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Anotace 

Cílem této diplomové práce je vytvoření souhrnu teoretických poznatků týkajících 

se finanční analýzy a její praktické provedení. Teoretická část práce obsahuje informace 

o finanční analýze, jako například její metody, uživatele či vstupy. Část praktická se pak 

zabývá provedením finanční analýzy společnosti BEHYP s.r.o. Finanční analýza této 

společnosti byla provedena na podkladě odborné literatury a účetních výkazů podniku. Po 

výpočtech poměrových ukazatelů a vyhodnocení jejich výsledků následuje horizontální 

a vertikální analýza. Závěr praktické části této práce tvoří Du Pontův pyramidální rozklad 

a interpretace jeho výsledků. Celkové shrnutí, návrhy a opatření jsou obsaženy v závěrečné 

kapitole. 

Klíčová slova: Finanční analýza, BEHYP s.r.o., poměrové ukazatele, horizontální analýza, 

vertikální analýza, Du Pontův pyramidální rozklad  

 

 

Summary 

The aim of this thesis is creating summary of the theoretical knowledge, concerning 

financial analysis and it´s practical fulfilment too. The theoretical part of this thesis 

contains knowledge about financial analysis for example it´s methods, users and inputs. 

Practical part of this thesis is concerned with performing financial analysis of the BEHYP 

s.r.o. company. Financial analysis of this company was performed on the basis of 

specialized bibliography and accounts of the company. After calculating ratios and 

evaluate their results follow horizontal and vertical analysis. Conclusion of the practical 

part of this thesis consists of Du Pont pyramidal decomposition and interpretation of its 

results. Overall summary, proposals and measures are contained in the final chapter. 

Keywords: Financial analysis, BEHYP s.r.o., ratios, horizontal analysis, vertical analysis, 

Du Pont pyramidal decomposition 
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1. Úvod 

V dnešní době ovlivněné hospodářskou krizí, jež v posledních letech zasáhla 

Evropu, opět nabývá na významu hodnocení podniku. Mimo jiné se v oblasti podnikání 

zmíněná krize projevuje větší opatrností investorů investujících do cenných papírů, 

zpřísňují se podmínky poskytování úvěrů a majitelé podniků se staví zodpovědněji 

ke zprávám managementu o stavu jejich společnosti. Podniky se nezřídka - kdy dostávají 

do finanční tísně, krachují nebo se slučují či prodávají. 

Finanční analýza tedy v současnosti hraje podstatnou roli v oblasti rozhodování, 

a to ať už na straně vedení podniku, nebo naopak na straně investorů, zvažujících 

zhodnocení svého kapitálu v určitém podniku. Cílem mé práce, strukturované do šesti 

kapitol, je sepsání teoretických východisek finanční analýzy a následně praktické 

provedení finanční analýzy společnosti BEHYP s.r.o. Tato společnost poskytuje služby 

zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Podkladem pro 

praktické provedení finanční analýzy jsou účetní výkazy vybraného podniku a odborná 

literatura. Po výpočtech poměrových ukazatelů a vyhodnocení jejich výsledků následuje 

horizontální a vertikální analýza. Závěr praktické části mé práce tvoří Du Pontův 

pyramidální rozklad a interpretace jeho výsledků.      
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2. Charakteristika společnosti 

Zakladatelé společnosti BEHYP s.r.o. se problematikou bezpečnosti práce, její 

hygienou a také ergonomií začali zabývat již v roce 1998, a to v rámci zaměstnání v již 

neexistujícím podniku Elektrotelevizní služba. Privatizace zmíněného podniku dopomohla 

zaměstnancům k realizaci myšlenky věnovat se této oblasti nadále, avšak již jako 

spolupracující podnikající fyzické osoby. V roce 2009 pak v rámci rozvoje podniku, jednak 

co do počtu zaměstnanců, rovněž i co do působnosti na trhu došlo k přeměně právní formy 

podnikání na společnost s ručením omezeným. Vznikla tedy společnost BEHYP s.r.o. 

 Obecně lze soudit, že od roku 2009 doposud se podnik dále rozvíjí, přičemž je 

kladen větší důraz na oblast marketingu a managementu, rovněž ale i na oblast rozšiřování 

působnosti v odborných činnostech, jež je firma schopna zajišťovat svým zákazníkům. 

Jedná se zvláště o požární ochranu, ochranu životního prostředí, a provádění auditů. 

V současné době je společnost BEHYP s.r.o. schopna poskytovat své služby komplexně, 

a tedy provádět v průběhu celého roku školení zaměstnanců i vedoucích pracovníků 

z oblasti BOZP a PO a jejich znalosti poté ověřit testem, vést veškerou, ze zákona 

vyplývající, dokumentaci přičemž samozřejmostí je pak její aktualizace v závislosti 

na uskutečněných změnách v právních předpisech, průběžně provádět kontroly dodržování 

BOZP a PO na pracovištích a z těchto kontrol zhotovit zápisy, řešit a sepisovat veškeré 

pracovní úrazy a především všem subjektům poskytovat odborné poradenství. Pro 

zkvalitnění služeb byla také zřízena 24 hodinová telefonní linka. Od roku 2007 vlastní 

firma oprávnění k provádění interních auditů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ochrany životního prostředí a jakosti.  

Smyslem práce společnosti je tedy především snižování úrazovosti na pracovištích, 

minimalizace havárií a nehod stejně jako zvyšování pocitu bezpečí pracovníků v jejich 

zaměstnání a dále také např. snižování počtu nemocí z povolání. Výše uvedené služby 

zajišťuje v současné době 5 zaměstnanců včetně majitelů společnosti. Z hlediska počtu 

zaměstnanců se tedy jedná o relativně malou firmu, která se však může pochlubit nejen 

pozitivními referencemi ze strany svých zákazníků, mezi něž patří i velké a známé 

podniky, ale i různými certifikáty a osvědčeními.  

Dále pak firma může být vnímána pozitivně z důvodu velké pestrosti specializací 

odběratelských firem. BEHYP s.r.o. je totiž schopna poskytovat své služby podnikům 
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stavebním, strojním, administrativním a dalším, až po např. podniky potravinářské, což 

může být chápáno i jako konkurenční výhoda. Majitelé společnosti hodlají v expanzní 

strategii i nadále pokračovat, avšak s ohledem na hospodářskou krizi, která v nedávné době 

zasáhla Evropu, a která se ve většině firem, jak odběratelských, tak i potencionálních 

zákazníků, promítá především ve formě zavádění úspor v mnoha ohledech, a tedy bohužel 

i v ohledu bezpečnosti práce.  
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3. Teoretická východiska finanční analýzy  

3.1 Finanční analýza 

V současné době se lze v různých publikacích setkat s rozmanitými definicemi 

pojmu finanční analýza. „Finanční analýza je formalizovanou metodou, která umožňuje 

získat představu o finančním zdraví podniku. Její tvorba spadá do kompetencí finančního 

manažera a také vrcholového vedení podniku. Je prováděna především před investičním či 

finančním rozhodováním podniku“ [1]. „Finanční analýza podniku je pojímána jako 

metoda hodnocení finančního hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, 

poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální 

souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj. Tím se zvyšuje vypovídací schopnost 

zpracovaných dat, zvyšuje se jejich informační hodnota“ [2]. „Analýza finančního stavu 

podniku se v zásadě uskutečňuje aplikací jednotlivých analytických metod v oblasti 

finančních výkazů a ukazatelů s cílem zjištění poznatků a odvození opatření použitelných 

v rozhodovacím procesu. Jde o hodnotící postup, posuzující současné a minulé finanční 

postavení podniku a výsledky jeho činnosti, z nichž by bylo možné předvídat finanční stav 

podniku v budoucnu. Finanční stav podniku je jedním ze souhrnných kritérií úrovně jeho 

hospodaření, promítají se do něj výsledky z různých oblastí činnosti podniku. Obecně je 

finanční stav určován vztahem mezi finančními zdroji a potřebami a vývojem tohoto 

vztahu“ [3].  

V České republice je za největšího propagátora finanční analýzy považován 

profesor Synek. Výhodou finanční analýzy je analytický a systémový přístup 

k jednotlivým činnostem podniku. Samostatně se hodnotí rentabilita, likvidita či například 

aktivita daného podniku. Takový přístup ale předpokládá znalosti a zkušenosti hodnotitele. 

Od hodnotitele se tedy vyžaduje nejen, aby dokázal interpretovat jednotlivé ukazatele 

a výsledky, ale aby byl také schopen sestavit a předat příslušným skupinám či lidem 

informace o stavu společnosti. Údaje z účetních výkazů však mají praktický smysl až při 

porovnání s ostatními číselnými údaji. Hlavní přínos finanční analýzy spočívá v možnosti 

porovnávání jednotlivých ukazatelů v čase a prostoru. Klasická finanční analýza obsahuje 

dvě navzájem propojené části, a to část kvalitativní, tzv. fundamentální analýzu, jež se 

zakládá na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí mezi ekonomickými 

a mimoekonomickými jevy, a dále pak část druhou, kvantitativní tzv. technickou analýzu, 
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jež je založena na využívání matematických, statistických a jiných algoritmizovaných 

metod, a to ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným kvalitativním 

ekonomickým posouzením výsledků [1], [2].  

3.2 Uživatelé finanční analýzy 

Konkrétní uživatele finanční analýzy lze z hlediska podniku rozčlenit na uživatele 

interní a externí. Za externí uživatele považujeme stát a jeho orgány, banky a jiné věřitele, 

obchodní partnery, investory, konkurenci apod. Z hlediska státu jde hlavně o kontrolu 

vykazovaných daní, sledování informací o podnicích ze statistických důvodů či např. 

sledování finančního zdraví podniků, kterým byly svěřeny státní zakázky. Investoři 

poskytují podnikům majetek, proto je zajímá finanční výkonnost podniku při rozhodování 

o případných investicích. Sledována je v tomto případě míra rizika, s jakou je spjata jejich 

investice. Rovněž se sleduje jak podnik, resp. pověření manažeři, hospodaří 

s investovaným majetkem. Banky pak využívají finanční analýzy, aby si udělaly představu 

o finančním zdraví svého budoucího dlužníka. Obchodní partnery zajímá schopnost 

podniku dodržet své závazky z daných obchodních vztahů. V tomto případě se tedy sleduje 

zadluženost, solventnost a likvidita daného podniku. Na straně druhé existují i interní 

uživatelé finanční analýzy. Tato skupina je reprezentována manažery, zaměstnanci 

a odboráři. Manažeři využívají finanční analýzu jako podklad pro strategické a finanční 

řízení podniku. Ve většině případů jsou také i jejími zpracovateli. Zaměstnanci pak mají 

zájem na stabilitě a prosperitě firmy, která je zaměstnává, z důvodů mzdových a sociálních 

[1], [2]. 

3.3 Cíle finanční analýzy 

Obecně se rozlišuje několik cílů finanční analýzy [2]: 

 posouzení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí podniku, 

 analýza dosavadního vývoje podniku, 

 komparace výsledků analýzy v prostoru, 

 analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady), 
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 poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

 analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

 interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení 

podniku.  

3.4 Vstupy finanční analýzy 

Každá finanční analýza vychází z účetní závěrky. V úhrnu se tedy finanční analýza 

vytváří z těchto výkazů: 

 výkaz zisku a ztráty, 

 rozvaha, 

 výkaz cash flow. 

Výkaz zisku a ztráty 

Hlavním účelem tohoto výkazu je výpočet hospodářského výsledku. Počítá se 

přitom s dosaženými výnosy za dané časové období a s náklady které bylo třeba vynaložit 

na tyto výnosy. Za výnosy jsou považovány peníze, které daný podnik získal z veškerých 

činností bez ohledu na to, zda již došlo k jejich inkasu. Naopak náklady jsou peníze, které 

podnik vynaložil na získání výnosů. Náklady ani výnosy se tedy neopírají o skutečné 

peněžní toky a hospodářský výsledek z nich vypočítaný tedy nevyobrazuje skutečnou 

hotovost získanou hospodařením podniku. Výkaz zisku a ztráty obsahuje část provozní, 

finanční a mimořádnou, přičemž součet těchto tří dílčích výsledků pak tvoří hospodářský 

výsledek za dané účetní období [1]. 

