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Anotace 

Práce je zaměřena na finanční analýzu konkrétního podniku. V teoretické části jsou 

popsány náklady a metody finanční analýzy, její etapy a poměrové ukazatele. Na základě 

analýzy současného stavu jsou identifikovány problémové oblasti finanční stability a rentability 

společnosti a zároveň navrženy způsoby jejich řešení. 

Annotation 

This bachelor work is aimed at the financial analysis in a particular company. The 

theoretical part describes costs and the methods of the financial analysis, its stages and ratio 

indicators. On the basis of the analysis of the present state there are identified problematic 

areas of the financial stability and profitability of the company. At the same time the concepts 

of their solution are suggested. 
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1  Úvod 

Finanční analýza je podkladem pro jakékoliv finanční rozhodování a je základem pro 

každé finanční rozhodování. Na výsledcích finanční analýzy je založeno řízení finanční i 

majetkové struktury, řízení zásob, cenová a investiční politika a také poskytuje informace o 

finančním zdraví podniku. Podnik se může ocitnout ve finanční tísni, která může přerůst ve 

finanční krizi a skončit úpadkem, je-li oslabeno finanční zdraví podniku. Finanční analýzu 

provádí celé vrcholové vedení podniku a finanční manažeři a nazývá se interní analýza. Podle 

účelu finanční analýzy a podle cílové skupiny je možno využívat různé zdroje informací. 

Nejčastěji vychází z těchto nejdůležitějších informací, které jsou účetního charakteru: 

rozvaha, výkaz o peněžních tocích a výkaz zisku a ztráty. Finanční analýzu využívají také 

věřitelé, investoři a management. Zaměřuje se na srovnání skutečnosti s plánem a se 

skutečností minulých období, srovnání skutečnosti se standardními hodnotami, s podniky 

téhož odvětví a konkurenčními podniky. 

Základní postup finanční analýzy spočívá v rozboru absolutních ukazatelů v rozvaze a 

výkazu zisků a ztrát. Jedná se o analýzu absolutních hodnot jednotlivých položek, jejich změn 

a výpočet indexů (vertikální a horizontální analýza účetních výkazů). Základem finanční 

analýzy je také analýza poměrových ukazatelů (likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity), 

zhodnocení pravidel financování, aplikace Altmanova indexu a IN indexu, Du Pontův rozklad 

a analýza pracovního kapitálu. 

Finanční analýza je rozborem dobrých a špatných tahů v minulosti, na jejich základě je 

společnost schopna přijmout opatření potlačující slabé stránky a navozující pozitivní výkon. 

Cílem práce je aplikovat finanční analýzu na vybraném podniku a podat stručný 

teoretický výklad finanční analýzy. Práce je rozdělena na metodologickou a praktickou část. 

Metodologická část tvoří podklad pro část praktickou, zabývá se úlohou finanční analýzy 

a podrobně se věnuje popisem nákladů, bodu zvratu a ukazatelům finanční analýzy. 

V praktické části převedu uvedenou teorii do praxe. Budu se podrobně zabývat 

horizontální a vertikální analýzou rozvahy a výsledovky, zanalyzuji základní ukazatele 

používané ve finanční analýze a připojím analýzu soustav poměrových ukazatelů. Pomocí 

výsledků se budu snažit o zhodnocení celkové finanční situace podniku. 
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Na závěr bych ráda podotkla, že analýza bude provedena z pohledu externího 

pozorovatele, z dat, které jsem získala prostřednictvím internetu. Finanční analýzu z pohledu 

interního pozorovatele může provést pouze zaměstnanec společnosti, který má přístup ke 

všem datům a povědomí o reálném fungování společnosti. 
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2 Obecná charakteristika řízení nákladů v podniku 

2.1 Náklady  

Pro provedení analýzy nákladu je nutné vymezit, co to náklady jsou. Také je třeba 

definovat, jak se náklady klasifikují a podle jakých kritérií. Tímto se budu zabývat v první 

části mé bakalářské práce. 

2.1.1 Vymezení pojmu náklady 

Náklady je možno vymezit různě. Zde uvádím několik definic různých autorů. 

„Náklady jsou peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů.“  

(SYNEK, M., 2003, str. 67)  

 

„Náklad znamená, že něco obětujeme pro dosažení budoucího prospěchu, že koupíme 

nějaké zdroje (např. materiál, stroj).“ (STANĚK, 14, str. 30) 

„Náklady se obecně definují jako v penězích vyjádřené vynaložení (obětování) 

ekonomických zdrojů, uskutečněné za určitým předem vymezeným užitečným účelem.“ 

(KRÁL, 9, str. 39) 

„Náklady jsou penězi oceněné množství výrobních faktorů, jakož i služby třetí straně a 

daně státu během zúčtovacího období, které slouží k vytvoření podnikových výkonů.“ (LANG, 

10, str. 7) 

2.1.2 Náklady a jejich definice 

Pojem náklady je v ekonomii řazen k základním. Jedním ze základních motivů podniku je 

zpravidla maximalizace hodnoty podniku neboli tvorba zisku, postačujícího jednak pro 

reprodukci výrobního potenciálu firmy, jednak pro zvyšování bohatství jejich vlastníků. Tento 

fakt nutí firmy minimalizovat jejich vstupy a naopak maximalizovat výstupy.  

