

Zdroj: http://www.stservis.cz/foto/foto_big/FOTO230.jpg 
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3.11.1 Návštěvnost 

 

Tabulka 3.10 

Celkový počet návštěvníků za jednotlivé  

měsíce v období 2008 - 2010       

 

Návštěvnost Počet návštěvníků 

Měsíc 2008 2009 2010 

1 0 20 051 20 178 

2 0 17 331 22 392 

3 0 25 633 21 287 

4 0 15 427 17 816 

5 98 18 006 18 908 

6 8 446 18 820 16 992 

7 13 665 19 948 19 407 

8 12 151 15 850 19 846 

9 12 250 14 534 15 579 

10 14 789 19 409 17 980 

11 17 478 16 953 18 637 

12 16 894 17 579 16 165 

Celkem 95 771 219 541 225 187 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

V tabulce, která vypovídá o hodnotách celkové návštěvnosti hospodářského střediska krytý 

bazén v období 2008 až 2010, je zaznamenáno mírné tempo růstu počtu návštěvníků.  
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Graf 3.10 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

 

3.11.2 Výnosy a náklady za rok 2010 

 

Tabulka 3.11 

Porovnání skutečných výnosů oproti plánu v roce 2010  

(v Kč) 

 

Rok 2010 Plán  Skutečnost  Plnění plánu v % 

Tržby z prodaných služeb 15 238 448 15 377 053 100,9% 

Tržby za zboží 631 800 467 412 74,0% 

Tržby z reklamy 348 000 345 834 99,4% 

Tržby z nájemného 228 000 121 832 53,4% 

Tržby z prodeje tepla 0 49 536 -
*
 

Ostatní výnosy 0 67 108 -
*
 

Celkem 16 446 248 16 428 775 99,9% 
*
jednotlivé položky nebyly zahrnuty v plánu 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 
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Z tabulky vyplývá, že společnost splnila plán tržeb z prodaných služeb a reklamy téměř na 

100 %. Tržby za zboží a z nájemného se společnosti nepodařilo splnit podle plánu. Společnost 

v HS 450 - krytý bazén splnila celkový plán výnosů na 100 %. 

 

Graf 3.11 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

Porovnání skutečných nákladů oproti plánu v roce 2010 

 

V tabulce č. 3 viz příloha č. 1 jsou zobrazeny jednotlivé náklady střediska krytý bazén pro rok 

2010. Významný vliv z hlediska nákladů společnosti v tomto období měly osobní náklady, 

spotřeba tepla, náklady na reklamu a služby materiálové i nemateriálové povahy. Tyto 

náklady překročily plánovanou normu. Společnost získala úsporu od plánovaných nákladů ve 

spotřebě elektrické energie a režijní spotřebě. Správní režie a úroky z úvěru byly ve 

skutečnosti téměř totožné s plánem. Celkové náklady střediska jsou pouze o necelá 4 % vyšší 

než plánované náklady. 
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Graf 3.12 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

 

3.11.3 Celkové tržby 

 

Celkové tržby zahrnují: 

 tržby z prodeje služeb bez DPH, 

 tržby z nájemného, 

 tržby z reklamy, 

 tržby za prodej zboží – čipy. 

 

Do tržeb z prodeje služeb se započítává plavání návštěvníků krytého bazénu a prodej služeb 

nájemcům (vodné, teplo, elektřina). Tržby z prodeje služeb nájemcům jsou však zanedbatelné, 

proto lze tržby z prodeje služeb vztáhnout k návštěvnosti.  
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Tabulka 3.13 

Celkové tržby v jednotlivých měsících 

 za rok 2008 - 2010  

(v Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

Meziroční srovnání ovlivnilo přesunutí prázdnin z března na únor. 1. února 2010 došlo             

k úpravě ceníku, což se pozitivně odrazilo na tržbách. 

 

Do tržeb z nájemného se započítává nájemné za pronajaté prostory. Jsou to restaurace, solární 

studio, masážní salón, kanceláře plavecké školy a nehtové studio. Nižší výběr nájemného je 

zapříčiněn nepříznivým vývojem pronájmu restaurace (výpověď prvního i druhého 

pronajímatele). 

 

 

 

 

 

Tržby Kč 

Měsíc/rok 2008 2009 2010 

1 0 1 410 091 1 449 095 

2 0 1 228 248 1 700 722 

3 0 1 949 246 1 614 510 

4 0 944 251 1 301 581 

5 37 671 1 147 954 1 287 467 

6 834 207 1 167 322 1 065 972 

7 1 169 881 1 482 560 1 488 672 

8 967 613 1 177 893 1 526 139 

9 816 551 990 443 1 091 745 

10 1 134 183 1 312 210 1 275 415 

11 1 360 973 1 205 910 1 273 782 

12 1 448 255 1 361 480 1 237 031 

Celkem 7 769 334 15 377 608 16 312 131 
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Graf 3.13 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

 

3.11.4 Celkové náklady 

 

Celkové náklady zahrnují: 

 osboní náklady, 

 spotřebu elektrické energie, 

 spotřebu tepla, 

 náklady na reklamu, 

 služby materiálové povahy, 

 režijní spotřebu, 

 prodej zboží, 

 spotřebu vody, 

 služby nemateriálové povahy, 

 opravy a udržování, 

 chemii. 
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Tabulka 3.14 

Celkové náklady v jednotlivých měsících 

 za rok 2008 - 2010  

(v Kč) 

 

Náklady Kč 

Měsíc 2008 2009 2010 

1 135 846 2 079 377 1 815 965 

2 123 871 1 937 604 1 602 124 

3 160 971 1 916 667 1 581 396 

4 355 414 1 573 694 1 401 469 

5 733 625 1 625 417 1 379 322 

6 1 842 047 1 460 696 1 315 581 

7 1 529 334 1 461 201 1 318 767 

8 1 341 204 1 207 606 1 252 508 

9 1 540 758 1 440 009 1 489 238 

10 1 717 261 1 719 735 1 612 944 

11 1 866 141 1 607 853 1 640 237 

12 2 035 436 1 940 711 1 842 038 

Celkem 13 381 908 19 970 570 18 251 589 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

Z tabulky je zřejmé, že celkové náklady hospodářského střediska krytý bazén v roce 2009 se 

oproti roku 2008 zvýšily zhruba o 6,5 mil. Kč. Přičemž v roce 2010 jsou celkové náklady       

o 1,7 mil. Kč nižší, než byly v roce 2009. 