Rozvaha 

Tento výkaz zachycuje stav majetku daného podniku (aktiva) k určitému datu 

stejně jako zdroje (pasiva), které umožnily pořízení tohoto majetku. Za aktiva považujeme 

majetek, kterým podnik disponuje k určitému datu, pasiva jsou pak zdrojem kapitálu, 

ze kterého jsme jednotlivé položky majetku pořídili. Platí zásada, že aktiva se vždy musí 

rovnat pasivům [1].  



Bc. Ivana Jařabáčová: Finanční analýza společnosti BEHYP s.r.o. 

2012  7 
 

Cash flow 

Cash flow zachycuje přehled příjmů a výdajů podniku za dané období, přičemž je 

žádoucí aby příjmy převyšovaly výdaje. Stejně jako výkaz zisku a ztráty se i výkaz cash 

flow člení do oblasti provozní, finanční a mimořádné [1]. 

3.5 Základní metody finanční analýzy 

Mezi základní metody finanční analýzy řadíme [3]:  

 analýzu stavových ukazatelů 

 analýza trendů (horizontální analýza) 

 procentní rozbor (vertikální analýza) 

 analýzu rozdílových a tokových ukazatelů 

 analýza fondů finančních prostředků 

 analýza cash flow 

 analýzu jednotlivých poměrových ukazatelů 

 analýza finanční stability podniku 

 analýza likvidity a platební schopnosti podniku 

 analýza rentability 

 analýza ukazatelů aktivity 

 analýza ukazatelů na bázi finančních fondů a cash flow 

 analýzu soustav ukazatelů 

 Du Pontův pyramidální rozklad  

3.5.1 Analýza stavových ukazatelů, horizontální a vertikální analýza 

Vertikální analýza neboli procentní rozbor se v úhrnu zabývá strukturou aktiv 

a pasiv podniku. Z této struktury je zřejmé, jaké je složení hospodářských prostředků 

potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých zdrojů byly pořízeny. Na 

schopnosti udržovat rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí ekonomická stabilita 

podniku. Podstatou této metody je převádění údajů uvedených v účetních výkazech 

v absolutních hodnotách na procentní relativní vyjádření a to z toho důvodu, že procentní 

vyjádření má větší vypovídací schopnost a umožňuje následné srovnávání v čase, 

srovnávání mezipodnikové, a to bez ohledu na velikost podniku apod. Označení vertikální 
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analýza pak vyplývá z toho, že při procentním vyjádření jednotlivých komponent se 

postupuje po sloupcích, tedy odshora dolů a to v jednotlivých letech. Ve výkazu zisku 

a ztráty se obvykle jako základ bere velikost tržeb (=100%), v rozvaze pak hodnota 

celkových aktiv daného podniku. Vertikální analýza tedy umožňuje srovnatelnost výsledků 

analýzy z různých let, protože nezávisí na meziroční inflaci. Proto se používá ke 

srovnávání v čase (vývoj trendu v čase za několik let v rámci podniku) i v prostoru 

(porovnávání výsledků různých firem) [2], [3]. 

Horizontální analýza neboli analýza trendů je také tvořena z dat, která jsou získána 

z účetních výkazů, přičemž se sledují změny absolutních hodnot dat v čase a také se 

zjišťují jejich procentní (relativní) změny. Název horizontální analýza tedy vyplývá 

z faktu, že se sledují změny jednotlivých položek účetních výkazů po řádcích. Tento druh 

analýzy se v praxi využívá k zachycení vývojových trendů ve struktuře majetku i kapitálu 

podniku. Rovněž se využívá grafické znázornění změn určitých položek nákladů, výnosů, 

majetku a kapitálu. Jedná se o nejjednodušší a nejčastěji používanou metodu při 

vyhotovování zpráv o hospodářské situaci podniku i o jeho budoucím a minulém vývoji 

[2], [3]. 

V úhrnu vytváří horizontální a vertikální analýza základ finanční analýzy podniku. 

V rámci horizontální analýzy se využívají různé indexy a diference, pomocí nichž 

zjišťujeme, o kolik procent se oproti minulému roku změnily jednotlivé položky bilance 

(v případě indexace) nebo o kolik se změnily jednotlivé položky v absolutních číslech 

(diference). Příklad vztahu pro výpočet indexu: 

       
  

     

       
 

i  =   bilanční položka 

Bi(t)  =   bilanční položka v čase t 

I
i
1/t-1  =   index odrážející vývoj položky v relaci k minulému časovému období 

V rámci vertikální analýzy se na jednotlivé položky finančních výkazů pohlíží 

v relaci k určité veličině. „Když bude hledaný vztah označen jako Pi, pak formalizovaný 

výpočet bude následující (Bi představuje velikost položky bilance, ∑Bi označuje sumu 

hodnot položek v rámci určitého celku)“[1]: 
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V případě že jde o analýzu rozvahy, rozvahové položky v rámci poměru odráží, 

z kolika procent se podílejí na celkové bilanční sumě, přičemž tato bilanční suma nemusí 

znamenat pouze součet všech položek rozvahy, nýbrž i různých položek jako např. oběžná 

aktiva, cizí zdroje apod. [1], [3]. 

3.5.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů, analýza fondů finančních 

prostředků, analýza cash flow 

Fond finančních prostředků je typem rozdílového ukazatele, který je vymezen jako 

rozdíl mezi souhrnem veškerých či jen vybraných položek krátkodobých aktiv a souhrnem 

určitých položek krátkodobých pasiv. Nejčastěji používaným ukazatelem v této oblasti je 

tzv. čistý pracovní kapitál, někdy označovaný též jako kapitál provozní nebo provozovací. 

Čistý pracovní kapitál je tvořen rozdílem mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými 

krátkodobými dluhy. Vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky má podstatný 

vliv na platební schopnost podniku. Přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými 

závazky naznačuje, že podnik disponuje určitou výší volného kapitálu, jenž podniku 

umožňuje setrvat v činnosti i v případě mimořádné události, která vyžaduje vysoké peněžní 

výdaje. Analýza čistého pracovního kapitálu spočívá ve srovnávání jeho přírůstků (zvýšení 

jednotlivých položek oběžných aktiv či snížení krátkodobých závazků) s úbytky (snížení 

oběžných aktiv či zvýšení krátkodobých závazků). Rozdíl mezi změnou celkových 

oběžných aktiv a změnou krátkodobých závazků dává celkovou změnu čistého pracovního 

kapitálu. Využití ukazatele čistého pracovního kapitálu jakožto míry likvidity podniku se 

nedoporučuje z důvodu možného výskytu nedobytných nebo obtížně dobytných 

pohledávek či např. zásob s dlouhým cyklem obrátky v oběžných aktivech. V tomto ohledu 

přesnější ukazatel se nazývá čisté pohotové prostředky. Ukazatel je definován jako rozdíl 

mezi pohotovými peněžními prostředky (peníze v pokladně či na bankovních účtech) 

a okamžitě splatnými závazky. Tento ukazatel však může být ovlivněn časovým posunem 

plateb ve vztahu k okamžiku zjišťování likvidity [2], [3]. 

“Pojmem peněžní tok (cash flow) se označuje taková veličina, která odráží 

přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků při hospodářské činnosti podniku za určité 

období” [3]. Výkaz cash flow (výkaz o peněžních tocích) je rozčleněn na tři základní 

oblasti činnosti podniku, a to činnost běžná a mimořádná, investiční a činnost finanční. 

Přehled o peněžních tocích v podstatě zachycuje změnu výchozího stavu peněžních 
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prostředků (stav peněžních prostředků na počátku sledovaného období) na konečný stav 

peněžních prostředků (stav na konci sledovaného období). K analýze příčin vývoje 

jednotlivých položek ve výkazu o peněžních tocích jsou potřeba další informace 

z rozmanitých oblastí podnikové činnosti (např. plnění plánu investic či příčiny zvýšení 

zásob apod.). “Přehled o peněžních tocích (cash flow) je nutno odlišit od ukazatele cash 

flow, který se využívá k finančním analýzám zejména při konstrukci poměrových 

ukazatelů. Tento ukazatel je brán z řádku označovaného A v Přehledu o peněžních tocích 

a představuje čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti, v níž za normální situace 

vzniká přebytek příjmů nad výdaji” [3]. 

3.5.3 Analýza jednotlivých poměrových ukazatelů  

Pro analýzu vzájemných vazeb mezi ukazateli je nutné dávat absolutní hodnoty 

do vzájemných poměrů. Vzniknou tak tzv. poměrové ukazatele. Následně jsou 

z poměrových ukazatelů tvořeny pyramidové či paralelní soustavy. Paralelní uspořádání 

dává ukazatelům stejný význam, ukazatele jsou v takovém případě brány rovnocenně 

a jsou z nich vytvářeny bloky ukazatelů měřících určitý aspekt finanční situace podniku. 

Naopak smyslem vytvořené pyramidy je vyložit změny chování vrcholového ukazatele 

a sílu působení jednotlivých dílčích činitelů na tento vrcholový ukazatel. Mezi základní 

skupiny ukazatelů řadíme: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele finanční stability, 

 ukazatele aktivity. 

Ukazatelé rentability 

Ukazatele rentability jsou označovány rovněž jako ukazatele výnosnosti či 

návratnosti. V podstatě zachycují schopnost daného podniku produkovat zisk a tím 

zhodnocovat vložený kapitál. Zmíněné ukazatele jsou tvořeny poměrem konečného 

hospodářského výsledku k určitému vstupu, a to buď k celkovým aktivům, tržbám nebo 

kapitálu. Podstata výkladu všech ukazatelů je stejná neboť udávají, kolik Kč zisku připadá 

na 1 Kč jmenovatele [2], [3], [4]. Rozlišujeme tři základní ukazatele:  
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Rentabilita úhrnných vložených prostředků 

Jedná se o nejvýznamnější ukazatel rentability (označovaný rovněž jako ROA – 

Return on Assets), který poměřuje různé formy zisku s celkovými aktivy vloženými 

do podnikání bez ohledu na to, jestli tato aktiva byla financována z vlastního nebo cizího 

kapitálu.  

                                                
          

             
              

Rentabilita vlastního kapitálu 

Tento ukazatel (označovaný jako ROE – Return on Equity) vyjadřuje, kolik čistého 

zisku připadá na jednu korunu, kterou do podniku vložil akcionář. 

                                     
          

               
              

Rentabilita tržeb 

Ukazatel (označován jako ROS- Return on Sales) je důležitý z hlediska efektivnosti 

podniku a závisí zejména na cenách prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, 

na zisku zakalkulovaného do těchto cen, ale i na celkové hospodárnosti konkrétního 

podniku. Do vzorce lze dosadit buď čistý zisk anebo zisk před zdaněním a nákladovými 

úroky.   

                        
          

     
              

Ukazatelé likvidity 

Obecně lze s pojmem likvidita spojovat schopnost jednotlivých aktiv přeměnit se 

na peníze. Přitom se předpokládá, že získané peněžní prostředky zajistí tzv. solventnost 

podniku, tedy schopnost uhradit dluhy v okamžiku jejich splatnosti. Podmínkou 

solventnosti však je, aby měl podnik část svých aktiv ve formě, jíž může platit, a tedy 

ve formě peněžních prostředků např. v pokladně či na bankovních účtech, nebo alespoň 

ve formě, která je snadno přeměnitelná na peníze. Pojmem likvidita tedy označujeme 

okamžitou platební schopnost podniku. Likvidita je podstatný faktor pro dlouhodobé 

fungování podniku. Různé složky aktiv podniku mají rozmanitou dobu likvidnosti, tedy 

přeměnitelnost na peníze. Nejvýhodnější jsou v tomto ohledu peněžní prostředky 
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v hotovosti či na bankovních účtech. Naopak za nejméně likvidní považujeme stálá aktiva, 

která se z tohoto důvodu ani nezačleňují do výpočtů jednotlivých ukazatelů likvidity. 

Ukazatele likvidity obsahují v čitateli určité složky majetku, kterými je možno platit 

a ve jmenovateli složky, které je nutno zaplatit. V praxi se využívají tři níže uvedené 

ukazatele likvidity [1], [3]. 