Analýza nákladů je základem úplné analýzy nabídkových rozhodnutí firem a určování 

cen a množství na trzích. Pozornost musí firmy věnovat nákladům jednoduše proto, že každá 

koruna česká nákladů snižuje zisky firem. Na základě této analýzy mohou firmy také 

rozhodovat, kolik statku budou vyrábět a prodávat v závislosti na ceně a nákladech statku.  
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Marxistické pojetí nákladů vychází z pracovní teorie hodnoty, vychází z rozdílu mezi 

společenskými výrobními náklady, které vytvářejí hodnotu výrobku. Jsou tedy výdaji práce 

celé společnosti, a výrobními náklady (na zboží), které jsou výdajem kapitálu. 

2.2 Členění nákladů 

Předpokladem účinného řízení nákladů je jejich podrobnější rozčlenění. Existuje celá 

řada způsobů, jak rozčlenit náklady do stejnorodých skupin. Je nutné si uvědomit, že členění 

jakýchkoli jevů musí být vyvoláno účelovou potřebou. Zaměřujeme se na takové členění 

nákladů, která jsou podstatná pro posuzování a řízení hospodárnosti a efektivnosti a dílčích 

faktorů ovlivňujících jejich úroveň a to jak na úrovni podniku, tak i jeho vnitřních struktur. 

2.2.1 Druhové členění 

Druhové členění nákladů vychází ze spotřebovaných výrobních faktorů (půda, 

podnikatelství, práce, kapitál, 

Jsou-li členěny podrobněji náklady, které vstupují do reprodukčního procesu podniku 

z vnějšího okolí, projevují se v prvotní podobě jednotlivých druhů.  Mezi základní nákladové 

druhy patří především: 

Základní nákladové druhy jsou především:  

- spotřeba materiálu,  

- spotřeba a použití externích prací a služeb jako např. přepravného, nájemného, 

energie, prací a služeb spojených s opravami a udržováním majetku, 

- mzdové a ostatní osobní náklady (včetně zdravotního a sociálního pojištění),  

- odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku,  

- finanční náklady (např. úroky, pojistné, bankovní výlohy, aj.).  
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2.2.2 Účelové členění nákladů 

Jedná se o členění podle činnosti, která vyvolává jejich vznik. Slouží pro určení vztahu 

jednotlivých nákladových položek k podnikovým výkonům a k efektivnosti prováděných 

operací. Náklady se rozčlení do dvou základních skupin: 

- náklady technologické: týkají se dané kalkulační jednice, tj. vznikají pouze 

v technologickém procesu při výrobě daného technologického procesu 

- náklady na vytvoření, zajištění a udržení podmínek racionálního průběhu daného 

procesu (náklady na obsluhu a řízení příslušné činnosti a jejich příkladem může být 

náklad na osvětlení, plat mistra).  

2.2.3 Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich 

vznik 

Mezi základní členění nákladů podle vnitropodnikových útvarů je rozčlenění podle místa 

vzniku. Na toto navazuje členění podle odpovědnosti. Z hlediska úrovně pravomoci a 

odpovědnosti lze rozlišit dva základní typy útvarů: 

Hospodářské středisko – vyšší typ útvaru ekonomické struktury. Má možnost ovlivňovat 

výši nákladů (např. volbou sortimentu či zvýšením objemu činnosti) 

Nákladové středisko – nižší typ útvaru. Má přesně zadaný úkol, ovlivňuje tedy 

hospodárnost a jakost přesně zadaného úkolu. Výsledkem je rozdíl mezi skutečně 

vynaloženými náklady a stanoveným nákladovým úkolem (tj. plán – skutečnost). 

Na tuto první etapu je třeba navázat i způsob spojení. Ten by měl umožnit zobrazit i 

vazby mezi jednotlivými útvary a určit tak odpovědnost za úspory (překročení) nákladů těch 

výkonů, které se neprodávají externím spotřebitelům. Stávají se předmětem spotřeby uvnitř 

podniku (tj. interní, druhotné a složené náklady). 

Základní předpoklady pro toto spojení jsou: 

Uzavření činnosti jednotlivých útvarů takovým způsobem, aby bylo možno změřit jejich 

náklady. 
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Možnost zjistit dílčí výkony, které tyto útvary předělávaly jiným vnitropodnikovým 

útvarům. 

Možnost ocenit tyto dílčí výkony pomocí tzv. vnitropodnikových cen. 

2.2.4 Členění nákladů podle finančního účetnictví 

Finanční účetnictví slouží především pro externí uživatele (věřitelé, burzy, potencionální 

i současní akcionáři, daňové orgány, banky, zaměstnanci a jejich zástupci aj.). V České 

republice je regulováno Zákonem o účetnictví, účtovou osnovou a pokyny Ministerstva 

financí, které nemají závazný charakter. Jeho výstupem jsou dva hlavní výkazy podniku – 

rozvaha a výkaz zisků a ztrát. 