 

Mezi služby nemateriálové povahy patří: 

 právní služby, 

 služby notáře, 

 hot-line odbavovací systém, 

 znalecký posudek Akustika, 

 služby internetu, 

 kurzy (plavčíků, strojníků, provozovatelů). 
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Graf 3.14 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 
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4 Vyhodnocení a návrh opatření 

 

Ve vyhodnocení rozboru hospodaření jednotlivých hospodářských středisek společnosti ST 

SERVIS s.r.o., jsou porovnávány celkové tržby společnosti, které byly pro jednotlivé období 

podrobněji rozebírány v kapitolách 3.1.3, 3.2.3 a 3.3.3 a celkové náklady společnosti, které 

byly pro jednotlivé období taktéž podrobněji rozebírány v kapitolách 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4. 

 

Do vyhodnocení rozboru hospodaření jednotlivých HS 430, HS 440 a HS 450 je zahrnut vliv 

dotací a odpisů. 

 

 

4.1.1 Výsledek hospodaření HS 430 – letní koupaliště 

 

V jednotlivých tabulkách je zjišťován výsledek hospodaření za období leden 2008 až prosinec 

2010. 

 

Tabulka č. 4.1 

Výsledek hospodaření pro rok 2008 - 2010 

 

HS 430 Kč 

Položka/rok 2008 2009 2010 

Tržby 911 542 1 050 931 315 885 

Náklady 1 703 509 1 571 118 1 329 370 

Výsledek hospodaření -791 967 -520 187 -1 013 485 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

V tabulce č. 4.1 jsou zobrazeny tržby a náklady pro jednotlivé období 2008 až 2010                 

a následně je vyčíslen celkový výsledek hospodaření HS 430 – letní koupaliště.  

 

Výsledek hospodaření HS 430 je záporný, letní koupaliště je činností ztrátovou.  
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Tabulka č. 4.2 

Výsledek hospodaření pro rok 2008 - 2010 

 

HS 430 Kč 

Položka/rok 2008 2009 2010 

Tržby 911 542 1 050 931 315 885 

Dotace 1 500 000 1 000 000 529 600 

Náklady 1 703 509 1 571 118 1 329 370 

Výsledek hospodaření 708 033 479 813 -483 885 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

V tabulce č. 4.2 je oproti tabulce č. 4.1 zahrnuta položka dotace na provoz letního koupaliště 

od města Valašské Meziříčí. Dotace na provoz jsou hrazeny z městského rozpočtu.  

 

Dotací na pokrytí provozu HS 430 dle tabulky č. 4.2 klesá v období 2008-2010 cca o 500 tis. 

Kč. Tento trend se negativně projevuje na výsledku hospodaření střediska. V roce 2008 i 2009 

byl výsledek hospodaření v kladných hodnotách. V roce 2010 má společnost výsledek 

hospodaření v záporných hodnotách. Položka tržeb je podstatně nižší, než v minulých 

obdobích, z důvodů povodní bylo středisko značně omezeno ve svém provozu. Dotace jsou 

téměř o 1 mil. Kč nižší oproti roku 2008. 

 

Tabulka č. 4.3 

Výsledek hospodaření pro rok 2008 - 2010 

 

HS 430 Kč 

Položka/rok 2008 2009 2010 

Tržby 911 542 1 050 931 315 885 

Dotace 1 500 000 1 000 000 529 600 

Náklady 1 703 509 1 571 118 1 329 370 

Odpisy 1 351 812 1 671 616 1 721 383 

Výsledek hospodaření -643 779 -1 191 803 -2 205 268 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 
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V tabulce č. 4.3 jsou pro výpočet výsledku hospodaření dále zahrnuty odpisy za jednotlivá 

období 2008 až 2010. Výsledek hospodaření je ovlivněn vysokými odpisy. HS 430 – letní 

koupaliště ve všech fiskálních obdobích vykazuje ztrátu, která má vzrůstající tendenci, 

související zároveň s poklesem dotací na provoz. 

 

 

4.1.2 Výsledek hospodaření HS 440 – zimní stadion 

 

V jednotlivých tabulkách je zjišťován výsledek hospodaření za období leden 2008 až prosinec 

2010. 

 

Tabulka č. 4.4 

Výsledek hospodaření pro rok 2008 - 2010 

 

HS 440 Kč 

Položka/rok 2008 2009 2010 

Tržby 2 656 052 3 235 844 3 519 016 

Náklady 3 304 635 4 144 672 4 426 025 

Výsledek hospodaření -648 583 -908 828 -907 009 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

V tabulce č. 4.4 jsou zobrazeny tržby a náklady pro jednotlivé období 2008 až 2010                

a následně je vyčíslen výsledek hospodaření. Tržby i náklady mají rostoucí tendenci, kde 

v období 2009 až 2010 byla tato tendence téměř přímo úměrná.  

 

V tabulce je vidět, že společnost v jednotlivých obdobích neprodukuje dostatečné tržby na 

pokrytí nákladů. Výsledek hospodaření je tedy záporný a pro HS 440 zimní stadion je činnost 

ztrátová. Ztrátový výsledek hospodaření oproti roku 2008 vzrostl zhruba o 260 tis. Kč v roce 

2009 a v roce 2010 výsledek hospodaření dosahuje stagnace, kde je téměř shodný s rokem 

2009. 
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Tabulka č. 4.5 

Výsledek hospodaření pro rok 2008 - 2010 

 

HS 440 Kč 

Položka/rok 2008 2009 2010 

Tržby 2 656 052 3 235 844 3 519 016 

Dotace 1 125 574 0 1 191 600 

Náklady 3 304 635 4 144 672 4 426 025 

Výsledek hospodaření 476 991 -908 828 284 591 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

V tabulce č. 4.5 položka dotací na HS 440 je v roce 2008 a 2010 téměř na totožné úrovni. Což 

se pozitivně projevuje na výsledku hospodaření střediska. V roce 2009 byla společností 

vykazována ztráta, hlavním důvodem bylo, že společnost v tomto období nedostala žádné 

dotace, což negativně ovlivnilo výsledek hospodaření.  