Celková likvidita 

Celková likvidita, (taktéž označovaná jako likvidita 3. stupně), v čitateli zahrnuje 

veškeré složky oběžného majetku, přičemž ukazatel měří, kolikrát celá oběžná aktiva 

pokryjí krátkodobé závazky podniku. V praxi tedy výsledek vyjadřuje, kolikrát by byl 

schopen daný podnik uspokojit věřitele, kdyby všechna oběžná aktiva přeměnil 

na hotovost. Vzhledem k tomu, že oběžná aktiva mohou obsahovat i položky s velmi 

nízkou likviditou, (např. zastaralé položky zásob apod.), jedná se o ukazatel s poměrně 

malou vypovídací schopností a je na místě jej dále doplnit o analýzu jednotlivých složek 

oběžného majetku a krátkodobých závazků. Doporučovaná hodnota celkové likvidity by se 

měla pohybovat v rozmezí 1,6 – 2,5. Nikdy by však neměla klesnout pod hodnotu 1. 

                  
             

                  
 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita (označovaná také jako likvidita 2. stupně) se od likvidity celkové 

liší tím, že čitatel nezahrnuje nejméně likvidní část oběžných aktiv - zásoby, je tudíž 

přesnějším vyjádřením schopnosti podniku splnit své krátkodobé závazky. Dále se někdy 

ještě čitatel upravuje o nedobytné pohledávky či o pohledávky, jejichž dobytnost je sporná. 

Doporučovaná hodnota běžné likvidity se pohybuje mezi 0,7 – 1,0. Pokud by tato likvidita 

dosahovala hodnoty 1, znamená to, že podnik je schopen dostát svým závazkům bez 

nutnosti prodeje svých zásob. V případě že je hodnota běžné likvidity příliš vysoká, podnik 

váže zbytečně mnoho aktiv ve formě pohotových prostředků, které přináší minimální úrok. 
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Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita (označována rovněž jako likvidita 1. stupně) je nejpřesnější 

ukazatel ze všech tří ukazatelů likvidity. Hodnotí schopnost uhradit krátkodobé závazky 

podniku v daný časový okamžik. Čitatel v tomto případě obsahuje pouze prostředky, jimiž 

může podnik okamžitě disponovat, a tedy peníze v pokladně a na bankovních účtech, dále 

pak krátkodobé cenné papíry, šeky apod. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat 

okolo hodnoty 0,2. 

                   
                            

                  
 

Doporučované hodnoty u jednotlivých ukazatelů likvidity se podle jednotlivých 

autorů publikací liší, což je pravděpodobně zapříčiněno rozdílnými podmínkami různých 

zemí, odvětví či oborů odkud byly doporučované hodnoty čerpány, popř. rozdíly 

ve vymezení obsahu jednotlivých položek používaných při tvorbě ukazatelů likvidity. 

Všechny tři zmíněné ukazatele likvidity spojuje fakt, že se jedná o ukazatele statické. 

Doporučuje se tedy analýzu likvidity doplnit o ukazatel pracovního kapitálu [3]. 

Čistý pracovní kapitál 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu je tvořen rozdílem oběžných aktiv 

a krátkodobých závazků. Jeho vypočtením tedy zjistíme, jaká je peněžní hodnota oběžných 

aktiv, jež by podniku zůstala po úhradě krátkodobých závazků.  

Ukazatelé finanční stability podniku 

Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování 

odpovídající složení jeho prostředků a zabezpečující rentabilní hospodaření a rozvoj 

podniku. Jedním z nejčastěji používaných ukazatelů pro hodnocení finanční stability 

podniku je podíl vlastních zdrojů na aktivech [3]. 
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Ukazatel udává finanční samostatnost daného podniku, a tedy do jaké míry je 

podnik schopen pokrýt své hospodářské prostředky vlastními zdroji. Velikost ukazatele je 

ovlivněna např. dostupností úvěrů, oborem podnikání apod. Z uvedeného vztahu lze rovněž 

vyvodit podíl cizích zdrojů na celkových aktivech. 

                                
            

             
               

S výše uvedenými vzorci je spjata problematika vhodného poměru mezi vlastními 

a cizími zdroji využívanými v podniku. Vzhledem k rozdílným podmínkám v jednotlivých 

oborech nelze doporučit žádné absolutní číslo či správný poměr, a tedy poměr, který by 

zaručil, že se podnik vyhne nepříznivé situaci.  

Dalším z ukazatelů v oblasti finanční stability podniku je podíl stálých aktiv.     

                    
            

             
               

Čím je podíl stálých aktiv na celkových aktivech nižší, tím pružněji může podnik 

reagovat na změny v poptávce po své produkci. Z jiného úhlu pohledu však nízký podíl 

stálých aktiv na aktivech celkových signalizuje nízkou míru investování, což může značit 

zastaralost a nízkou technickou úroveň hmotného investičního majetku.   

V rámci posuzování finanční stability podniku je třeba hodnotit i finanční důsledky 

jeho zadluženosti. Zadluženost se projevuje v rámci hospodaření podniku jednak nutností 

platit úroky z cizích zdrojů a jednak i tento dluh splácet. Touto otázkou se zabývá ukazatel 

nazývaný úrokové zatížení.   

                 
             

                  
               

Tento ukazatel vyjadřuje, jakou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají 

úroky. Při dlouhodobém nízkém úrokovém zatížení si podnik může dovolit zvýšit podíl 

cizích zdrojů. 
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Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity se zabývají využíváním jednotlivých částí majetku podniku. 

Rozlišujeme dvě formy tohoto ukazatele, a to počet obratů za dané časové období (za rok) 

nebo dobu obratu. Doba obratu vyjadřuje počet dnů, které musí uplynout, aby proběhla 

jedna obrátka, a tedy počet dnů, po které jsou peněžní prostředky vázány v dané majetkové 

formě. Jednotlivé části majetku jsou ve výpočtech poměřovány s tržbami, výnosy či 

s dalšími položkami [1], [2], [3]. 

Obrat aktiv 

Ukazatel vyjadřuje, kolikrát se celková aktiva za rok obrátí. Výsledek by měl 

dosahovat co nejvyšších hodnot. Minimální požadovaná hodnota je 1. 

            
     

             
 

Doba obratu aktiv 

Doba obratu celkových aktiv vypovídá o vázanosti aktiv, přičemž v zájmu podniku 

je, aby relativní vázanost klesla, tudíž by měla být výsledná hodnota co nejnižší. 

                  
             

     
                 

Obrat zásob 

Obrat zásob vyjadřuje počet obrátek za sledované období. Udává tedy, kolikrát 

do roka se zásoby v podniku „obrátí“ a tedy vrátí se zpět v podobě peněžních prostředků. 

Ukazatel udává, jakou výši tržeb na sebe váže 1 Kč zásob. V případě, že výsledek je vyšší 

než průměry, podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby, jež jsou spjaty s financováním. 

Naopak v případě nižšího výsledku má podnik přebytečné zásoby, jež jsou neproduktivní 

a váží na sebe prostředky. Zároveň se tím zvyšuje i vázanost kapitálu, který tedy podniku 

nepřináší žádný výnos. 
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Doba obratu zásob 

Jedná se o vyjádření průměrného počtu dnů, po které jsou peněžní prostředky 

v podniku vázány ve formě zásob. Doba obratu zásob je také určitým ukazatelem likvidity, 

neboť udává počet dnů, které musí uplynout, aby se zásoba přeměnila v peněžní hotovost 

či pohledávku.  

                  
                      

     
                 

Obrat krátkodobých pohledávek 

Ukazatel je vyjádřením počtu obrátek krátkodobých pohledávek za sledované 

období. 

                              
     

                     
 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Doba obratu (splatnosti) pohledávek udává, kolik dnů uplyne od vystavení faktury 

za prodej zboží či hotových výrobků a okamžikem připsání peněžních prostředků na účet. 

Čím je pak tato doba delší, tím déle poskytuje podnik svým obchodním partnerům 

bezplatný obchodní úvěr. 

                                    
                     

     
                 

Obrat krátkodobých závazků 

Ukazatel obratu krátkodobých závazků vyjadřuje počet obrátek za rok. 

                           
     

                  
 

Doba obratu krátkodobých závazků 

Jedná se o vyjádření doby (počet dnů), jež uplyne mezi nákupem zásob a jejich 

úhradou. Z hlediska finančního řízení je doba obratu závazků významná, jelikož je spjata 

s existencí peněz, které podnik nějakou dobu zadržuje a používá pro své potřeby. Na druhé 

straně je třeba zabezpečit, aby v době splatnosti závazků byl podnik likvidní. 
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3.5.4 Analýza soustav ukazatelů, pyramidové uspořádání, Du Pontův rozklad 

Podstatou pyramidového uspořádání ukazatelů je rozklad vrcholového ukazatele 

na ukazatele dílčí, které vrcholový ukazatel ovlivňují. Za vrcholový ukazatel obvykle 

považujeme rentabilitu vlastního kapitálu, pro niž je charakteristické, že postihuje základní 

cíl podniku. Dále se provádí výpočty vlivů jednotlivých ukazatelů na ukazatel vrcholový, 

a to prostřednictvím určitého softwaru. Hlavním úkolem osoby, provádějící rozbor je tedy 

interpretace výsledků a návrh změn, které by vedly ke zlepšení výkonnosti podniku. 

Své využití nachází pyramidová soustava při hodnocení vývoje podniku v čase anebo 

v rámci mezipodnikového srovnávání.  

Dílčí ukazatele mohou být ovlivněny vazbou multiplikativní (zahrnuje operace 

násobení a dělení) či vazbou aditivní (zahrnuje operace sčítání a odčítání). Tyto vazby 

ukazují, jakým způsobem dílčí ukazatele působí na ukazatel vrcholový. V případě vazby 

aditivní jde o sloučení vlivu jednoho ukazatele s jiným, nebo např. v případě 

multiplikativní vazby dílčí ukazatel znásobí vliv jiného činitele. Dílčí ukazatele mohou 

být ještě dále rozloženy, a tím vzniká další pyramidová úroveň. Objeví-li se tedy 

u některého z dílčích ukazatelů zásadní vliv na ukazatel vrcholový, lze tento významný 

ukazatel dále rozkládat a tedy jej podrobněji zkoumat. Za nejznámější pyramidovou 

soustavu ukazatelů považujeme Du Pontův rozklad ukazatele, který se v praxi často 

využívá. Uvedený rozklad byl vyvinutý a poprvé využitý v nadnárodní chemické 

společnosti Du Pont de Nemours [1], [3]. 
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4. Finanční analýza vybrané firmy  

V praktické části své diplomové práce se budu zabývat provedením finanční 

analýzy konkrétního podniku (BEHYP s.r.o.), kde na podkladě nastudované literatury, 

zabývající se finanční analýzou, a účetních výkazů podniku provedu výpočet poměrových 

ukazatelů a následně je vyhodnotím. Dále bude následovat provedení horizontální 

a vertikální analýzy podniku se slovním zhodnocením, a v závěru kapitoly provedu 

Du Pontův pyramidální rozklad, jehož výsledné hodnoty okomentuji.    

4.1 Výpočet a vyhodnocení poměrových ukazatelů 

4.1.1 Ukazatelé rentability 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých ukazatelů rentability 

hodnoceného podniku ve sledovaných letech. 

  rok: 2009 2010 2011 

ROE [%] čistý zisk / vlastní jmění 59,5789 25,1346 17,0877 

ROA [%] čistý zisk / celk. aktiva 50,3559 21,3415 12,3656 

ROS [%] čistý zisk / tržby 18,4365 8,9571 7,3529 

Tabulka č. 1: Hodnoty ukazatelů rentability sledovaných let (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf č. 1: grafické znázornění vypočtených hodnot ukazatelů rentability sledovaných let 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Hodnoty rentability vlastního kapitálů mají ve sledovaných letech klesající 

tendenci. Z pohledu rentability vlastního kapitálu byla situace nejlepší v roce 2009, kdy 

jedna koruna vlastního kapitálu, vložená do podniku, vydělala necelých 0,60 Kč, což 

umožnila především hodnota hospodářského výsledku, která byla ze sledovaných let 

v tomto roce nejvyšší, a také hodnota vlastního kapitálu, vloženého do podniku, která byla 

v tomto roce naopak nejnižší. Na klesající tendenci ukazatele měla vliv postupně klesající 

hodnota výsledku hospodaření, kde vzrostla hodnota položky „osobní náklady“ a klesla 

hodnota položky „přidaná hodnota“, a zároveň rostoucí hodnota vlastního jmění, kde 

k nejvýznamnějším změnám rostoucí povahy došlo u položky „výsledek hospodaření 

z minulých let“. Nejméně příznivá situace v oblasti rentability vlastního kapitálu byla 

v roce 2011, kdy jedna koruna vlastního kapitálu, vložená do podniku dokázala vydělat 

přibližně 0,17 Kč. 
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Rentabilita úhrnných vložených prostředků (ROA) 

Stejně jako rentabilita vlastního kapitálu i rentabilita úhrnných vložených 

prostředků postupně ve sledovaných letech klesala. Celkový investovaný kapitál se nejvíce 

zúročil, a hodnota tohoto ukazatele je tedy opět nejvyšší, v roce 2009 (50,3559%). Jedna 

koruna, investovaná do podniku, ať už pocházela z vlastního či cizího kapitálu, tedy 

vydělala necelých 0,51 Kč. Výsledek vyplývá jednak z faktu, že zisk dosahoval nejvyšší 

hodnoty ze všech sledovaných let a jednak celková aktiva dosahovala naopak hodnoty 

nejnižší. Hodnoty čitatele a jmenovatele byly tedy v roce 2009 v nejlepším poměru 

ze všech sledovaných let. Klesající tendence ukazatele v dalších letech byla způsobena 

dosažením nižších hodnot zisků a zároveň naopak zvyšující se hodnotou celkových aktiv. 