 

Obr. 1: Členění nákladů podle účetního hlediska 

Zdroj: Práce autora 

2.2.5 Členění nákladů podle manažerského účetnictví 

Manažerské účetnictví se obecně charakterizuje jako systém, který zkoumá a zobrazuje 

ekonomickou realitu tím, že seskupuje, třídí, eviduje, analyzuje a uspořádává informace o 

podnikatelské činnosti do výkazů, přehledů a jiných podkladů, které mají pomoci řídícím 

pracovníkům při jejich řízení a rozhodování. Manažerské účetnictví také zahrnuje všechny 

funkce nákladového účetnictví. Navíc ještě obsahuje vypracování analýz a dalších podkladů 
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pro rozhodování managementu podniku včetně návrhů na opatření. Jeho součástí je i 

vypracování plánů a rozpočtů. 

Informace slouží pro vnitřní užití tj. především pro řídící pracovníky. V praxi neexistují 

jednoznačné hranice mezi nákladovým a manažerským účetnictvím. 

Zahrnují i tzv. oportunitní náklady, relevantní náklady a irelevantní náklady. 

Oportunitní náklady: nejlepší jiný možný užitek získatelný z použitých výrobních 

faktorů, zdrojů. Též jsou označované jako náklady obětované příležitosti, alternativní nebo 

implicitní náklady.  

Relevantní náklady: náklady, které ovlivňují určité rozhodnutí, protože se v závislosti na 

něm změní.  

Irelevantní náklady: jsou opakem nákladů relevantních, tzn., že se v závislosti na daném 

rozhodnutí nemění jejich výše.  

2.2.6 Kalkulační členění nákladů 

 „Kalkulační členění je zvláštním typem účelového členění nákladů.“ (KRÁL, B et al. 

Vnitropodnikové účetnictví: Praha: Trizonia, 1994. ISBN 80-85573-31-8, str. 57.) 

Používá se ke zjišťování nákladů na jednotlivé výkony, respektive jednotlivé nositele 

nákladů. Podle způsobu, jakým jsou přičítány náklady na kalkulační jednici, se mohou dále 

rozlišit tyto náklady:  

a) přímé – u těchto nákladů lze určit jejich přímý vztah ke kalkulační jednici příslušných 

výkonů. Souvisí s konkrétním druhem výkonu (přímé náklady). 

b) nepřímé (režijní) – tyto náklady nelze přímo zjistit na kalkulační jednici. Neváží se 

k jednotlivému druhu výkonu a zajišťují průběh výrobního procesu podniku v širších 

souvislostech. 
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2.2.7 Členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných 

výkonů 

Z hlediska řízení nákladů a zisku patří toto členění mezi nejdůležitější. Toto členění nám 

říká, jak se náklady mohou vyvíjet při zvýšení či snížení produkce. Jednotlivé nákladové 

složky závisí na objemu prováděných výkonů různě. Znamená to, že se mohou rozdělit na dvě 

základní skupiny nákladů: 

- fixní (nezávislé) 

- variabilní (závislé). 

2.2.7.1 Fixní náklady 

Fixní náklady jsou nutné pro zabezpečení pracovního, organizačního, technického chodu 

podniku a nejsou závislé na objemu produkce. Jsou to takové náklady, které se nemění se 

změnou objemu produkce. Podnik je nucen je vynakládat i za předpokladu, že nic 

neprodukuje a ani nic nevyrábí. Fixní náklady mají mimořádný vliv na vztahy mezi 

základními ekonomickými veličinami podniku (objem výroby, náklady, zisk). 

S využitím výrobní kapacity je možno sledovat také jev, označovaný jako degrese fixních 

nákladů. Jedná se o pokles fixních nákladů na jednotku produkce při růstu objemu výroby. 

Fixní náklady, které se však od určitého objemu výroby skokem zvyšují se nazývají 

Semifixní náklady, nebo-li schodové fixní náklady. Příkladem můžou být náklady na nájem 

další výrobní linky poté, co je kapacita stávající linky vyčerpána. Vedení firmy se rozhodne 

dále zvyšovat objem výroby. 

2.2.7.2 Variabilní náklady 

Pro tyto náklady je charakteristické, že se jejich velikost mění v závislosti na objemu 

výroby. Jestliže velikost nákladů závisí přímo úměrně na výši prováděných výkonů, jedná se 

o náklady proporcionální. Bez ohledu na stupeň využití výrobní kapacity jsou vyvolávány 

každou jednotkou produkce ve stále stejné výši. Pokud náklady rostou rychleji než objem 

výroby, jedná se o náklady nadproporcionální. V případě, že se náklady vyvíjejí pomaleji než 

objem produkce, hovoříme o podproporcionálním (degresivním) vývoj nákladů. 
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Variabilní náklady se mohou měnit i skokově. Nazývají se Semivariabilní náklady, jsou 

to tedy náklady, které při dosažení určitého stupně výstupu rostou skokově. Po tomto nárůstu 

se dále chovají jako variabilní náklady.  