 

Tabulka č. 4.6 

Výsledek hospodaření pro rok 2008 - 2010 

 

HS 440 Kč 

Položka/rok 2008 2009 2010 

Tržby 2 656 052 3 235 844 3 519 016 

Dotace 1 125 574 0 1 191 600 

Náklady 3 304 635 4 144 672 4 426 025 

Odpisy 89 575 266 173 322 492 

Výsledek hospodaření 387 416 -1 175 001 -37 901 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

V tabulce č. 4.6 jsou pro výpočet výsledku hospodaření zahrnuty odpisy za jednotlivá období 

2008 až 2010. Odpisy mají pro jednotlivé období rostoucí tendenci. V roce 2008 byly odpisy 

poměrně nízké a výsledek hospodaření HS 440 byl kladný, společnost dosahovala zisku. 

V roce 2009 odpisy oproti roku 2008 vzrostly téměř o třetinu. Největší vliv na záporný 

výsledek hospodaření měly právě dotace, které v roce 2009 nebyly HS 440 poskytnuty. 

V roce 2010 byl výsledek hospodaření záporný ve výši – 38 tis. Kč. 
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4.1.3 Výsledek hospodaření HS 450 – krytý bazén 

 

V jednotlivých tabulkách je zjišťován výsledek hospodaření za období červen 2008 až 

prosinec 2010. 

 

Tabulka č. 4.7 

Výsledek hospodaření pro rok 2008 - 2010 

 

HS 450 Kč 

Položka/rok 2008 2009 2010 

Tržby 7 769 334 15 377 608 16 312 131 

Náklady 13 381 908 19 970 570 18 251 589 

Výsledek hospodaření -5 612 574 -4 592 962 -1 939 458 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

V tabulce č. 4.7 jsou zobrazeny tržby a náklady pro jednotlivé období 2008 až 2010                

a následně je vyčíslen výsledek hospodaření.  

 

V tabulce je vidět, že společnost v jednotlivých obdobích neprodukuje dostatečné tržby na 

pokrytí nákladů. Výsledek hospodaření je ztrátový, ale je vidět zvýšení objemu tržeb a snaha 

o snížení nákladů, což vede k postupnému snížení výsledků hospodaření v letech 2008 až 

2010. 

 

Tabulka č. 4.8 

Výsledek hospodaření pro rok 2008 - 2010 

 

HS 450 Kč 

Položka/rok 2008 2009 2010 

Tržby 7 769 334 15 377 608 16 312 131 

Dotace 4 000 000 4 515 000 4 898 800 

Náklady 13 381 908 19 970 570 18 251 589 

Výsledek hospodaření -1 612 574 -77 962 2 959 342 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 
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V tabulce č. 4.8 je zahrnuta položka dotací na HS 440, která má v jednotlivých obdobích 

rostoucí tendenci. Což se i pozitivně projevuje na výsledku hospodaření střediska. V roce 

2008 i 2009 byl výsledek hospodaření v záporných hodnotách, kde společnost vykazuje 

ztrátu. V roce 2010 má společnost výsledek hospodaření v kladných hodnotách. V tomto roce 

společnost vykazuje zisk téměř 3 mil. Kč, který je podstatně ovlivněn výší dotací. 

 

Tabulka č. 4.9 

Výsledek hospodaření pro rok 2008 - 2010 

 

HS 450 Kč 

Položka/rok 2008 2009 2010 

Tržby 7 769 334 15 377 608 16 312 131 

Dotace 4 000 000 4 515 000 4 898 800 

Náklady 13 381 908 19 970 570 18 251 589 

Odpisy 6 311 751 12 585 960 12 660 759 

Výsledek hospodaření -7 924 325 -12 663 922 -9 701 417 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 

 

V tabulce č. 4.9 jsou pro výpočet výsledku hospodaření zahrnuty účetní odpisy za jednotlivá 

období 2008 až 2010. Odpisy mají stálou tendenci, v roce 2008 činily cca 6,3 mil. Kč. 

Snížené odpisy v roce 2008 byly z důvodu pouze půlročního provozu hospodářského 

střediska. V roce 2009 byly odpisy ve výši téměř 12,5 mil. Kč, což vedlo k zvýšení ztráty 

z výsledku hospodaření oproti roku 2008. V roce 2010 byly odpisy téměř shodné s rokem 

2009 a tato položka stejně jako u předchozích období výrazně ovlivnila výsledek hospodaření, 

který v roce 2010 činil – 9,7 mil. Kč. 
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4.1.4 Rozbor hospodaření – návrh opatření 

 

Bez dotací města Valašského Meziříčí sportoviště nemají prakticky šanci na přežití. Je třeba 

vnímat nezanedbatelný vliv technického zhodnocení majetku, což má vliv na odpisovou 

politiku společnosti, dále potřebu nezbytných oprav a udržování stávajícího majetku. 

 

V případě možného návrhu změny právní formy společnosti lze předpokládat povinnost 

zřizovatele dorovnat vzniklou ztrátu, což prakticky znamená v případě společnosti s ručením 

omezeným navýšení dotace pro společnost.  

 

Negativní vliv záporného hospodářského výsledku jednotlivých HS lze dále řešit efektivním 

řízením nákladů, zejména pak nákladů na energie, osobních a správních nákladů společnosti. 

Jako jednu z variant řešení současného stavu lze uvést možnost vkladu majetku do základního 

kapitálu společnosti, respektive možnou variantu slučování obchodních společností ve správě 

města. 

 

Jako řešení lze také uvést způsob navyšování základního kapitálu společnosti, což je řešení, 

které nemá na straně druhé požadovaný ekonomický přínos ve formě vyšších výnosů firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

5 Závěr 

 

Bakalářská práce byla zpracována ve společnosti ST SERVIS s.r.o. s cílem posoudit 

hospodaření jednotlivých hospodářských středisek společnosti. V rámci bakalářské práce byla 

posuzována hospodářská střediska 430 - letní koupaliště, 440 - zimní stadion a 450 - krytý 

bazén. V rámci bakalářské práce byla posouzena i finanční analýza společnosti ST SERVIS 

s.r.o. 