Provozní výsledek hospodaření, jenž má v hodnocené společnosti nejvýznamnější vliv 

na celkový výsledek hospodaření, byl přitom v dalších hodnocených letech nejvíce 

negativně ovlivněn zvýšením výkonové spotřeby a částečně také osobních nákladů. 

Zvyšující se hodnota celkových aktiv byla zapříčiněna rostoucí hodnotou oběžných aktiv, 

kdy ačkoliv hodnota zásob postupně klesala, krátkodobé pohledávky se zvyšovaly 

(zejména vlivem druhotné platební neschopnosti odběratelů), a to za sledované období 

přibližně dvou a půl násobně. Rovněž i hodnota krátkodobého finančního majetku 

postupně rostla. Z pohledu hodnocení ukazatele rentability úhrnných vložených prostředků 

byla situace nejhorší v roce 2011, kdy jedna koruna vložená do podniku přinesla pouze 

necelých 0,13 Kč.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Stejně jako rentabilita úhrnných vložených prostředků i rentabilita vlastního 

kapitálu postupně ve sledovaných letech klesala. Z pohledu rentability vlastního kapitálu 

byla situace opět nejlepší v roce 2009, kdy jedna koruna vlastního kapitálu, vložená 

do podniku, vydělala necelých 0,60 Kč, což umožnila především hodnota hospodářského 

výsledku, která byla ze sledovaných let v tomto roce nejvyšší, a také hodnota vlastního 

kapitálu, vloženého do podniku, která byla v tomto roce naopak nejnižší. Na klesající 

tendenci ukazatele měla vliv postupně klesající hodnota výsledku hospodaření, kde 

vzrostla hodnota položky „osobní náklady“ a klesla hodnota položky „přidaná hodnota“, 

a zároveň rostoucí hodnota vlastního jmění, kde k nejvýznamnějším změnám rostoucí 

povahy došlo u položky „výsledek hospodaření z minulých let“. Nejméně příznivá situace 
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v oblasti rentability vlastního kapitálu byla v roce 2011, kdy jedna koruna vlastního 

kapitálu, vložená do podniku dokázala vydělat přibližně 0,17 Kč. 

Rentabilita tržeb (ROS) 

V hodnocených letech došlo k postupnému poklesu hodnoty ukazatele. Přestože 

hodnota tržeb ve sledovaných letech postupně rostla, a to řádově o desítky tisíc korun, 

hodnota zisku v tomtéž období klesala. Rychlejší tempo klesání hodnoty zisku než rostoucí 

tempo tržeb zapříčinilo zhoršování poměru, a tedy postupné klesání hodnoty ukazatele. 

Hodnoty výsledků hospodaření v jednotlivých letech byly negativně ovlivněny rostoucími 

osobními náklady a postupným poklesem přidané hodnoty. Nejhůře se hodnocenému 

podniku dařilo, v oblasti rentability tržeb, v roce 2011, kdy jedna koruna tržeb podniku 

přinesla přibližně 0,07 Kč zisku. Nejlepší rentabilita tržeb, v rámci sledovaných let, byla 

v roce 2009. Jedna koruna tržeb v tomto roce přinesla podniku přibližně 0,18 Kč zisku. 

4.1.2 Ukazatelé likvidity 

V rámci výpočtu a hodnocení ukazatelů likvidity jsem se zabývala i výpočtem 

a hodnocením čistého pracovního kapitálu. Ačkoliv se nejedná o ukazatel poměrový, 

zahrnula jsem jej do oblasti likvidity, neboť měří relativně volnou část kapitálu, která není 

vázána na krátkodobé závazky. 

V tabulce č. 2 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých ukazatelů likvidity hodnoceného 

podniku ve sledovaných letech. 

  rok: 2009 2010 2011 

Celková 
likvidita 

oběžná aktiva / krátkodobé závazky 6,4483 6,5960 3,6211 

Běžná likvidita 
(pohot.plat.prostředky + krátk.pohl.) 
/ krátk.závazky 

6,0000 6,3333 3,5352 

Okamžitá 
likvidita 

pohot.plat.prostředky / krátk.závazky 4,1724 3,8889 1,9180 

Čistý pracovní 
kapitál [Kč] 

oběžná aktiva - krátkodobé závazky 474 000 554 000 671 000 

Tabulka č. 2: Hodnoty ukazatelů likvidity sledovaných let (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf č. 2: grafické znázornění vypočtených hodnot ukazatelů likvidity sledovaných let 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Celková likvidita 

Celková likvidita se ve sledovaných letech pohybovala mezi hodnotami 3,62 a 6,59, 

přičemž její nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2010. Z jednoho úhlu pohledu lze 

soudit, že ve všech sledovaných letech si hodnocený podnik z hlediska celkové likvidity 

vedl velmi dobře, neboť v každém z hodnocených let by byl schopen přeměnou všech 

složek oběžného majetku pokrýt své krátkodobé závazky, a to v roce 2011 více než třikrát, 

v roce 2010 pak dokonce více než šestkrát. Z druhého úhlu pohledu se však jedná o příliš 

vysoká čísla, protože oběžná aktiva v sobě váží až příliš mnoho peněžních prostředků, 

které by hodnocený podnik mohl využít jiným způsobem, např. investováním. Vzhledem 

k doporučovaným hodnotám tohoto ukazatele (např.: Vochozka, 2011; Pilařová, Pilátová, 

2010) si podnik v oblasti celkové likvidity vedl nejlépe v roce 2011, kdy hodnota celkové 

likvidity dosáhla čísla 3,62. Naopak v roce 2010 ukazatel dosahuje nejvyšší hodnoty, 

a to 6,59. Ke zlepšení, a tedy poklesu ukazatele, došlo vlivem meziročního značného 

nárůstu krátkodobých závazků oproti hodnotám oběžných aktiv, jež meziročně také 

vzrostly, avšak jejich nárůst nebyl tak výrazný jako nárůst krátkodobých závazků. Nárůst 

krátkodobých závazků byl zapříčiněn podstatným zvýšením závazků ke společníkům. 
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Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity dosáhl své největší výše v roce 2010, a to hodnoty 6,33. 

Naopak nejnižší hodnoty dosáhl ukazatel v roce 2011, a to hodnoty 3,53. Součet 

pohotových platebních prostředků a krátkodobých pohledávek meziročně stoupl, avšak 

větší měrou meziročně vzrostly krátkodobé závazky. Hodnoty ukazatele ve všech 

sledovaných letech přesahují doporučované rozmezí hodnot (např.: Vochozka, 2011; 

Pilařová, Pilátová, 2010). Pozitivní tedy je, že hodnocený podnik by ve všech sledovaných 

letech uhradil své krátkodobé závazky prostřednictvím přeměny vybraných složek 

oběžných aktiv v hotovost, a to aniž by musel prodat své zásoby. Na druhou stranu, 

s ohledem na fakt, že podnik překračuje doporučované rozmezí hodnot běžné likvidity 

až šestkrát, část pohotových peněžních prostředků či prostředků vázaných v krátkodobých 

pohledávkách by podnik mohl využít v oblastech, kde se tyto prostředky zúročí. 

Okamžitá likvidita 

Hodnota tohoto ukazatele ve sledovaných letech postupně klesala. Nejvyšší 

hodnoty tedy ukazatel dosáhl v roce 2009, a sice 4,17. V roce 2011 pak šlo o nejnižší 

dosaženou hodnotu ukazatele, a to 1,91. Klesající trend byl zapříčiněn tím, že hodnota 

krátkodobých závazků rostla rychleji než hodnota krátkodobého finančního majetku. 

I tento ukazatel svými hodnotami vypovídá o schopnosti hodnoceného podniku uhradit své 

závazky prostřednictvím pohotových platebních prostředků ve všech hodnocených letech, 

negativem však zůstává, že zmiňovaný majetek se nezhodnocuje. Největší položku 

z krátkodobého finančního majetku totiž zaujímají peněžní prostředky uložené 

na bankovních účtech, kde je zúročení vložených peněz zanedbatelné.  

Čistý pracovní kapitál 

Společnosti BEHYP s.r.o. by nejvíce peněžních prostředků v oběžných aktivech 

zbylo po uhrazení krátkodobých závazků v roce 2011, a to 671 000 Kč. Naopak nejméně 

peněžních prostředků v oběžných aktivech by podniku po úhradě krátkodobých závazků 

zůstalo v roce 2009, kdy by se jednalo o částku ve výši 474 000 Kč.  
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4.1.3 Ukazatelé finanční stability podniku 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých ukazatelů finanční stability 

hodnoceného podniku ve sledovaných letech. 

  rok: 2009 2010 2011 

Podíl stálých aktiv [%] stálá aktiva / aktiva celkem 0,0000 0,0000 0,0000 

Podíl cizích zdrojů na 
aktivech [%] 

cizí kapitál / aktiva celkem 15,4804 15,0915 27,5269 

Podíl vlastních zdrojů 
na aktivech [%] 

vlastní kapitál / aktiva 
celkem 

84,5196 84,9085 72,3656 

Úrokové zatížení [%] 
placené úroky / (čistý zisk + 
plac.úroky) 

0,0000 0,0000 0,0000 

Tabulka č. 3: Hodnoty ukazatelů finanční stability sledovaných let (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

Graf č. 3: grafické znázornění vypočtených hodnot ukazatelů finanční stability podniku 

sledovaných let (Zdroj: vlastní zpracování) 

Podíl stálých aktiv 

Podíl stálých aktiv na aktivech celkových je ve všech sledovaných letech nulový, 

což vychází z faktu, že ačkoliv hodnota celkových aktiv podniku dosahuje výše 562 000 

Kč v roce 2009, 656 000 Kč v roce 2010 a 930 000 Kč v roce 2011, téměř všechen majetek 

je ve formě oběžných aktiv, a dále pak, z minimální části, ve formě časového rozlišení. 
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Společnost BEHYP s.r.o. není vlastníkem žádných pozemků, staveb, strojů či zařízení, 

jejichž pořizovací hodnota by přesahovala částku 40 000 Kč a ani softwarů či např. jiného 

dlouhodobého nehmotného majetku s pořizovací hodnotou nad 60 000 Kč. Rovněž 

hodnota dlouhodobého finančního majetku je nulová. Vzhledem k oboru podnikání 

společnosti BEHYP s.r.o. je pro její fungování nezbytné zejména kancelářské vybavení, 

a to ve formě počítačů, tiskáren, mobilních telefonů, kancelářských židlí apod., tyto 

položky se však nachází v oběžných aktivech. K výkonu pracovní činnosti využívají 

zaměstnanci podniku dvou osobních automobilů, jichž jsou ale zároveň vlastníky, 

společnost BEHYP s.r.o. jim tedy proplácí výdaje, vynaložené na provoz a údržbu 

automobilů v rámci výkonu zaměstnání, a také odvádí silniční daň. Kanceláře, které 

podnik využívá ke své činnosti, se nachází v budově patřící jinému majiteli, hodnocený 

podnik je zde tedy v nájmu, a za užívání zmíněných místností odvádí majiteli budovy 

měsíčně peněžní částku.  