 

Obr. 2: Průběh celkových nákladů 

Zdroj: Práce autora 

2.2.7.3 Další skupiny nákladů 

Do celkových nákladů se zahrnují veškeré náklady na celkový objem produkce. Jedná se 

o součet fixních a variabilních nákladů:  

 =  +    

Průměrné celkové náklady jsou celkové náklady na jednotku produkce. Jejich výše se 

určí jako podíl celkových nákladů a objemu produkce:  

  =  /   

2.2.8 Nákladové funkce 

Rozlišujeme dva druhy nákladových funkcí z hlediska délky období, pro které je 

nákladová funkce sestavována – krátkodobé a dlouhodobé. 
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Produkční funkce je základním bodem pro sestavování nákladových funkcí. Z nich se 

dále vychází. V praxi se pro stanovení nákladových funkcí využívají tyto matematické 

funkce:  

- Lineární funkce pro proporcionální náklady  = +  . 

- Kvadratická funkce pro neproporcionální náklady  = +  +   2.  

- Kvadratická funkce pro podproporcionální náklady  = +  −   2.  

Kde: 

 y – celkové náklady,  

a – fixní náklady,  

b, c – variabilní náklady na jednotku produkce,  

x – objem výroby. 

2.2.8.1 Metoda klasifikační analýzy 

Nákladovou funkci je možno stanovit roztříděním nákladových položek získaných 

z účetnictví, a to na část proměnných a fixních nákladů. Jedná se o klasifikační analýzu 

nákladových položek vyvolávající při proměnlivosti nákladů změnu objemu výroby. Do 

fixních nákladů řadíme ty, které zůstávají stejné bez ohledu na vyráběný objem produkce 

(např. odpisy, část mzdových nákladů, pojištění). Mezi proměnné náklady řadíme takové 

náklady, které závisí na objemu výroby (např. přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímé 

náklady). Přímé, tedy jednicové náklady můžeme zařadit do proporcionálních nákladů. 

2.2.8.2 Metoda dvou období 

Další metodou založenou na účetních údajích je metoda využívající údaje o výrobě a 

nákladech dvou období. Důležitým předpokladem je, že mezi sledovanými obdobími nedošlo 

ke změně fixních nákladů. Metoda předpokládá lineární vývoj nákladů. Nákladová funkce 

může být stanovena buď matematicky nebo graficky. Grafickým zobrazením je přímka, která 

prochází body se souřadnicemi (x₁, y₁) a (x₂, y₂).  

Hodnota zlomku je směrnicí přímky, tj. parametr b se vypočítá dle vztahu: 
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Při použití této metody je důležitá volba dvou období. Nejvhodnější jsou období s co 

největším rozpětím objemu produkce. Volíme tedy období s nejnižším objemem produkce a 

období s dosaženým nejvyšším objemem produkce. Nesprávná volba v některých případech 

vede k ekonomicky nedefinovatelným výsledkům. 

Tato metoda je velmi rychlá a poskytuje dobrý přehled o vývoji nákladů. Metodu dvou 

účetních období používáme většinou jako první orientaci a vývoji nákladů. Tuto metodu je 

vhodné kombinovat s metodou grafickou. 

 

Obr. 3: Graf metody dvou účetních období 

Zdroj: SYNEK, M., MUSIKANT, J. Modelování nákladů. Praha: SNTL, 1978, vlastní 

úprava. 

2.2.8.3 Grafická metoda 

Tato metoda spočívá v zobrazení výše nákladů odpovídajících určitému objemu výkonů. 

Základem grafické metody je sestrojení bodového (korelačního) diagramu. Ten slouží ke 

znázornění závislosti dvou proměnných. Konstrukce je ustálena tak, že na ose úseček, tedy 

osa x, se nanášejí hodnoty nezávisle proměnné (objem výroby), na ose pořadnic, tedy osa y, 

se nanášejí hodnoty závisle proměnné. Bodem je zobrazena každá dvojice hodnot X, Y. 

Pokud jsou body roztroušeny po celé ploše grafu, potom je mezi zkoumanými veličinami 

velmi nízká závislost. Jsou-li body roztroušeny v blízkosti přímky nebo křivky, kterou body 

prokládáme tak, aby od ní byly co nejméně vzdáleny. Mezi jednotlivými veličinami vzniká 

závislost. Tuto přímku nebo křivky nazýváme regresní čára. Matematickou funkci, kterou je 

určena, nazýváme regresní funkce. 
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Obr. 4: Grafická metoda 

Zdroj: SYNEK, M., MUSIKANT, J. Modelování nákladů. Praha: SNTL, 1978, vlastní 

úprava. 

Tato metoda má výhodu v tom, že umožňuje zjistit extrémní hodnoty, které by mohly 

nákladovou funkci zkreslit. 