 

Pro potřeby finanční analýzy byl využit ekonomický software finanční analýza, JUDr. Martin 

Landa, který byl aplikován na posouzení finančního zdraví společnosti ST SERVIS s.r.o.  

 

Finanční analýza byla použita pro fiskální období 2007 až 2010. Společnost získala kladný 

stav výsledku hospodaření a zároveň rentability vlastního kapitálu pouze v roce 2008. 

Rentabilita vlastního kapitálu v roce 2008 dosáhla hodnoty 11,6 %. V jiných letech byl 

výsledek hospodaření společnosti vysoce ztrátový. Záporný hospodářský výsledek snižuje 

velikost vlastního kapitálu společnosti, což při současném tempu míry hospodářského 

výsledku znamená, dosažení v roce 2019 jedné poloviny vlastního kapitálu společnosti.          

V případě neřešení tohoto vztahu lze predikovat nepříznivý ekonomický vývoj způsobený 

ztrátou jedné poloviny základního kapitálu společnosti. Jako jedno z možných dílčích řešení 

lze uvažovat vložení movitého majetku do základního kapitálu společnosti, což může pomoci 

řešit tento nepříznivý vývoj. V případě záporných hospodářských výsledků je nutno 

uskutečnit nezbytná opatření pro snížení ztráty společnosti a to zejména úpravou odpisových 

plánů, zvýšením efektivity podnikových činností, myšleno snížením nákladů a to zejména pak 

kontrolou nákladů v oblasti energií a osobních nákladů. Na straně výnosů je možno přemýšlet 

o možném navýšení tržeb z prodeje služeb, což bude mít vliv na výši vstupného jak na bazén, 

koupaliště i zimní stadion. 

 

V rámci analýzy hospodaření jednotlivých HS společnosti jsou blíže popsány hospodářská 

střediska HS 430 – letní koupaliště, HS 440 – zimní stadion a HS 450 – krytý bazén. 

Jednotlivá HS jsou posuzovány dle porovnání výnosů, nákladů, které jsou dále doplněny ve 

vztahu k míře dotací a vlivu odpisů, které mají zásadní vliv na celkové hospodaření 

jednotlivých HS. Lze obecně konstatovat potřebu dotovat jednotlivá HS ze strany vlastníka 

společnosti města Valašské Meziříčí. 
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Zachování dostupnosti sportovních zařízení města koresponduje s cenovou politikou 

vlastníka, která v případě krytého bazénu znamená zajímavou návštěvnost sportoviště 

v porovnání s konkurenčními zařízeními v regionu. Lze obecně hovořit o nezbytnosti 

zachování stávající míry nabízených služeb pro občany, které současně s optimalizačními 

kroky může přispět k lepšímu hospodářskému výsledku jako celku.  

 

Podněty k řešení nepříznivého stavu, které jsou uvedeny v bakalářské práci, budou 

společnosti ST SERVIS s.r.o. přínosem a jejich možná realizace splní konečný cíl této práce. 
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ČSÚ – České účetní standardy 
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Tabulka 1.1 – letní koupaliště 

 

Porovnání skutečných nákladů oproti plánu v roce 2010  

(v Kč) 

 

Rok 2010 Plán Skutečnost Plnění plánu v % 

Opravy povodně 2010 0 1 946 396 -
*
 

Osobní náklady 198 220 309 305 156,0% 

Správní režie 298 148 299 310 100,4% 

Opravy a udržování 95 000 171 317 180,3% 

Elektřina 354 349 162 498 45,9% 

Voda 182 000 143 418 78,8% 

Služby materiálové povahy 178 720 125 931 70,5% 

Chemie 51 000 48 205 94,5% 

Režijní spotřeba 52 000 31 439 60,5% 

Stočné 0 24 197 -
*
 

Ostatní provozní náklady 7 309 21 242 290,6% 

Služby nemateriálové povahy 2 400 13 750 572,9% 

Náklady na reklamu 0 9 000 -
*
 

Daň z nemovitosti 8 096 8 360 103,3% 

Drobný majetek z časového 

rozlišení 
5697 8 294 145,6% 

Spotřeba PHM 7 500 7 683 102,4% 

Spotřeba materiálu nedaňová 0 5 835 -
*
 

Pořízení drobného majetku 5 694 4 126 72,5% 

Výkony spojů 0 2 862 -
*
 

Nákup drobného NIM-SW 1475 1 330 90,2% 

Ostatní náklady 0 0 -
*
 

Odpisy  1 658 088 1 721 383 103,8% 

Celkem 3 105 696 5 065 881 163,1% 
*
jednotlivé položky nebyly zahrnuty v plánu 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 
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Tabulka 1.2 – zimní stadion 

 

Porovnání skutečných nákladů oproti plánu v roce 2010  

(v Kč) 

 

Rok 2010 Plán Skutečnost Plnění plánu v % 

Spotřeba elektrické energie 1 874 479 1 882 460 100,4% 

Osobní náklady 809 466 1 007 631 124,5% 

Správní režie 395 140 396 680 100,4% 

Nájemné 300 000 303 000 101,0% 

Leasing 405 698 371 950 91,7% 

Opravy a udržování 120 000 261 553 218,0% 

Služby materiálové povahy 131 938 176 249 133,6% 

Spotřeba energie – plyn 180 000 169 089 93,9% 

Akontace leasingu 160 423 160 423 100,0% 

Spotřeba energie – voda 70 000 84 302 120,4% 

Režijní spotřeba 78 000 61 860 79,3% 

Chemie 72 000 60 674 84,3% 

Ostatní provozní náklady 42 512 40 775 95,9% 

Služby nemateriálové povahy 13 098 22 527 172,0% 

Drobný majetek z časového 

rozlišení 
0 17 726 -

*
 

Výkony spojů 2 000 3 164 158,2% 

Spotřeba PHM 0 1 467 -
*
 

Nákup drobného NIM –SW 1 500 1 330 88,7% 

Pořízení drobného majetku 15 000 0 0,0% 

Náklady na reklamu 0 250 -
*
 

Silniční daň 0 900 -
*
 

Odpisy  260 160 322 492 124,0% 

Celkem 4 931 414 5 346 502 108,4% 
*
jednotlivé položky nebyly zahrnuty v plánu 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 
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Tabulka 1.3 – krytý bazén    