Podíl cizích zdrojů na aktivech 

V hodnocených letech podnik financoval svá aktiva prostřednictvím cizích zdrojů 

z 15 – 27%. Vzhledem k hodnotovému souladu s ukazatelem podílu vlastních zdrojů 

na aktivech, kdy součet procentuálního vyjádření obou ukazatelů musí být 100%, má tento 

ukazatel narůstající tendenci. Hodnota celkových aktiv postupně rostla, avšak růst hodnoty 

cizího kapitálu probíhal v hodnocených letech rychleji. Na růst hodnoty celkových aktiv 

měly zejména vliv zvyšující se krátkodobé pohledávky a také hodnota krátkodobého 

finančního majetku. Růst cizího kapitálu byl zapříčiněn zvýšením hodnoty položky 

krátkodobých závazků, kde šlo o výrazný nárůst závazků ke společníkům. 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 

Ve všech sledovaných letech si podnik svá aktiva financoval z více než 50%. 

Největší měrou si podnik svá aktiva financoval v roce 2010, a to z necelých 85%. V roce 

2011 tvořily vlastní zdroje naopak nejmenší podíl na aktivech ze sledovaných let, 

a to necelých 73%. Hodnota vlastního kapitálu ve sledovaných letech sice postupně rostla, 

ale na straně celkových aktiv došlo k rychlejšímu nárůstu jejich hodnoty. Proto má 

ukazatel sestupnou tendenci, s výjimkou let 2009 a 2010, kdy došlo k meziročnímu nárůstu 

hodnoty ukazatele, avšak jen o desetiny procenta. Postupný růst hodnoty celkových aktiv 

byl nejvíce ovlivněn zvyšující se hodnotou oběžných aktiv, kde došlo k výraznému nárůstu 
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krátkodobých pohledávek, zvýšila se ale také hodnota položky krátkodobého finančního 

majetku. Na druhé straně vzrůstající hodnota položky výsledku hospodaření z minulých let 

nejvíce ovlivnila růst hodnoty vlastního kapitálu.  

Úrokové zatížení 

Úrokové zatížení hodnoceného podniku je ve sledovaných letech nulové, což je 

způsobeno tím, že hodnota položky výkazu zisku a ztráty „nákladové úroky“, jenž je 

v rámci výpočtu ukazatele v čitateli, má ve všech letech nulovou hodnotu. Nulová hodnota 

výše uvedené položky odráží fakt, že podnik nemá žádné dlouhodobé ani krátkodobé 

bankovní úvěry či výpomoci. Hodnocená firma tedy ve skutečnosti není zatížená placením 

žádných úroků z úvěrů, ani splácením dluhu samotného.  

4.1.4 Ukazatelé aktivity 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých ukazatelů aktivity hodnoceného 

podniku ve sledovaných letech. 

  rok: 2009 2010 2011 

Obrat aktiv tržby / celková aktiva 2,7313 2,3826 1,6817 

Doba obratu aktiv 
[dny] 

(celková aktiva / tržby) * 
360 

131,8046 151,0940 214,0665 

Obrat zásob tržby / zásoba 39,3590 60,1154 71,0909 

Doba obratu zásob 
[dny] 

(zásoby / tržby) * 360 9,1466 5,9885 5,0639 

Obrat krátkodobých 
pohledávek 

tržby / krátkodobé 
pohledávky 

9,6541 6,4587 3,7778 

Doba obratu 
pohledávek [dny] 

(krátkodobé pohledávky 
/ tržby) * 360 

37,2899 55,7390 95,2941 

Obrat krátkodobých 
závazků 

tržby / krátkodobé 
závazky 

17,6437 15,7879 6,1094 

Doba obratu závazků 
[dny] 

(krátkodobé závazky / 
tržby) * 360 

20,4039 22,8023 58,9258 

Tabulka č. 4: Hodnoty ukazatelů aktivity sledovaných let (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf č. 4: grafické znázornění vypočtených hodnot obratů ukazatelů aktivity podniku 

sledovaných let (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf č. 5: grafické znázornění vypočtených hodnot dob obratů ukazatelů aktivity podniku 

sledovaných let (Zdroj: vlastní zpracování) 

Obrat aktiv 

Ukazatel obratu aktiv měl ve sledovaných letech klesající tendenci. Největší počet 

obrátek aktiv se uskutečnil v roce 2009, a to necelé tři obrátky. Naopak nejméně obrátek 

proběhlo v roce 2011, kdy došlo pouze jednou k jejich uskutečnění (obrat aktiv v roce 
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1 535 000 Kč a 1 564 000 Kč. Hodnota celkových aktiv postupně rostla a své největší výše 

dosáhla v roce 2011, a to 930 000 Kč. K poklesu ukazatele došlo vlivem rychlejšího 

nárůstu celkových aktiv oproti pomalejšímu nárůstu tržeb. Hodnota celkových aktiv byla 

nejvíce ovlivněna rostoucí položkou oběžných aktiv, kde zvláště u pohledávek došlo 

k nárůstu. 
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Doba obratu aktiv 

Doba obratu celkových aktiv se postupně prodlužovala. Z nejmenšího počtu dnů, 

které byly k uskutečnění jedné obrátky zapotřebí v roce 2009, a sice necelých 131 dnů, 

došlo postupně k nárůstu potřebného počtu dnů, a to na 214, v roce 2011.  

Obrat zásob 

Počet obrátek zásob byl nejvyšší v roce 2011, kdy se uskutečnilo 71 obrátek zásob. 

Naopak nejméně obrátek zásob se podařilo podniku uskutečnit v roce 2009 (39 celých 

obrátek). Rostoucí trend tohoto ukazatele umožnilo postupné snižování zásob, konkrétně 

hodnota zásob klesla z 39 000 Kč (rok 2009) na 22 000 Kč (rok 2011). Rovněž postupné 

zvyšování hodnoty tržeb, řádově v desítkách tisíc korun umožnilo rostoucí trend ukazatele. 

Jedná se o pozitivní jev, neboť 1 Kč zásob podniku přinesla každým rokem více tržeb.  

Doba obratu zásob 

Jelikož došlo každým rokem k více uskutečněným obrátkám zásob za rok, počet 

dnů, které musely uplynout, aby se uskutečnila jedna obrátka, postupně klesal. Nejvíce dnů 

bylo zapotřebí v roce 2009 (přibližně 9 dnů) a nejméně v roce 2011 (přibližně 5 dnů). 

Obrat krátkodobých pohledávek 

Největší počet obrátek krátkodobých pohledávek se uskutečnil v roce 2009 

(necelých 10 obrátek). Naopak nejméně obrátek proběhlo v roce 2011 (necelé 4 obrátky). 

Za klesající charakter ukazatele může z velké části nárůst krátkodobých pohledávek, 

jelikož růst jejich hodnoty probíhal rychleji, než rostly tržby. Značný vliv na růst položky 

krátkodobých pohledávek měl růst hodnoty položky pohledávek z obchodních vztahů 

a také růst položky krátkodobé poskytnuté zálohy. 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Vzhledem ke zmenšujícímu se počtu uskutečněných obrátek krátkodobých 

pohledávek za rok, dnů, jichž bylo zapotřebí k uskutečnění každé z nich, každoročně 

přibývalo. V roce 2009 bylo zapotřebí k uskutečnění jedné obrátky necelých 38 dnů, v roce 

2011 to bylo již téměř 96 dnů. Doba, která musela uplynout od vystavení faktury za hotový 

výrobek či poskytnutou službu do okamžiku připsání peněz na bankovní účet, se dvou 

a půl násobně prodloužila. Problém rostoucí hodnoty položky pohledávek z obchodních 
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vztahů je z části zapříčiněn výskytem pohledávek, které se staly nedobytné a z části 

druhotnou platební neschopností odběratelů či případně jejich nespolehlivostí.  

Obrat krátkodobých závazků 

Své nejvyšší hodnoty dosáhl tento ukazatel v roce 2009, a sice hodnoty necelých 

18. Naopak nejmenší hodnoty ukazatel dosáhl v roce 2011, kdy jeho výše dosahovala 

přibližně 6. Pokles ukazatele během sledovaných let je zapříčiněn rychlým nárůstem 

krátkodobých závazků, kde došlo k výraznému postupnému nárůstu položky „závazky 

ke společníkům“ a zároveň, oproti zvýšení závazků pouze nepatrným, zvýšením hodnoty 

tržeb. 

Doba obratu krátkodobých závazků 

V hodnocených letech postupně došlo ke zvýšení potřeby počtu dnů, které musí 

uplynout pro uskutečnění jedné obrátky závazků. V roce 2009 bylo zapotřebí 

k uskutečnění jedné obrátky necelých 21 dnů, v roce 2011 to bylo už necelých 59 dnů. 

Doba, která uplynula mezi nákupem zásob a úhradou těchto zásob tedy ve sledovaných 

letech rostla, což je pro podnik z hlediska držení peněžních prostředků výhodné. 

4.2 Výpočet a zhodnocení horizontální a vertikální analýzy 

4.2.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza je uvedena ve čtyřech tabulkách (tabulky č. 5 - 8 ). Vzhledem 

k tomu, že některé položky mají ve výkazech ve všech sledovaných letech nulovou 

hodnotu, do tabulek jsem je nezahrnula. Taktéž jsem zanedbala položky, které mají 

ve všech sledovaných letech stejnou hodnotu a nedošlo u nich tedy k žádné absolutní a tím 

pádem ani relativní změně. Dále jsem zanedbala položky, jejichž peněžní hodnota je, 

oproti ostatním položkám, minimální. V tabulkách jsou vždy ve druhém a ve třetím sloupci 

uvedeny hodnoty jednotlivých položek rozvahy či výkazu zisku a ztráty (v tisících Kč), 

dále pak, ve sloupci čtvrtém a pátém, jejich meziroční změna vyjádřená absolutně 

(v tisících Kč) i relativně (procentuálně, a to vždy vzhledem k hodnotě prvního 

z uvedených let).  
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Položka rozvahy 
31.12.2009 31.12.2010 Změna 

tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 

AKTIVA CELKEM 562 656 94 16,7 

Oběžná aktiva 561 653 92 16,4 

Zásoby 39 26 -13 -33,3 

Krátkodobé pohledávky 159 242 83 52,2 

Krátkodobý finanční majetek 363 385 22 6,1 

Časové rozlišení 1 3 2 200,0 

PASIVA CELKEM 562 656 94 16,7 

Vlastní kapitál 475 557 82 17,3 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 283 140 -143 -50,5 

Výsledek hospodaření minulých let -8 207 215 2687,5 

Cizí zdroje 87 99 12 13,8 

Tabulka č. 5: Hodnoty položek rozvahy, jejich absolutní a relativní změna (2009, 2010), 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Mezi lety 2009 a 2010 došlo ke zvýšení hodnoty celkových aktiv o 94 000 Kč, 

což je meziroční nárůst o 16,7 %. Nejvíce přitom vzrostla hodnota krátkodobých 

pohledávek (52,2 %). Naopak k nejvýznamnějšímu meziročnímu poklesu hodnoty došlo 

u zásob, jejichž hodnota klesla o 33,3 %. Meziroční změna, která se odehrála na straně 

celkových aktiv, se projevila na straně celkových pasiv zvýšením vlastního kapitálu 

(o 82 000 Kč, což je meziročně o 17, 3 %), a také zvýšením cizích zdrojů (o 12 000 Kč, 

což je meziročně o 13,8 %). K velké změně přitom došlo u položky „výsledek hospodaření 

běžného účetního období“ (pokles o 143 000 Kč, což je o 50,5 %). Hodnota položky 

„výsledek hospodaření minulých let“ mezi lety 2009 a 2010 výrazně vzrostla, což však 

bylo způsobeno faktem, že hodnocený podnik vznikl k 1. 1. 2009. Částka - 8 000 Kč 

uvedená v roce 2009 ve zmíněné položce je tedy spjata s výdaji na založení podniku, resp. 

se změnou právní formy.  
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Položka rozvahy 
31.12.2010 31.12.2011 Změna 

tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 

AKTIVA CELKEM 656 930 274 41,8 

Oběžná aktiva 653 927 274 42,0 

Zásoby 26 22 -4 -15,4 

Krátkodobé pohledávky 242 414 172 71,1 

Krátkodobý finanční majetek 385 491 106 27,5 

Časové rozlišení 3 3 0 0,0 

PASIVA CELKEM 656 930 274 41,8 

Vlastní kapitál 557 673 116 20,8 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 140 115 -25 -17,9 

Výsledek hospodaření minulých let 207 348 141 68,1 

Cizí zdroje 99 256 157 158,6 

Tabulka č. 6: Hodnoty položek rozvahy, jejich absolutní a relativní změna (2010, 2011), 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Změna celkových aktiv byla mezi lety 2010 a 2011 většího rozsahu oproti 

meziroční změně 2009, 2010. Tentokrát se celková aktiva navýšila o 274 000 Kč (nárůst 

o 41,8 %). K největšímu nárůstu přitom došlo u krátkodobých pohledávek (172 000 Kč, 

71,1 %), což zapříčinila skutečnost, že někteří odběratelé byli v druhotné platební 

neschopnosti, některé pohledávky se staly již nedobytnými a v případě jiných pohledávek 

došlo k jejich úhradě v dalším časovém období. Zvýšil se také krátkodobý finanční majetek 

(106 000 Kč, 27,5 %). K hodnotovému poklesu pak opět došlo u položky „zásoby“ (4 000 

Kč, 15,4%). 