2.2.8.4 Metoda sumační 

Tuto metodu lez použít pouze pro stanovení parametrů lineární nákladové funkce. Pro 

jejich výpočet musíme mít k dispozici více údajů o objemech produkce a nákladech 

(teoreticky nejméně čtyři).  

Postup je následující:  

- údaje o objemech rozdělíme na dvě části podle velikosti objemu výroby, 

- zjistíme průměrnou hodnotu obou ukazatelů v obou skupinách, 

- výpočet parametrů a i b lineární nákladové funkce je shodný jako u metody dvou 

období. 

Sumační metoda je vhodná při výpočtu nákladové funkce bez použití počítače. 

Nákladová funkce zjištěná touto metodou je obvykle přesnější než funkce stanovená graficky. 

2.2.8.5 Metoda technologická 

Tato metoda je založena na znalosti technologických funkcí. Technologická funkce 

vyjadřuje závislost spotřeby jednotlivých nákladů na parametrech technického charakteru 

(např. spotřeba paliva u benzínového motoru závisí na typu motoru, obsah válců, počtu válců, 

počtu otáček). 
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Pro určení technologické funkce je třeba rozložit výrobní proces na jednotlivé procesy. 

Prozkoumat vzájemná působení a transformace jednotlivých druhů energie. Zjistit, které 

technické a technologické vlastnosti jsou pro zkoumaný proces podstatné. 

Metoda technologická je metodou velmi pracnou, vyjadřující řadu měření a výpočtů. Je 

zde tedy nezbytná spolupráce ekonomů s techniky. Pomocí této metody je možno stanovit 

závislost spotřeby pouze těch druhů nákladů, které jsou spojeny se spotřebou pouze 

jednicových výrobních činitelů. Výši režijních nákladů neumožňují stanovit. 

2.2.8.6 Metoda nejmenších čtverců 

Pomocí této metody dosáhneme spolehlivých výsledků, umožňuje také stanovit 

spolehlivost zjištěných funkcí pomocí měr korelace a provádět předběžné odhady chyb 

zjišťovaných hodnot pomocí tzv. mezí spolehlivosti. 

Při všech výpočtech bychom si měli uvědomit, že spolehlivost výsledků záleží nejen na 

kvalitě a kvantitě vstupů, ale také na použité metodě. 

Pro posouzení použitelnosti a vhodnosti jednotlivých metod je třeba dodat, že není 

vhodné spoléhat jen na výsledky dosažené pouze jedinou metodou. Vhodná je konfrontace 

grafických a matematických metod a kombinace některých uvedených odhadů a postupů. 

2.3 Moderní metody řízení nákladů 

2.3.1 Kalkulace nákladů podle aktivit 

Nové přístupy v oblasti řízení, snižování a kalkulace nepřímých nákladů vedly k utvoření 

postupů, které by se pomocí přímých mezd obešly bez rozvrhování fixních režijních nákladů. 

Jedním z nich je metoda kalkulace nákladů podle aktivit, která nese název ABC – Activity 

Based Costing (je označována také jako metoda kalkulace podle činností). Tato metoda 

vychází ze stanovení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou propojeny se vznikem 

kalkulační jednice. Nákladová kalkulace je pak sestavena ze stanovených nákladů na tyto 

činnosti. Všechny náklady, které nejde přiřadit přímo produktu, se při metodě ABC přiřazují 

činnostem, které tyto náklady vyvolávají. 
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Postup při aplikaci kalkulace ABC se skládá z následujících kroků: 

- v prvním kroku je vynaložený ekonomický zdroj, v tomto případě nepřímý 

náklad, který je přiřazen k jednotlivým definovaným aktivitám. Přiřazení se 

provádí na základě vztahové veličiny nákladů, která vymezuje způsob přepočtu 

nákladů z účetní evidence na jednotlivé definované aktivity, 

- ve druhém kroku se zjistí celkové náklady na jednotlivé aktivity, vymezí se 

vztahová veličina aktivity, respektive nákladový nositel a stanoví se náklady na 

jednotku aktivity, 

- ve třetím kroku se určí náklady na předmět alokace, tj. nákladový objekt na 

základě nákladů na jednotku aktivity a objemu těchto jednotek, které jsou objekty 

alokace spotřebovány.  POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: 

Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2974-9. 

2.3.2 Základní etapy tvorby ABC systému  

Základní etapy tvorby ABC systému je možno rozdělit do následujících pěti kroků: 

- úprava účetních dat: etapa, která není samostatná součástí tvorby ABC kalkulace. 

Pro její efektivní realizaci je ale nezbytná. Jako první je vhodné z celkových 

nákladů, které budou další fáze tvorby systému propuštěny, eliminovat specifické 

účetní náklady. Hovoříme o nákladech, které se do účetnictví dostaly v důsledku 

specifických úprav finančního účetnictví. V praxi se jedná například o tyto 

následující položky: kurzové rozdíly, inventarizační rozdíly, cenové rozdíly, dary, 

opravné položky, smluvní pokuty a penále, předfakturace. Do systému by neměly 

být propuštěny náklady, kterým v rámci výnosů odpovídají související položky. 