 

Porovnání skutečných nákladů oproti plánu v roce 2010  

(v Kč) 

 

Rok 2010 Plán Skutečnost Plnění plánu v % 

Osobní náklady 5 311 534 6 240 903 117,5% 

Spotřeba elektrické energie 5 114 159 4 681 303 91,5% 

Spotřeba tepla 3 246 259 3 443 345 106,1% 

Správní režie 1 702 826 1 709 463 100,4% 

Úroky z úvěru 369 643 375 144 101,5% 

Náklady na reklamu 525 160 686 354 130,7% 

Služby materiálové povahy 773 722 940 717 121,6% 

Služby nemateriálové povahy 264 000 405 386 153,6% 

Režijní spotřeba 559 200 507 704 90,8% 

Spotřeba energie - voda 634 280 588 559 92,8% 

Stočné 0 424 521 -
*
 

Prodej zboží 432 309 316 575 73,2% 

Opravy a udržování 404 000 326 201 80,7% 

Daň z nemovitosti 41 010 42 347 103,3% 

Ostatní finanční náklady 72 640 112 469 154,8% 

Chemie 140 400 114 542 81,6% 

Nájemné 44 011 33 333 75,7% 

Výkony spojů 103 200 103 758 100,5% 

Pořízení drobného majetku 12 000 16 216 135,1% 

Spotřeba PHM 27 600 27 318 99,0% 

Náklady na reprezentaci 7 200 16 263 225,9% 

Ostatní daně a poplatky 3 030 1 683 55,5% 

Drobný majetek z časového 

rozlišení 
195 457 239 052 122,3% 

Ostatní provozní náklady 0 56 105 -
*
 

Nákup drobného NIM - SW 17 520 48 402 276,3% 
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Cestovné 24 000 30 024 125,1% 

Ostatní 0 25 588 -
*
 

Odpisy  12 863 472 12 660 759 98,4% 

Celkem 32 888 632 34 174 034 103,9% 
*
jednotlivé položky nebyly zahrnuty v plánu 

 

Zdroj: vlastní vypracování na základě interních materiálů podniku 
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Tabulka č. 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 2.1 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel (v Kč) 2007 2008 2009 2010 

Tržby z prodeje služeb 11 839 000 20 813 000 29 427 000 31 896 000 

Přidaná hodnota 1 703 000 -193 000 3 534 000 2 929 000 

Provozní výsledek 
hospodaření 

-3 528 000 17 233 000 -20 986 000 -10 062 000 

Výsledek hospodaření po 
zdanění 

-3 566 000 12 596 000 -20 156 000 -10 533 000 

Vlastní kapitál 49 883 000 108 132 000 103 243 000 171 110 000 

Rentabilita vlastního kapitálu -7,1% 11,6% -19,5% -6,2% 

Tržby 
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Tabulka č. 3.1 

Výkaz zisku a ztrát 

(v tis. Kč) 

 

 

      2010 2009 2008 2007 

I.   Tržby za prodej zboží 467 895 1 354 1 

A.   Náklady na prodej zboží 316 615 943 1 

+   Obchodní marže 151 280 411 0 

II.   Výkony 31 429 28 532 19 459 11 838 

  1 Tržby za prodej výrobků a služeb 31 379 28 532 19 459 11 536 

  2 Změna stavu zásob a aktivace 50 0 0 302 

B.   Výkonová spotřeba 28 651 25 278 20 063 10 135 

  1 Spotřeba materiálu a energie 17 399 17 149 13 668 5 699 

  2 Služby 11 252 8 129 6 395 4 436 

+   Přidaná hodnota 2 929 3 534 -193 1 703 

C.   Osobní náklady celkem 10 884 11 418 8 854 4 014 

D.   Daně a poplatky 64 96 24 27 

E.   Odpisy dlouhodobého majetku 15 432 15 104 8 366 835 

III.   Jiné provozní výnosy 14 586 2 984 35 948 503 

F.   Jiné provozní náklady 1 197 886 1 278 858 

+   Provozní výsledek hospodaření -10 062 -20 986 17 233 -3 528 

IV.   Finanční výnosy 65 3 734 6 5 

G.   Finanční náklady 536 2 904 2 870 43 

    z toho: Úroky 379 2 729 2 785  0 

+   Finanční výsledek hospodaření -471 830 -2 864 -38 

H.   Daň z příjmů za běžnou činnost  0 0 1 773  0 

++   Výsledek hospodaření za běžnou činnost -10 533 -20 156 12 596 -3 566 

+   Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 

I.   Převod podílů na hospodářském výsledku  0 0 0  0 

+++   Výsledek hospodaření za účetní období -10 533 -20 156 12 596 -3 566 

+++   Výsledek hospodaření před zdaněním -10 533 -20 156 14 369 -3 566 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 3.2 

 

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv) 

(v tis. Kč) 

 