 V pasivech se změna (meziroční navýšení o 274 000 Kč, 41,8 %) projevila formou 

nárůstu vlastního kapitálu (116 000 Kč, 20,8 %) i cizího kapitálu (157 000 Kč, 158,6 %). 

V oblasti vlastních zdrojů vzrostla především hodnota položky „výsledek hospodaření 

minulých let“ (141 000 Kč, 68,1%) Naopak k poklesu došlo u položky „výsledek 

hospodaření běžného účetního období“ (pokles o 25 000 Kč, 17,9 %). Hodnota cizího 

kapitálu se rovná hodnotě krátkodobých závazků (z tohoto důvodu nejsou krátkodobé 

závazky uvedeny ani v tabulce).   
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Položka výkazu zisku a ztráty 
31.12.2009 31.12.2010 Změna 

tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 533 1 556 23 1,5 

Přidaná hodnota 521 469 -52 -10,0 

Osobní náklady 224 321 97 43,3 

Výsledek hospodaření za účetní období 283 140 -143 -50,5 

Tabulka č. 7: Hodnoty položek výkazu zisku a ztráty, jejich absolutní a relativní změna 

(2009, 2010), (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb meziročně vzrostly o 23 000 Kč, což je 

relativní změna 1,5 %. Poklesla přitom přidaná hodnota (o 52 000 Kč, 10 %) a naopak 

vzrostly osobní náklady (o 97 000 Kč, 43,3%). Výsledek hospodaření přitom poklesl 

o 143 000 Kč, což v relativním vyjádření odpovídá 50,5 %.  

 

Položka výkazu zisku a ztráty 
31.12.2010 31.12.2011 Změna 

tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 556 1 563 7 0,4 

Přidaná hodnota 469 425 -44 -9,4 

Osobní náklady 321 268 -53 -16,5 

Výsledek hospodaření za účetní období 140 115 -25 -17,9 

Tabulka č. 8: Hodnoty položek výkazu zisku a ztráty, jejich absolutní a relativní změna 

(2010, 2011), (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rostoucí trend tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb se zpomalil. Mezi lety 

2010 a 2011 došlo k nárůstu této položky jen o 7 000 Kč, což v relativním vyjádření 

odpovídá 0,4 %. Přidaná hodnota opět klesla (o 44 000 Kč, 9,4%), avšak tentokrát poklesla 

i hodnota osobních nákladů (o 53 000 Kč, 16,5 %). Výsledek hospodaření za účetní období 

opět poklesl, tentokrát o 25 000 Kč (17,9 %). 

4.2.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza je uvedena ve dvou tabulkách (tabulky č. 9 a 10). Vzhledem 

k tomu, že některé položky mají ve výkazech ve všech sledovaných letech nulovou 

hodnotu, do tabulek jsem je nezahrnula. Taktéž jsem zanedbala položky, jejichž peněžní 

hodnota je, oproti ostatním položkám, minimální. V případě, že je některá položka výkazu 

zisku a ztráty nebo rozvahy tvořena součtem dvou nebo více dílčích položek, v tabulce 
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jsem uvedla pouze výslednou položku nebo jednu z dílčích položek v případě, kdy peněžní 

vyjádření položky výsledné odpovídalo položce dílčí. Ve druhém, třetím a čtvrtém sloupci 

tabulky jsou uvedeny hodnoty jednotlivých položek rozvahy či výkazu zisku a ztráty všech 

sledovaných let, a to vždy v jejich absolutní hodnotě (v tisících Kč), a dále také v hodnotě 

relativní s tím, že v rozvaze byly hodnoty položek vztaženy k hodnotě položky celkových 

aktiv a celkových pasiv, ve výkazu zisku a ztráty pak k součtu výnosových položek.  

 

Položka rozvahy 
31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

AKTIVA CELKEM 562 100,0 656 100,0 930 100,0 

Oběžná aktiva 561 99,8 653 99,5 927 99,7 

Zásoby 39 6,9 26 4,0 22 2,4 

Krátkodobé pohledávky 159 28,3 242 36,9 414 44,5 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 3 0,5 0 0,0 144 15,5 

Krátkodobý finanční majetek 363 64,6 385 58,7 491 52,8 

Časové rozlišení 1 0,2 3 0,5 3 0,3 

PASIVA CELKEM 562 100,0 656 100,0 930 100,0 

Vlastní kapitál 475 84,5 557 84,9 673 72,4 

Základní kapitál 200 35,6 200 30,5 200 21,5 

Výsledek hospodaření minulých let -8 -1,4 207 31,6 348 37,4 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 283 50,4 140 21,3 115 12,4 

Cizí zdroje 87 15,5 99 15,1 256 27,5 

Krátkodobé závazky 87 15,5 99 15,1 256 27,5 

Závazky ke společníkům 19 3,4 5 0,8 210 22,6 

Časové rozlišení 0 0,0 0 0,0 1 0,1 

Tabulka č. 9: Vertikální analýza vybraných položek rozvahy (Zdroj: vlastní zpracování) 

Jelikož je majetek podniku v podstatě tvořen oběžnými aktivy (viz. 4.1.3 Ukazatelé 

finanční stability podniku), celková aktiva jsou z více než 99% zastoupena právě oběžnými 

aktivy, a to ve všech sledovaných letech. Oběžná aktiva jsou přitom z většiny tvořena 

krátkodobým finančním majetkem. Podíl tohoto majetku na celkových aktivech měl 

klesající tendenci. Naopak tendenci růstu podnik zaznamenal u krátkodobých pohledávek, 

kde se podíl krátkodobých pohledávek na celkových aktivech zvýšil z 28,3% (2009) 

na 44,5% (2011). Podíl na celkových aktivech se výrazně zvýšil u položky „krátkodobé 

poskytnuté zálohy“, a to z 3 000 Kč, což je 0,5% celkových aktiv (2009) na 144 000 Kč, 

což odpovídá podílu 15,5 % z celkových aktiv. Ve skutečnosti šlo o předem zaplacené 

vzdělávací kurzy, odborné semináře apod. pro zaměstnance podniku.  
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Vlastní zdroje se ve sledovaných letech podílely na celkových pasivech v rozmezí 

od 72,4% (2011) do 84,9% (2010). Cizí zdroje pak celkový kapitál tvořily ve sledovaných 

letech nejméně v roce 2010 (15,1%) a nejvíce v roce 2011 (27,5%). Růstový trend 

vlastních zdrojů byl zapříčiněn zejména zvyšujícím se podílem hospodářského výsledku 

minulých let na celkových pasivech (z -1,4% na 37,4%). Naopak hodnota výsledku 

hospodaření běžného účetního období postupně klesala (z 283 000 Kč v roce 2009 

na 115 000 Kč v roce 2011) a zároveň tím klesal i jeho podíl na vlastních zdrojích (pokles 

z 50,4 % v roce 2009 na 12,4% v roce 2011). V oblasti cizích zdrojů nastaly poměrně 

velké změny v krátkodobých závazcích (růst podílu na celkových pasivech z 15,5% 

na 27,5%), kde se mezi lety 2010 a 2011 výrazně zvýšily závazky ke společníkům, 

což bylo ve skutečnosti dáno situací, kdy společník jednorázově vyplatil zaměstnancům 

různé peněžní částky za cestovné, používání osobního vozidla k výkonu zaměstnání, 

dohody o výpomoci apod., a podnik následně tuto částku dlužil společníkovi. 

 

Položka výkazu zisku a ztráty 
31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

součet výnosových položek 1 535 100,0 1 563 100,0 1 564 100,0 

Tržby za prodej zboží 2 0,1 7 0,4 1 0,1 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 533 99,9 1 556 99,6 1 563 99,9 

Výkonová spotřeba 993 64,7 1 081 69,2 1 135 72,6 

Služby 918 59,8 993 63,5 1 042 66,6 

Přidaná hodnota 521 33,9 469 30,0 425 27,2 

Osobní náklady 224 14,6 321 20,5 268 17,1 

Mzdové náklady 169 11,0 224 14,3 187 12,0 

Provozní výsledek hospodaření 288 18,8 145 9,3 150 9,6 

Ostatní finanční náklady 5 0,3 5 0,3 5 0,3 

Výsledek hospodaření za účetní období 283 18,4 140 9,0 115 7,4 

Tabulka č. 10: Vertikální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Výnosové položky byly v roce 2009 i v roce 2011 tvořeny z 99,9% výkony, což se 

v případě hodnocené firmy ve všech sledovaných letech rovná tržbám za prodej vlastních 

výrobků a služeb. (V roce 2010 to pak bylo z 99,6%). Výkonová spotřeba měla rostoucí 

tendenci. Z 993 000 Kč v roce 2009 (64,7%) došlo k postupnému nárůstu na 1 135 000 Kč 

(72,6%). Přidaná hodnota se postupně snižovala z 521 000 Kč (33,9%, rok 2009) 

na 425 000 Kč (27,2%).  
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4.3 Du Pontův pyramidální rozklad 

Při provádění Du Pontova pyramidálního rozkladu jsem vycházela z hodnot 

poměrových ukazatelů, jejichž výpočtem jsem se zabývala v kapitole 4.1. Následně jsem 

postupně zjišťovala relativní změny jednotlivých ukazatelů. Pro přehlednost byly výsledné 

hodnoty jednotlivých matematických kroků, které vedly ke zjištění relativních změn, 

strukturovány do tabulek. V případě tabulek nákladovostí jsem pro kontrolu vždy 

do spodní části tabulky zahrnula výpočet součtu všech nákladovostí. Totéž bylo 

pro kontrolu provedeno i v tabulkách vázanosti aktiv. Výpočty, které vedly ke zjištění 

vlivů změn jednotlivých analytických ukazatelů na změnu celkového syntetického 

(vrcholového) ukazatele byly provedeny podle následujících vzorců: 

Celková změna syntetického ukazatele (výnosu na vlastní jmění): 
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Vliv změny výnosu aktiv na změnu syntetického ukazatele: 
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Vliv změny multiplikátoru jmění na změnu syntetického ukazatele: 
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Vliv změny ziskové marže na změnu syntetického ukazatele: 
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Vliv změny obratu aktiv na změnu syntetického ukazatele: 
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Vliv změny nákladovosti položky NA na změnu syntetického ukazatele: 
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Obdobně byly vypočteny vlivy všech dalších položek nákladů na změnu 

syntetického ukazatele. 