Do ABC systému je vhodné zahrnout náklady, které ve finančním účetnictví 

nejsou evidovány, ale jejich kvantifikace je možné provést na základě peněžního 

ocenění určitých spotřebovaných faktorů. 

- definice struktury ABC systému: další fází je definice aktivit, které budou v rámci 

systémů použity pro účely nákladové alokace. Definice těchto nákladových by 

měla být provedena součastně s definicí aktivit.  
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- procesní nákladová analýza – přiřazení nákladů aktivitám. Cílem této kvalifikace 

nákladů vyvolaných vykonáváním jednotlivých aktivit. Tradiční členění nákladů 

podle druhu moc informací o nákladech výkonů nepodávalo. Přiřazení nákladů 

aktivitám umožňuje zamyslet se nad skutečnou efektivností prováděných operací. 

- analýza aktivit – definice vztahových veličin, kalkulace jednotkových nákladů 

aktivit. Přiřazení nákladů jednotlivým aktivitám je jen dílčím krokem při samotné 

tvorbě ABC kalkulace. Pro jejíž provedení je nezbytné tyto náklady aktivit 

nějakým způsobem přiřadit definovaným objektům. Analýza nákladů je pouze 

souhrnným označením několika dílčích kroků, které mají toto přiřazení nákladů 

aktivit nákladovým objektům umožnit. Jedná se především o tyto úkony: 

stanovení vztahových veličin aktivit, stanovení míry výkonu aktivit, kalkulace 

jednotkových nákladů aktivit, přiřazení nákladů podpůrných aktivit aktivitám 

primárním. 

- přiřazení nákladů aktivit nákladovým objektům: závěrečnou fází tvorby ABC 

kalkulace je přiřazení nákladů aktivitám. ABC kalkulace se odlišuje od tradičních 

přirážkových nákladových metod. Podstatou je kvantifikovat množství 

spotřebovaných jednotek výkonu jednotlivých aktivit definovanými nákladovými 

objekty (kolik jednotek spotřeboval daný objekt). Na tzv. účtu aktivit provádíme 

přehled spotřebovaných jednotek výstupů aktivit. POPESKO, B. Moderní 

metody řízení nákladů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-

2974-9. 

2.3.3 Analýza bodu zvratu  

Mezi nejdůležitější krátkodobé rozhodovací techniky řadíme oblast teorie bodu zvratu. 

Díky této teorie je možno řešit odpověď na základní otázku a to jaký vliv má změna objemu a 

sortimentu výroby na výši výnosů, nákladů a výsledku hospodaření. Analýza bodu zvratu a 

kvantifikace a je nejdůležitějším momentem při řešení úloh CVP (Costs, Volume and Profit), 

což znamená náklady, objem a zisk. Od bodu zvratu se tak odvíjí celá řada dalších rozhodnutí 

a závěrů, která jsou důležitá při rozhodování v podniku. Kritériem rozhodování je 

maximalizace zisku.  
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Analýza bodu zvratu je schopna odpovědět managementu podniku na řadu otázek, jako 

například:  

- při jakém objemu výroby dosahuje podnik maximálního zisku,  

- jaké je minimální množství výroby, které zabezpečí rentabilní výrobu,  

- jaké jsou maximální výrobní náklady výrobku, aniž by byl ztrátový, 

- jaké je minimální využití výrobní kapacity, při které není výroba ztrátová.  

Objem výroby, při kterém se náklady rovnají celkovým tržbám, nazýváme bod zvratu 

(též bod krytí nákladů, kritický bod rentability, mrtvý bod, nulový bod). Anglicky Break 

event point. 

Členění nákladů dle závislosti na objemu prováděných výkonů (tzn. variabilní a fixní 

náklady) a to v krátkém období se užívá při analýze bodu zvratu. Dále budeme při analýze 

pracovat s množstvím produkce, jednotkovou cenou (cena výrobku), celkovými tržbami a 

celkovými náklady. 

Ze základních omezení vychází tradiční analýza bodu zvratu: 

- výrobní proces je kontinuální, 

- produkce je stejnorodá, 

- všechny náklady je možno rozdělit na variabilní a fixní, 

- fixní náklady jsou neměnné, 

- cena výrobku se nemění. 
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2.3.3.1 Grafické znázornění bodu zvratu 

Grafická analýza bodu zvratu, zisku a ztráty 

 
Obr. 5: Grafické stanovení bodu zvratu 

Zdroj: Práce autora 

V………celkové výnosy (Kč)  

N………celkové náklady (Kč)  

Z……….celkový zisk (Kč)  

VN……..celkové variabilní náklady (Kč)  

FN……...celkové fixní náklady (Kč)  

Q₀……....nulový objem výkonu (měrná jed. výkonu)  

Qk………výrobní kapacita (měrná jednotka výkonu)  

Qkrit…….bod zvratu (měrná jednotka výkonu)  

Q……...…množství vyrobených a prodaných výkonů (měrná jednotka výkonu) 

Z grafu lze vyčíst, že bod zvratu nastává, když se celkové náklady rovnají celkovým 

výnosům. V grafu je také vidět průběh celkového zisku. To znamená, že bodem zvratu je 
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ohraničeno ztrátové a ziskové pole. Vyplývá, že je možno stanovit jaký objem výkonu je 

nutno vyrábět a prodávat, aby bylo dosahováno požadované efektivnosti výroby. 