    AKTIVA 2010 2009 2008 2007 

A.   POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ KAPITÁL  0 0 0  0 

B.   STÁLÁ AKTIVA 167 185 182 414 192 340 142 015 

B.I.   Nehmotný dlouhodobý majetek  0 0 0  0 

B.II.   Hmotný dlouhodobý majetek 167 185 182 414 192 340 142 015 

B.III.   Finanční dlouhodobý majetek  0 0 0  0 

C.   OBĚŽNÁ AKTIVA 12 310 13 999 31 534 34 404 

C.I.   Zásoby 277 396 232  0 

C.II.   Dlouhodobé pohledávky 40 40 40 40 

C.III.   Krátkodobé pohledávky 6 557 4 601 5 996 5 815 

C.IV.   Finanční majetek 5 436 8 962 25 266 28 549 

D.   OSTATNÍ AKTIVA 1 051 1 622 3 160 1 571 

    AKTIVA CELKEM 180 546 198 035 227 034 177 990 

           P A S I V A 2010 2009 2008 2007 

A.   VLASTNÍ KAPITÁL 171 110 103 243 108 132 49 883 

A.I.   Základní kapitál 188 467 110 067 94 797 49 144 

A.II.   Kapitálové fondy  0 0 0 0 

A.III.   Fondy ze zisku 640 640 10 10 

A.IV.   Výsledky hospodaření minulých let -7 464 12 692 729 4 295 

A.V.   Výsledek hospodaření běžného období -10 533 -20 156 12 596 -3 566 

B.   CIZÍ ZDROJE 9 024 94 169 118 081 127 603 

B.I.   Rezervy          0 5 946 2 973  0 

B.II.   Dlouhodobé závazky  0 0 0  0 

B.III.   Krátkodobé závazky 9 024 9 823 22 308 39 111 

B.IV.   Bankovní úvěry a výpomoci  0 78 400 92 800 88 492 

B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé  0 78 400 92 800  0 

  2. Běžné bankovní úvěry  0 0 0  0 

C.   OSTATNÍ PASIVA 412 623 821 504 

    PASIVA CELKEM 180 546 198 035 227 034 177 990 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 4.1 

 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč Absolutní změna 

 
Relativní změna 

 
      2010 2009 2008 2010 2009 2008 

I.   Tržby za prodej zboží -428 -459 1 353 -47,8% -33,9% 135300,0% 

A.   Náklady na prodej zboží -299 -328 942 -48,6% -34,8% 94200,0% 

+   Obchodní marže -129 -131 411 -46,1% -31,9% 0,0% 

II.   Výkony 2 897 9 073 7 621 10,2% 46,6% 64,4% 

  1 Tržby za prodej výrobků a služeb 2 847 9 073 7 923 10,0% 46,6% 68,7% 

  2 Změna stavu zásob a aktivace 50 0 -302 0,0% 0,0% -100,0% 

B.   Výkonová spotřeba 3 373 5 215 9 928 13,3% 26,0% 98,0% 

  1 Spotřeba materiálu a energie 250 3 481 7 969 1,5% 25,5% 139,8% 

  2 Služby 3 123 1 734 1 959 38,4% 27,1% 44,2% 

+   Přidaná hodnota -605 3 727 -1 896 -17,1% -1931,1% -111,3% 

C.   Osobní náklady celkem -534 2 564 4 840 -4,7% 29,0% 120,6% 

D.   Daně a poplatky -32 72 -3 -33,3% 300,0% -11,1% 

E.   Odpisy dlouhodobého majetku 328 6 738 7 531 2,2% 80,5% 901,9% 

III.   Jiné provozní výnosy 11 602 -32 964 35 445 388,8% -91,7% 7046,7% 

F.   Jiné provozní náklady 311 -392 420 35,1% -30,7% 49,0% 

+   Provozní výsledek hospodaření 10 924 -38 219 20 761 -52,1% -221,8% -588,5% 

IV.   Finanční výnosy -3 669 3 728 1 -98,3% 62133,3% 20,0% 

G.   Finanční náklady -2 368 34 2 827 -81,5% 1,2% 6574,4% 

    z toho: Úroky -2 350 -56 2 785 -86,1% -2,0% 0,0% 

+   Finanční výsledek hospodaření -1 301 3 694 -2 826 -156,7% -129,0% 7436,8% 

H.   Daň z příjmů za běžnou činnost 0 -1 773 1 773 0,0% -100,0% 0,0% 

++   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 9 623 -32 752 16 162 -47,7% -260,0% -453,2% 

+   Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

I.   Převod podílů na hospodářském výsledku 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

+++   Výsledek hospodaření za účetní období 9 623 -32 752 16 162 -47,7% -260,0% -453,2% 

+++   Výsledek hospodaření před zdaněním 9 623 -34 525 17 935 -47,7% -240,3% -502,9% 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 4.1 
 

 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 4.2 

 

ROZVAHA (BILANCE AKTIV A PASIV) v tis. Kč Absolutní změna 
 

Relativní změna 
     AKTIVA 2010 2009 2008 2010 2009 2008 

A.   POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ KAPITÁL 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

B.   STÁLÁ AKTIVA -15 229 -9 926 50 325 -8,3% -5,2% 35,4% 

B.I.   Nehmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

B.II.   Hmotný dlouhodobý majetek -15 229 -9 926 50 325 -8,3% -5,2% 35,4% 

B.III.   Finanční dlouhodobý majetek 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

C.   OBĚŽNÁ AKTIVA -1 689 -17 535 -2 870 -12,1% -55,6% -8,3% 

C.I.   Zásoby -119 164 232 -30,1% 70,7% 0,0% 

C.II.   Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

C.III.   Krátkodobé pohledávky 1 956 -1 395 181 42,5% -23,3% 3,1% 

C.IV.   Finanční majetek -3 526 -16 304 -3 283 -39,3% -64,5% -11,5% 

D.   OSTATNÍ AKTIVA -571 -1 538 1 589 -35,2% -48,7% 101,1% 

    AKTIVA CELKEM -17 489 -28 999 49 044 -8,8% -12,8% 27,6% 

     
  

  
  

    P A S I V A 2010 2009 2008 2010 2009 2008 

A.   VLASTNÍ KAPITÁL 67 867 -4 889 58 249 65,7% -4,5% 116,8% 

A.I.   Základní kapitál 78 400 15 270 45 653 71,2% 16,1% 92,9% 

A.II.   Kapitálové fondy 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

A.III.   Fondy ze zisku 0 630 0 0,0% 6300,0% 0,0% 

A.IV.   Výsledky hospodaření minulých let -20 156 11 963 -3 566 -158,8% 1641,0% -83,0% 

A.V.   Výsledek hospodaření běžného období 9 623 -32 752 16 162 -47,7% -260,0% -453,2% 

B.   CIZÍ ZDROJE -85 145 -23 912 -9 522 -90,4% -20,3% -7,5% 

B.I.   Rezervy         -5 946 2 973 2 973 -100,0% 100,0% 0,0% 

B.II.   Dlouhodobé závazky 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

B.III.   Krátkodobé závazky -799 -12 485 -16 803 -8,1% -56,0% -43,0% 

B.IV.   Bankovní úvěry a výpomoci -78 400 -14 400 4 308 -100,0% -15,5% 4,9% 

B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé -78 400 -14 400 92 800 -100,0% -15,5% 0,0% 