Vliv změny vázanosti fixních aktiv na změnu syntetického ukazatele: 
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Vliv změny vázanosti oběžných aktiv na změnu syntetického ukazatele: 
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Vliv změny vázanosti ostatních aktiv na změnu syntetického ukazatele: 
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Význam symbolů použitých ve vzorcích pro Du Pontův pyramidální rozklad: 

Z čistý zisk 

E vlastní jmění 

A aktiva celkem 

F stálá aktiva 

O oběžná aktiva 

P ostatní aktiva 

T tržby (výnosy) 

NA  náklady na prodané zboží 
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4.3.1 Hodnocení pyramidálního rozkladu let 2009 a 2010  

  2009 2010 
diference 

∆=2010-2009 
2010 / 
2009 

log (2010 / 
2009) 

absolutní 
změna 

relativní 
změna 

zisk /        
vk 

0,5958 0,2513 -0,3444     -0,3444 -57,8129 

zisk / 
aktiva 

0,5036 0,2134 -0,2901 0,4238 -0,3728 -0,3426 -57,5053 

aktiva /       
vk 

1,1832 1,1777 -0,0054 0,9954 -0,0020 -0,0018 -0,3076 

zisk /   
tržby 

0,1844 0,0896 -0,0948 0,4858 -0,3135 -0,2881 -48,3562 

tržby / 
aktiva 

2,7313 2,3826 -0,3487 0,8723 -0,0593 -0,0545 -9,1491 

náklady / 
tržby 

0,8156 0,9104 0,0948 1,1162 0,0477 -0,2881 -48,3562 

aktiva / 
tržby 

0,3661 0,4197 0,0536 1,1463 0,0593     

Tabulka č. 11: Du Pontův pyramidální rozklad (2009, 2010), (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Nákladovosti Absolutní změny 
nákladovostí 

Relativní změny 
nákladovostí 

  2009 2010 

NA/T 0,0137 0,0083 0,0163 2,7360 

NB/T 0,6469 0,6916 -0,1359 -22,8091 

NC/T 0,1459 0,2054 -0,1807 -30,3246 

ND/T 0,0052 0,0013 0,0120 2,0059 

NE/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NF/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NG/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NH/T 0,0007 0,0006 0,0000 0,0060 

NI/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NJ/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NK/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NL/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Tabulka č. 12a: Nákladovosti (2009, 2010) – 1.část, (Zdroj: vlastní zpracování) 
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  Nákladovosti Absolutní změny 
nákladovostí 

Relativní změny 
nákladovostí 

  2009 2010 

NM/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NN/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NO/T 0,0033 0,0032 0,0002 0,0298 

NP/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NQ/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NR/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NS/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NT/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

          

suma: 0,8156 0,9104   -48,3562 

Tabulka č. 12b: Nákladovosti (2009, 2010) – 2.část, (Zdroj: vlastní zpracování) 

      Absolutní 
změny 

Relativní 
změny 

  2009 2010 

F/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

O/T 0,3655 0,4178 -0,0532 -8,9326 

P/T 0,0007 0,0019 -0,0013 -0,2165 

          

suma: 0,3661 0,4197   -9,1491 

Tabulka č. 13: Vázanost aktiv (2009, 2010), (Zdroj: vlastní zpracování) 

Vrcholový ukazatel (zisk/VK) se meziročně (mezi lety 2009 a 2010) změnil 

o 57,8129%, přičemž šlo o pokles hodnoty ukazatele. O této změně lze soudit, že byla 

negativní, neboť se vlastní kapitál, vložený do podniku, zhodnotil méně než v předchozím 

roce (roce 2009). Konkrétně byla negativní změna zapříčiněna tím, že poklesla hodnota 

výsledku hospodaření (zejména vlivem růstu položky „osobní náklady“ a poklesem 

položky „přidaná hodnota“) a zároveň se zvýšila hodnota vlastního jmění (významný vliv 

měl růst položky „výsledek hospodaření minulých let“).  

Ze dvou ukazatelů, které společně vrcholový ukazatel vytváří, se na jeho změně 

významnější měrou podílel ukazatel rentability aktiv (zisk/aktiva, 57,5053%). Menší 

měrou se pak na změně vrcholového ukazatele podílel multiplikátor vlastního kapitálu 

(aktiva/VK), a to pouze 0,3076%. Ukazatel zisk/aktiva (rentabilita aktiv) meziročně 
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poklesl o 57,5053%. Tento ukazatel je tvořen součinem ukazatelů zisk/tržby (rentabilita 

tržeb) a tržby/aktiva (obrat aktiv), přičemž větší měrou se na změně rentability aktiv 

podílel ukazatel rentability tržeb (48,3562%). Menší měrou pak ukazatel obratu aktiv 

(9,1491%). Ukazatel rentability tržeb je spjat s ukazatelem náklady/tržby, přičemž jde 

o součet všech dílčích nákladovostí. Z těchto dílčích nákladovostí se na změně 

vrcholového ukazatele nejvíce pozitivně (ačkoliv malou měrou 2,7%) podílelo snížení 

nákladovosti nákladů vynaložených na prodané zboží NA/T. Naopak nejvíce negativně byl 

vrcholový ukazatel ovlivněn zvýšením nákladovosti osobních nákladů, a tedy dílčí 

nákladovostí NC/T (osobní náklady/tržby, přibližně 30%). Ukazatel aktiva/tržby je tvořen 

součtem tří dílčích ukazatelů, z nichž nejvýznamnějším podílem se na změně vrcholového 

ukazatele podílel ukazatel OA/T (oběžná aktiva/součet všech výnosů), a to necelými 9%. 

Naopak vůbec se na změně vrcholového ukazatele nepodílel ukazatel FA/T (fixní 

aktiva/součet všech výnosů), protože podnik žádná stálá aktiva nevlastní 

(viz. 4.1.3 Ukazatelé finanční stability podniku).   

4.3.2 Hodnocení pyramidálního rozkladu let 2010 a 2011 

  2010 2011 
diference 

∆=2011-2010 
2011 / 
2010 

log (2011 / 
2010) 

absolutní 
změna 

relativní 
změna 

zisk /       
vk 

0,2513 0,1709 -0,0805     -0,0805 -32,0154 

zisk / 
aktiva 

0,2134 0,1237 -0,0898 0,5794 -0,2370 -0,1138 -45,2770 

aktiva /       
vk 

1,1777 1,3819 0,2041 1,1733 0,0694 0,0333 13,2615 

zisk /   
tržby 

0,0896 0,0735 -0,0160 0,8209 -0,0857 -0,0412 -16,3732 

tržby / 
aktiva 

2,3826 1,6817 -0,7009 0,7058 -0,1513 -0,0726 -28,9038 

náklady / 
tržby 

0,9104 0,9265 0,0160 1,0176 0,0076 -0,0412 -16,3732 

aktiva / 
tržby 

0,4197 0,5946 0,1749 1,4168 0,1513     

Tabulka č. 14: Du Pontův pyramidální rozklad (2010, 2011), (Zdroj: vlastní zpracování) 
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  Nákladovosti Absolutní změny 
nákladovostí 

Relativní změny 
nákladovostí 

  2010 2011 

NA/T 0,0083 0,0026 0,0148 5,8787 

NB/T 0,6916 0,7257 -0,0874 -34,7885 

NC/T 0,2054 0,1714 0,0873 34,7213 

ND/T 0,0013 0,0013 0,0000 0,0008 

NE/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NF/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NG/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NH/T 0,0006 0,0032 -0,0066 -2,6099 

NI/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NJ/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NK/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NL/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NM/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NN/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NO/T 0,0032 0,0032 0,0000 0,0021 

NP/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NQ/T 0,0000 0,0192 -0,0492 -19,5777 

NR/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NS/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NT/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

          

suma: 0,9104 0,9265   -16,3732 

Tabulka č. 15: Nákladovosti (2010, 2011), (Zdroj: vlastní zpracování) 

      Absolutní 
změny 

Relativní 
změny 

  2010 2011 

F/T 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

O/T 0,4178 0,5927 -0,0726 -28,9040 

P/T 0,0019 0,0019 0,0000 0,0002 

          

suma: 0,4197 0,5946   -28,9038 

Tabulka č. 16: Vázanost aktiv (2010, 2011), (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Mezi lety 2010 a 2011 došlo opět k poklesu vrcholového ukazatele, přičemž se 

jedná o změnu negativní, neboť peníze vložené společníky do hodnoceného podniku se 

zhodnotily méně než v předchozím roce (2010). Na změně vrcholového ukazatele se 

přitom významnější měrou podílel ukazatel rentability aktiv (zisk/aktiva, (-45,2770%)) 

a naopak menší měrou multiplikátor aktiv (aktiva/VK), u něhož však došlo k nárůstu 

o 13,2615%. Ukazatel rentability aktiv meziročně poklesl o 45,2770%. Jedná se rovněž 

o negativní změnu neboť kapitál vložený do podniku, ať už pocházel z vlastních či cizích 

zdrojů, se zhodnotil méně než v roce 2010. Na této změně se z větší části podílel ukazatel 

obratu aktiv (tržby/aktiva, pokles o 28,9038%) a z menší části ukazatel rentability tržeb 

(zisk/tržby, pokles o 16,3732%).  

Na změnu vrcholového ukazatele pozitivně působilo zejména snížení nákladovosti 

NC/T (osobní náklady/součet výnosových položek), kdy šlo o meziroční pokles 

o 34,7213%, a dále také snížení nákladovosti NA/T (náklady vynaložené na prodané 

zboží/součet výnosových položek), kdy tato nákladovost poklesla o necelých 6%. Naopak 

největší negativní působení plynulo ze zvýšení nákladovosti NB/T (výkonová 

spotřeba/součet všech výnosových položek), kde šlo o meziroční nárůst nákladovosti 

o 34,7885%. Negativně na vrcholový ukazatel působil také nárůst nákladovosti NQ/T (daň 

z příjmů za běžnou činnost/součet všech výnosových položek), kde šlo o nárůst 

o 19,5777%. Ze tří dílčích ukazatelů, jež společně tvoří ukazatel aktiva/tržby se na změně 

vrcholového ukazatele nejvíce podílel ukazatel OA/T (oběžná aktiva/součet všech výnosů). 

Hodnota tohoto ukazatele meziročně poklesla o necelých 29%. 
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5. Návrhy a opatření  

Vypočtené hodnoty všech ukazatelů rentability mají klesající tendenci. Jedná se 

o negativní jev, neboť schopnost hodnoceného podniku zhodnocovat peníze se zhoršovala. 

Rostoucí hodnota aktiv přitom byla značně ovlivněna výrazným nárůstem krátkodobých 

pohledávek, což může být spjato s dopadem hospodářské krize, kdy se podniky dostávají 

do situací platebních neschopností vlivem snížení množství provedených zakázek. Některé 

pohledávky se také staly v průběhu sledovaných let nedobytnými, z důvodu zániku 

podniků. Na druhé straně však značnou část krátkodobých pohledávek tvoří krátkodobé 

poskytnuté zálohy, kdy ve skutečnosti podnik předem zaplatil vzdělávací kurzy, odborná 

školení apod. zaměstnancům. Je tedy možné, že v dalších letech se rentabilita podniku 

bude zlepšovat, aniž by podnik nějak zásadně změnil svou hospodářskou politiku. Přesto si 

myslím, že úsilí vedení podniku by mimo jiné mohlo být směřováno k efektivnější politice 

pohledávek s cílem snížení doby jejich obratu, a to např. ve formě zasílání upomínacích 

emailů při neuhrazení faktury včas nebo vybíráním záloh před provedením prací.  

Hodnoty výsledků poměrových ukazatelů likvidity vyobrazily dobrou schopnost 

podniku hradit své závazky přeměnou celého oběžného majetku či jeho částí v peněžní 

prostředky. V této oblasti by si však podnik mohl stanovit cíl snížit množství peněžních 

prostředků vázaných v různých částech oběžného majetku, zvláště pak v krátkodobých 

pohledávkách a krátkodobém finančním majetku. Tyto peněžní prostředky by se podnik 

mohl pokusit zúročit, např. ve formě investic do akcií, což s sebou ale přináší určité riziko. 

V tomto ohledu bych hodnocené firmě spíše doporučila provádět investice vedoucí 

ke zvyšování podílu na trhu. Jedná se zejména o zvýšení počtu odběratelských firem, dále 

o pokračování v rozšiřování spektra poskytovaných odborných služeb odběratelským 

firmám, a také další vzdělávání svých zaměstnanců. Tyto aktivity by ale přinesly zvýšení 

osobních nákladů.  

Vypočtené hodnoty ukazatelů finanční stability podniku dokázaly, že podnik není 

zatížen placením žádných úroků z úvěru, a tedy ani splácením úvěru, což je však jedním 

z dlouhodobých cílů podniku (vedení podniku nechce žádný úvěr ani půjčku).  

V rámci aktivity podniku by se měl podnik snažit o zkrácení dob obratů aktiv, 

pohledávek a zásob, aby zbytečně nedocházelo k zadržování peněžních prostředků v těchto 

částech majetku. 
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6. Závěr    

Cílem této práce bylo vytvořit souhrn teoretických poznatků týkajících se finanční 

analýzy podniku a následně na podkladě nastudované odborné literatury a účetních výkazů 

podniku provést finanční analýzu společnosti BEHYP s.r.o. Praktické provedení finanční 

analýzy konkrétního podniku spočívalo ve výpočtu a vyhodnocení poměrových ukazatelů 

rentability, likvidity, finanční stability a aktivity podniku, dále v provedení horizontální 

a vertikální analýzy a taktéž v pyramidálním rozkladu ukazatelů, jehož hodnoty byly 

komentovány. Závěrečná kapitola je zaměřená na celkové shrnutí výsledků provedené 

finanční analýzy společnosti a taktéž obsahuje návrhy, opatření a doporučení směřované 

vedení podniku jako možný podklad pro rozhodování a plánování do budoucna.  