Výnosy a náklady lze vyjádřit pomocí těchto rovnic: 

Tržby: 

V = p • Q     (2.1) 

p … cena (Kč/jednotka produkce) 

Q … množství produkce (v naturálních jednotkách, např. t, ks, kWh) 

Celkové náklady: 

N = FN + vn • Q   (2.2) 

N … celkové náklady (Kč) 

vn … variabilní náklady na jednotku produkce (Kč/jednotka produkce) 

Q ….. množství produkce (naturální jednotky) 

2.3.3.2 Matematické znázornění bodu zvratu 

Vycházíme ze známých veličin, jako jsou variabilní náklady na jednotku výkonu, fixní 

náklady a cena. Bodu zvratu je tedy dosaženo, když se tržby rovnají celkovým nákladům, 

neboli celkový zisk se rovná 0. 

Východiskem je, že při Qkrit : 

T = CN 

Pokud dosadíme do rovnice pro tržby a celkové náklady vztahy (2.1) a (2.2), platí, že: 

p•Q = FN + (vn•Q)              →   Qkrit = BZ =         (2.3) 

Qkrit … kritický objem produkce (naturální jednotky) 

BZ ..… objem produkce v bodu zvratu (naturální jednotky) 
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FN …...celkové fixní náklady (Kč) 

p … cena (Kč/ jednotku výkonu)  

vn … variabilní náklady na jednotku výkonu (Kč/ jednotku výkonu)  

Q … množství vyrobených a prodaných výkonů (naturální jednotky) 

Rovná-li se celkový zisk nule, platí, že: 

CZ = T- CN = (p – vn) •Q – FN     (2.4) 

Ke stejnému vzorci jako v předcházející úvaze (2.3) je možno dojít, označí-li se: 

p – vn = m    (2.5) 

m … marže (Kč/jednotka Q) 

p … cena (Kč/ jednotku výkonu)  

vn … variabilní náklady na jednotku výkonu (Kč/ jednotku výkonu)  

Lze pak vyjádřit: 

Qkrit = BZ =              (2.6)  

Qkrit...kritický objem výkonů (naturální jednotky)  

BZ….objem výkonů v bodu zvratu (naturální jednotky)  

FN….celkové fixní náklady (Kč)  

m…....jednotková marže (Kč/jednotku výkonu)  

Je možno vyjádřit celkovou marži vztahem:  

M = m ∙ Q (2.7)  

M … celková marže (Kč)  

Q … množství vyrobených a prodaných výkonů (naturální jednotky) 
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2.3.3.3 Význam a využití analýzy bodu zvratu 

Bod zvratu má vedle výhod také určitá omezení, především jak měřit objem činnosti 

(útvarů, podniků) v podmínkách sortimentních výrob. Nelze vždy měřit ve fyzických 

jednotkách, musíme používat jednotky peněžní. Informuje nás dobře o hospodárnosti při 

různých úrovních činnosti. Vzájemným poměrem fixních a variabilních nákladů jsou 

ovlivněny výsledky analýzy. 

Využití je možné při zavádění nových výrobků nebo pro hodnocení činnosti útvarů. 

Využívá se takových rozhodnutí, která souvisejí se změnou objemu činnosti. 

2.3.3.4 Finanční páka 

Vlastními a cizími zdroji je financován každý podnik. Cizí kapitál je dluh, který musí 

firma v daném termínu splatit. Cenou za používání cizího kapitálu je úrok a další výdaje na 

jeho používání. Používání tohoto cizího kapitálu působí jako páka. Management podniku tak 

zvedá výnosnost vlastního kapitálu. Tímto se zvyšuje rizikovost. Cizí kapitál je levnější než 

kapitál vlastní a na tom je založena finanční páka. 

2.3.3.5 Zlatá bilanční pravidla 

2.3.3.5.1.1 Zlaté bilanční pravidlo financování 

Nezbytné je sledovat časový horizont trvání majetkových částí s časovým horizontem 

zdrojů, tzn. stálá aktiva financovat především z dlouhodobých cizích zdrojů nebo ze 

zdrojů vlastních a krátkodobé složky majetku z krátkodobých zdrojů. 

2.3.3.5.1.2 Zlaté pravidlo vyrovnání rizika 

Sleduje vztahy na straně pasiv. Toto pravidlo říká, že vlastní zdroje by pokud možno 

měly převyšovat cizí zdroje, v krajním případě se rovnat. 

2.3.3.5.1.3 Zlaté pari pravidlo 

Jedná se o vztah dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů. Aktiva stálá jsou financována 

i z cizích zdrojů, proto se vlastní zdroje a stálá aktiva rovnají jen výjimečně. Zlaté pari 

pravidlo není v praxi příliš dodržováno. 