  2. Běžné bankovní úvěry 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

C.   OSTATNÍ PASIVA -211 -198 317 -33,9% -24,1% 62,9% 

    PASIVA CELKEM -17 489 -28 999 49 044 -8,8% -12,8% 27,6% 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 4.2 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 4.3 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 5.1 

Výkaz zisků a ztrát 

 

      2010 2009 2008 2007 

I.   Tržby za prodej zboží 1,5% 3,1% 7,0% 0,0% 

A.   Náklady na prodej zboží 1,0% 2,2% 4,8% 0,0% 

+   Obchodní marže 0,5% 1,0% 2,1% 0,0% 

II.   Výkony 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  1 Tržby za prodej výrobků a služeb 99,8% 100,0% 100,0% 97,4% 

  2 Změna stavu zásob a aktivace 0,2% 0,0% 0,0% 2,6% 

B.   Výkonová spotřeba 91,2% 88,6% 103,1% 85,6% 

  1 Spotřeba materiálu a energie 55,4% 60,1% 70,2% 48,1% 

  2 Služby 35,8% 28,5% 32,9% 37,5% 

+   Přidaná hodnota 9,3% 12,4% -1,0% 14,4% 

C.   Osobní náklady celkem 34,6% 40,0% 45,5% 33,9% 

D.   Daně a poplatky 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 

E.   Odpisy dlouhodobého majetku 49,1% 52,9% 43,0% 7,1% 

III.   Jiné provozní výnosy 46,4% 10,5% 184,7% 4,2% 

F.   Jiné provozní náklady 3,8% 3,1% 6,6% 7,2% 

+   Provozní výsledek hospodaření -32,0% -73,6% 88,6% -29,8% 

IV.   Finanční výnosy 0,2% 13,1% 0,0% 0,0% 

G.   Finanční náklady 1,7% 10,2% 14,7% 0,4% 

    z toho: Úroky 1,2% 9,6% 14,3% 0,0% 

+   Finanční výsledek hospodaření -1,5% 2,9% -14,7% -0,3% 

H.   Daň z příjmů za běžnou činnost 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 

++   Výsledek hospodaření za běžnou činnost -33,5% -70,6% 64,7% -30,1% 

+   Mimořádný výsledek hospodaření 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

I.   Převod podílů na hospodářském výsledku 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

+++   Výsledek hospodaření za účetní období -33,5% -70,6% 64,7% -30,1% 

+++   Výsledek hospodaření před zdaněním -33,5% -70,6% 73,8% -30,1% 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 5.2 

 

Rozvaha 

 

    AKTIVA 2010 2009 2008 2007 

A.   POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ KAPITÁL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

B.   STÁLÁ AKTIVA 92,6% 92,1% 84,7% 79,8% 

B.I.   Nehmotný dlouhodobý majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

B.II.   Hmotný dlouhodobý majetek 92,6% 92,1% 84,7% 79,8% 

B.III.   Finanční dlouhodobý majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

C.   OBĚŽNÁ AKTIVA 6,8% 7,1% 13,9% 19,3% 

C.I.   Zásoby 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 

C.II.   Dlouhodobé pohledávky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

C.III.   Krátkodobé pohledávky 3,6% 2,3% 2,6% 3,3% 

C.IV.   Finanční majetek 3,0% 4,5% 11,1% 16,0% 

D.   OSTATNÍ AKTIVA 0,6% 0,8% 1,4% 0,9% 

    AKTIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

           P A S I V A 2010 2009 2008 2007 

A.   VLASTNÍ KAPITÁL 94,8% 52,1% 47,6% 28,0% 

A.I.   Základní kapitál 104,4% 55,6% 41,8% 27,6% 

A.II.   Kapitálové fondy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

A.III.   Fondy ze zisku 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 

A.IV.   Výsledky hospodaření minulých let -4,1% 6,4% 0,3% 2,4% 

A.V.   Výsledek hospodaření běžného období -5,8% -10,2% 5,5% -2,0% 

B.   CIZÍ ZDROJE 5,0% 47,6% 52,0% 71,7% 

B.I.   Rezervy         0,0% 3,0% 1,3% 0,0% 

B.II.   Dlouhodobé závazky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

B.III.   Krátkodobé závazky 5,0% 5,0% 9,8% 22,0% 

B.IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 0,0% 39,6% 40,9% 49,7% 

B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0,0% 39,6% 40,9% 0,0% 

  2. Běžné bankovní úvěry 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

C.   OSTATNÍ PASIVA 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 

    PASIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 5.1 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

 

Graf č. 5.2 

 

 

 

Zdroj: vlastní vypracování 
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Tabulka č. 6.1 

 

Ziskovost Zdroj dat 2010 2009 2008 

Celkové tržby 
tržby za prodej zboží + tržby 
za prodej výrobků a služeb 

31 846 29 427 20 813 

Přidaná hodnota výkaz zisku a ztráty 2 929 3 534 -193 

Provozní výsledek hospodaření výkaz zisku a ztráty -10 062 -20 986 17 233 

Celkový výsledek po zdanění 
(EAT - Eearnings after Tax) 

výkaz zisku a ztráty -10 533 -20 156 12 596 

Celkový výsledek před zdaněním 
(EBT - Earnings before Tax) 

výkaz zisku a ztráty -10 533 -20 156 14 369 

Úroky z cizího kapitálu (úvěrů) výkaz zisku a ztráty 379 2 729 2 785 

EBIT (Earnings before Interest 
and Tax) 

zisk před úroky a zdaněním = 
zisk před zdaněním + úroky z 
cizího kapitálu 

-10 154 -17 427 17 154 

Rentabilita tržeb (ROS) zisk po zdanění / tržby -33,1% -68,5% 60,5% 

Provozní míra zisku 
provozní hospodářský 
výsledek / tržby 

-31,6% -71,3% 82,8% 

Materiálová a energetická 
náročnost produkce 

spotřeba materiálu a energie / 
výkony 

54,6% 58,3% 65,7% 

Náročnost produkce na externí 
služby 

služby / výkony 35,3% 27,6% 30,7% 

Náročnost produkce na výrobní 
spotřebu 

výkonová spotřeba / výkony 90,0% 85,9% 96,4% 

Mzdová náročnost produkce osobní náklady / výkony 34,2% 38,8% 42,5% 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
 