Při interpretaci výsledků finanční analýzy společnosti BEHYP s.r.o. bylo zapotřebí 

přihlížet jednak k faktu, že společnost vznikla pod touto právní formou v roce 2009 

a jednak i k faktu možného dopadu hospodářské krize na odběratelské firmy. I přes tyto 

skutečnosti však podnik dokáže zhodnocovat kapitál do něj vložený a dokázal by 

přeměnou oběžného majetku nebo jeho částí na peněžní prostředky uhradit své krátkodobé 

závazky. Vzhledem k tomu, že v současnosti hodnocený podnik nesplácí žádný úvěr a tím 

pádem neplatí ani žádné úroky z úvěru, finanční instituce na něj mohou pohlížet jako 

na lukrativního potencionálního partnera. S ohledem na skutečnost, že podnik 

ve sledovaných letech neměl téměř žádné závazky vůči svým zaměstnancům, lze soudit, že 

vedení podniku v tomto ohledu dbá na serióznost a snaží se odvedenou práci svým 

zaměstnancům řádně zaplatit. Taktéž podnik nemá problémy v oblasti závazků vůči svým 

dodavatelům, neboť dlužné částky byly ve všech sledovaných letech nulové či minimální. 

Závěrem lze tedy říci, že výsledky finanční analýzy společnosti BEHYP s.r.o. jsou 

i přes negativní klesající trend některých ukazatelů uspokojivé a vedení společnosti může 

i nadále pokračovat ve snaze o upevňování pozice společnosti na trhu.                     
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti BEHYP s.r.o. 

      Rozvaha v tis. Kč 

řá
d
e
k
 

Účetní  období  ( Netto ) 

      BEHYP s.r.o. 2009 2010 2011 

      AKTIVA  CELKEM   (ř. 02+03+31+63) 001 562 656 930 

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

B.     Stálá aktiva   (ř. 04+13+23) 003 0 0 0 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek   (ř. 05 až 12) 004 0 0 0 

  I. 1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 

  
 

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

  
 

3. Software 007 0 0 0 

  
 

4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 

  
 

5. Goodwill 009 0 0 0 

  
 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 

  
 

7. Nedokončený dl. nehmotný majetek 011 0 0 0 

    8. Poskytnuté zálohy na DNM 012 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek   (ř. 14 až 22) 013 0 0 0 

B. II. 1. Pozemky 014 0 0 0 

  
 

2. Stavby 015 0 0 0 

  
 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 0 0 0 

  
 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 

  
 

5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 

  
 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 

  
 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 

  
 

8. Poskytnuté zálohy na DHM 021 0 0 0 

    9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 

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

B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 

  
 

2. 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 

025 0 0 0 

  
 

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

  
 

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

027 0 0 0 

  
 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 

  
 

6. Pořízováný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 

    7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek 030 0 0 0 

 

 

 

 

 



 

 

C.     Oběžná aktiva   (ř. 32+39+48+58) 031 561 653 927 

C. I.   Zásoby   (ř. 33 až 38) 032 39 26 22 

C. I. 1. Materiál 033 0 0 0 

  
 

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 

  
 

3. Výrobky 035 0 0 0 

  
 

4. Zvířata 036 0 0 0 

  
 

5. Zboží 037 39 26 22 

    6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 

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

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

  
 

2. Pohledávky-ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 

  
 

3. Pohledávky podstatný vliv 042 0 0 0 

  
 

4. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 043 0 0 0 

  
 

5. Pohl. za společníky, čl. družstva a za účastníky 
sdružení 

044 0 0 0 

  
 

6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 

  
 

7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 

    8. Odložená dňová pohledávka 047 0 0 0 

C. III.   Krátkodobé pohledávky   (ř. 49 až 57) 048 159 242 414 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 156 194 270 

  
 

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

  
 

3. Pohledávky v podnicích s rozhod. vlivem 051 0 0 0 

  
 

4. 
Pohl. za společníky, čl. družstva a za účastníky 
sdružení 

052 0 0 0 

  
 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 

  
 

6. Stát - daňové pohledávky 054 0 48 0 

  
 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 3 0 144 

  
 

8. Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 

    9. Jiné pohledávky 057 0 0 0 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek   (ř. 59 až 62) 058 363 385 491 

C. IV. 1. Peníze 059 37 39 54 

  
 

2. Účty v bankách 060 326 346 437 

  
 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 

    4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 

D. I.   Časové rozlišení   (ř. 64 až 66) 063 1 3 3 

D. I. 1. Náklady příštích období 064 1 3 3 

  
 

2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 

    3. Příjmy příštích období 066 0 0 0 

 

 

 

 



 

 

        

řá
d
e
k
 

Účetní  období  

        2009 2010 2011 

      PASIVA  CELKEM   (ř. 68+85+118) 067 562 656 930 

A.     Vlastní kapitál   (ř. 69+73+78+81+84) 068 475 557 673 

A. I.   Základní kapitál   (ř. 70 až 72) 069 200 200 200 

A. I. 1. Základní kapitál 070 200 200 200 

  
 

2. Vlastní akcie 071 0 0 0 

    3. Změny základního kapitálu 072 0 0 0 

A. II.   Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 0 0 0 

A. II. 1. Emisní ážio 074 0 0 0 

  
 

2. Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 0 

  
 

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 076 0 0 0 

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

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

078 0 10 10 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 0 10 10 

    2. Statutární a ostatní fondy 080 0 0 0 

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let   (ř. 82+83) 081 -8 207 348 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk  minulých let 082 0 207 348 

    2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 -8 0 0 

A. V.   
Výsledek hospodaření běžného účetního období   
[ř. 01-(ř. 69+73+78+81+85+118)] 

084 283 140 115 

B.     Cizí zdroje   (ř. 86+91+102+114) 085 87 99 256 

B. I.   Rezervy   (ř.87 až 90) 086 0 0 0 

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 0 0 0 

  
 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0 0 

  
 

3. Rezerva na daň z příjmů 089 0 0 0 

    4. Ostatní rezervy 090 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobé závazky   (ř.92 až 101) 091 0 0 0 

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092 0 0 0 

  
 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0 0 

  
 

3. Závazky k podnikům s podstat. vlivem 094 0 0 0 

  
 

4. 
Závazky ke spol., čl. družstva a účastníkům 
sdruž. 095 0 0 0 

  
 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0 0 

  
 

6. Vydané dluhopisy 097 0 0 0 

  
 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě  098 0 0 0 

  
 

8. Dohadné účty pasivní 099 0 0 0 

  
 

9. Jiné dlouhodobé závazky 100 0 0 0 

    10. Odložený daňový závazek 101 0 0 0 

 

 

 



 

 

B. III.   Krátkodobé závazky   (ř. 103 až 113) 102 87 99 256 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 0 4 4 

  
 

2. Závazky- ovládající a řídící osoba 104 0 0 0 

  
 

3. Závazky- podstatný vliv 105 0 0 0 

  
 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a 
účastníkům sdružení 

106 19 5 210 

  
 

5. Závazky k zaměstnancům 107 5 8 0 

  
 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení 108 5 5 4 

  
 

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 58 76 38 

  
 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 0 0 0 

  
 

9. Vydané dluhopisy  111 0 0 0 

  
 

10. Dohadné účty pasivní 112 0 1 0 

    11. Jiné závazky 113 0 0 0 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci   (ř. 115 až 117) 114 0 0 0 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0 0 

  
 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 0 0 0 

    3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 0 

C. I.   Časové rozlišení 118 0 0 1 

C. I. 1. Výdaje příštích období 110 0 0 1 

    2. Výnosy příštích období 111 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti BEHYP s.r.o. 

      Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

řá
d
e
k
 Skutečnost v účetním 

období 

      BEHYP s.r.o. 2009 2010 2011 

  I.   Tržby za prodej zboží 1 2 7 1 

A.     Náklady vynaložené na prodané zboží 2 21 13 4 

  +   Obchodní marže   (ř. 01-02) 3 -19 -6 -3 

  II.   Výkony   (ř. 05+06+07) 4 1 533 1 556 1 563 

  II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 1 533 1 556 1 563 

    2. Změna stavu  zásob vlastní činnosti 6 0 0 0 

    3. Aktivace 7 0 0 0 

B.     Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 8 993 1 081 1 135 

B.   1. Spotřeba materiálu a energie 9 75 88 93 

B.   2. Služby 10 918 993 1 042 

  +   Přidaná hodnota   (ř. 03+04-08) 11 521 469 425 

C.     Osobní náklady   (ř. 13 až 16) 12 224 321 268 

C.   1. Mzdové náklady 13 169 224 187 

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

C.   3. Náklady na sociální zabezpečení 15 45 75 62 

C.   4. Sociální náklady 16 10 22 19 

D.     Daně a poplatky 17 8 2 2 

E.     Odpisy DHM a DNM 18 0 0 0 

  III.   Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu   (ř. 20+21) 19 0 0 0 

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

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

F.     
Zůst. cena prodaného dlouhodob. majetku a mat.   (ř. 
23+24) 22 0 0 0 

F.   1. Zůst. cena prodaného dlouhodob. majetku 23 0 0 0 

F.   2. Prodaný materiál 24 0 0 0 

G.     
Zm. st. rezerv a opr. pol. v prov. obl. a komplex. nákl. 
příštích období 

25 0 0 0 

  IV. Ostatní provozní výnosy 26 0 0 0 

H.     Ostatní provozní náklady 27 1 1 5 

  V.   Převod provozních výnosů 28 0 0 0 

I.     Převod provozních nákladů 29 0 0 0 

  *   
Provozní výsledek hospodaření   (ř. 11-12-17-18+19-
22-25+26-27+(-28)-(-29)) 

30 288 145 150 

 

 

 

 



 

 

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

J.     Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 

  VII.   
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   (ř. 
34+35+36) 33 0 0 0 

  VII. 1. 
Výnosy z podílů v ovl. a říz. os. a v úč. jedn. pod podst. 
vlivem 34 0 0 0 

  VII. 2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 
podílů 35 0 0 0 

  VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 

  VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 

K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 

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

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

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

  X.   Výnosové úroky 42 0 0 0 

N.     Nákladové úroky 43 0 0 0 

  XI.   Ostatní finanční výnosy 44 0 0 0 

O.     Ostatní finanční náklady 45 5 5 5 

  XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 

P.     Převod finančních nákladů 47 0 0 0 

  
* 

  Finanční výsledek hospodaření 
48 -5 -5 -5 

  (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47)) 

Q.     Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50+51) 49 0 0 30 

Q. 1.   – splatná 50 0 0 30 

Q. 2.   – odložená 51 0 0 0 

  **   Výsledek hospodaření za běžnou činnost   (ř. 30+48-49) 52 283 140 115 

  XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 

R.     Mimořádné náklady 54 0 0 0 

S.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti   (ř. 56+57) 55 0 0 0 

S. 1.   – splatná 56 0 0 0 

S. 2.   – odložená 57 0 0 0 

  *   Mimořádný výsledek hospodaření   (ř. 53-54-55) 58 0 0 0 

W.     
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 
(+/-) 59 0 0 0 

  ***   
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   (ř. 
52+58-59) 60 283 140 115 

  **** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)    (ř. 
30+48+53-54) 61 283 140 145 

      
  

      

        

     
2009 2010 2011 

   
součet výnosových položek 

 
1 535 1 563 1 564 

   
součet nákladových položek 

 
1 252 1 423 1 449 

   
HV 

 
283 140 115 

 

 



 

 

Příloha č. 3: Du Pontův pyramidální rozklad (schéma)  

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Význam použitých symbolů: 

Z čistý zisk 

E vlastní jmění 

A aktiva celkem 

F stálá aktiva 

O oběžná aktiva 

P ostatní aktiva 

T tržby (výnosy) 

NA  náklady na prodané zboží 

NB výkonová spotřeba 

… 

NW převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 