Tabulka č. 6.2 

 

Rentabilita kapitálu Zdroj dat 2010 2009 2008 

Rentabilita celkového kapitálu 
(ROA - Return on Assets) - A 

EBIT / celková aktiva -5,6% -8,8% 7,6% 

Rentabilita celkového kapitálu 
(ROA - Return on Assets) - B 

zisk po zdanění (EAT) / 
celková aktiva 

-5,8% -10,2% 5,5% 

Rentabilita vloženého kapitálu 
(ROI - Return on Investment) 

zisk po zdanění + nákladové 
úroky / celková aktiva 

-5,6% -8,8% 6,8% 

Rentabilita vlastního kapitálu 
(ROE - Return on Equity) 

zisk po zdanění / vlastní 
kapitál 

-6,2% -19,5% 11,6% 

Rentabilita základního kapitálu 
zisk po zdanění / základní 
kapitál 

-5,6% -18,3% 13,3% 

Rentabilita čistého pracovního 
kapitálu 

zisk po zdanění / čistý 
pracovní kapitál 

-324,5% -487,3% 137,1% 

 

Zdroj: vlastní vypracování 
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Tabulka č. 6.3 

 

Likvidita Zdroj dat 2010 2009 2008 

Likvidita 1. stupně (peněžní 
likvidita, cash ratio) 

finanční majetek / krátkodobé 
zdroje 

0,60 0,91 1,13 

Likvidita 2. stupně (pohotová 
likvidita, quick ratio) 

finanční majetek + krátkodobé 
pohledávky / krátkodobé 
zdroje 

1,33 1,38 1,40 

Likvidita 3. stupně (běžná 
likvidita, current ratio) 

oběžný majetek bez 
dlouhodobých pohledávek / 
krátkodobé zdroje 

1,36 1,42 1,41 

Čistý pracovní kapitál 
oběžná aktivy (bez 
dlouhodobých pohledávek) - 
krátkodobé závazky 

3 246,0 4 136,0 9 186,0 

 
Zdroj: vlastní vypracování 
 
 

Tabulka č. 6.4 

 

Výpočet čistého pracovního 
kapitálu 

  2010 2009 2008 

Zásoby + 277 396 232 

Krátkodobé pohledávky + 6 557 4 601 5 996 

Finanční majetek + 5 436 8 962 25 266 

Krátkodobý oběžný majetek   12 270 13 959 31 494 

Krátkodobé závazky - 9 024 9 823 22 308 

Běžné bankovní úvěry - 0 0 0 

Krátkodobé závazky   9 024 9 823 22 308 

Čistý pracovní kapitál = 3 246 4 136 9 186 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 6.5 

 

Zadluženost (stabilita) Zdroj dat 2010 2009 2008 

Celková zadluženost 
celkové cizí zdroje / celková 
pasiva 

5,0% 47,6% 52,0% 

Poměr vlastního kapitálu k 
celkovým pasivům (koeficient 
samofinancování) 

vlastní kapitál / celková 
pasiva 

94,8% 52,1% 47,6% 

Míra zadluženosti 
celkové cizí zdroje / vlastní 
kapitál 

5,3% 91,2% 109,2% 

Krytí stálých aktiv vlastními zdroji 
(krytí majetku) 

vlastní kapitál / stálá aktiva 1,0 0,6 0,6 

Podíl ČPK z majetku 
čistý pracovní kapitál / 
celková aktiva 

1,8% 2,1% 4,0% 

Úvěrové zatížení stálých a 
oběžných aktiv 

úvěry celkem / stálá aktiva + 
oběžná aktiva 

0,0% 39,9% 41,5% 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

 



Příloha č. 6 – ukazatelé 

 

Stránka | 3  

 

Tabulka č. 6.6 

 

Ukazatele aktivit Zdroj dat 2010 2009 2008 

Obrat celkového kapitálu celková aktiva / tržby 5,7 6,7 10,9 

Obrat vlastního kapitálu vlastní kapitál / tržby 5,4 3,5 5,2 

Obrat čistého pracovního kapitálu 
ve dnech 

čistý pracovní kapitál * počet 
dnů / tržby 

37,2 51,3 161,1 

Obrat zásob ve dnech zásoby * počet dnů / tržby 3,2 4,9 4,1 

Obrat pohledávek (doba 
splatnosti) ve dnech 

krátkodobé pohledávky * 
počet dnů / tržby 

75,2 57,1 105,2 

 

Zdroj: vlastní vypracování
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Tabulka č. 7.1 

 

Altmanův index ("Z" analýza) Váha 2010 2009 2008 

Čistý pracovní kapitál / celková aktiva 1,2 0,02 0,03 0,05 

Zadržené výdělky / celková aktiva 1,4 -0,13 -0,05 0,08 

EBIT / celková aktiva 3,3 -0,19 -0,29 0,25 

Tržní hodnota ZK / cizí kapitál 0,6 1,63 -0,17 0,55 

Tržby / celková aktiva 1,0 0,26 0,18 0,25 

Součet (celkový index)   1,59 -0,30 1,18 

 

Zdroj: vlastní vypracování 
 
 
 

Tabulka č. 7.2 
 

Index IN95 Váha 2010 2009 2008 

Aktiva celkem / cizí zdroje 0,07 1,40 0,15 0,13 

EBIT / nákladové úroky 0,11 -2,95 -0,70 0,68 

EBIT / aktiva celkem 14,35 -0,81 -1,26 1,08 

Výnosy celkem / aktiva celkem 0,75 0,13 0,11 0,07 

Oběžná aktiva / krátkodobé závazky + krátkodobé 
bankovní úvěry 

0,10 0,14 0,14 0,14 

Závazky po lhůtě splatnosti / výnosy celkem 60,61 0,00 0,00 0,00 

Součet (celkový index)   -2,08 -1,56 2,11 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

 



 

 

 

 