2.3.3.5.1.4 Zlaté poměrové pravidlo 

Tempo růstu investic v zájmu udržení dlouhodobé finanční rovnováhy nemělo ani 

v krátkodobém časovém horizontu předstihnout tempo růstu tržeb. Vysoké investice by v 

budoucnu firmu zatěžovaly. 
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2.3.3.6 Soustavy ukazatelů 

Tyto indexy slouží jako varovné signály, které se blíží ke krizi podniku. Jsou založeny na 

zjištění, že dlouhou dobu před úpadkem podniku vznikají odchylky ve vývoji těchto 

ukazatelů, které jsou docela výrazné. 

2.3.3.6.1 Altmanův index 

Tento model u nás patří k nejznámějším a nejvíce využívaným modelům. Slouží 

k identifikaci bankrotu. Pomocí souhrnného čísla (z-skore) vyhodnocuje zdraví podniku. 

Z = 
aktiva

EBIT
 * 3,3 + 

aktiva

tržby
 * 1,0 + 

dluhu hodnota ucetní

VK hodnota tržní
 * 0,6 + 

aktiva

 vydelkyzadržené
 * 1,4 

+ 
aktiva

kapitál pracovní čistý
 * 1,2 

Intervaly: 

Finančně zdravé podniky…………… 2,9 - a více 

Šedá zóna…………………………… 1,2 – 2,89  

Firmy v potížích…………………….. méně - 1,19 

Rovnice platí pro společnosti s veřejně obchodovatelnými papíry. 

2.3.3.6.2 Index IN 

Úpravou Altmanovy analýzy je IN index pro potřeby České republiky. Vyjadřuje 

schopnost podniku plnit své závazky. Vzorce se liší podle jednotlivých odvětví v jednotlivých 

státech. Zmínila bych dva typy tohoto indexu, a to index IN95 (věřitelský) a IN01 (umožňuje 

rychlý odhad, jestli podnik tvoří hodnotu). 

IN95 = 0,22 * 
kapitál cizí

aktiva
+ 0,11 * 

úroky nákladové

EBIT
 + 8,33 * 

aktiva

EBIT
 + 0,52 * 

aktiva

výnosy
  

+ 0,1 * 
KBÚ  KZ|

aktiva obezna


 - 16,8 * 

výnosy

ZPL
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Intervaly
1
: 

Firmy bez problémů schopny hradit své závazky…….. 2 - více 

Šedá zóna………………………………………………1 – 2 

Podniky, které nezvládají hradit své závazky………….méně – 1 

IN01 = 0,13 * 
kapitál cizí

aktiva
 + 0,04 * 

úroky nákladové

EBIT
 + 3,92 * 

aktiva

EBIT
 + 0,21 * 

aktiva

výnosy
+ 0,09 *

KBÚ  KZ|

aktiva obezna


 

EBI …  hospodářský výsledek před úroky a zdanění 

KZ …  krátkodobé závazky 

KBÚ …  krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci  

ZPL …  závazky po lhůtě splatnosti 

Intervaly: 

Podnik tvoří hodnotu…………….1,77 – více 

Šedá zóna………….......................0,75 – 1,77 

Podnik spěje k bankrotu………… 0,75 – méně 

2.3.4 Ekonomický normál 

Vyhodnotit dynamiku vývoje vybraných charakteristik podniku nám pomůže 

ekonomický normál. Pracujeme zde s indexem tržeb, indexem dlouhodobého hmotného 

majetku, indexem čistého zisku a indexem celkových nákladů. Obecně by mělo platit, že 

dynamika vstupů by měla být nižší než dynamika výstupů. Index čistého zisku by tedy měl 

být větší než index tržeb, ten by měl být větší než index celkových nákladů a ten větší než 

index dlouhodobého hmotného majetku a ten zase větší než index mzdových nákladů. Při 

                                                 

1 NEURMAIEROVÁ, I. NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy, Grada 2002 
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výpočtu indexu poměřujeme vždy dvě po sobě jdoucí období. V případě indexu čistého zisku 

je to poměr čistého zisku v jednotlivých letech. Stejným způsobem vydělíme celkové náklady, 

tržby a dlouhodobý hmotný majetek. Vzájemný vývoj těchto indexů zhodnotíme ve výsledné 

tabulce.   

Jestliže máme k dispozici hodnoty z více než dvou období, při výpočtu indexů můžeme 

zvolit dva způsoby: 

Pokud ve jmenovateli použijeme hodnotu vždy ze stejného období (tzv. období bazické), 

pak hovoříme o bazických indexech. 

O řetězových  indexech hovoříme pokud ve jmenovateli použijeme hodnotu vždy 

bezprostředně předcházejícího období. 

Index se vypočítá: 

 

I…… index, koeficient růstu   

……hodnota ukazatele v běžném období  

 …...hodnota ukazatele v minulém období 

Index vyjadřuje, jakou úroveň dosáhla veličina v běžném období v porovnání s 

předcházejícím obdobím. Předcházejícím období je úroveň 1. 

Když vyjádříme hodnotu indexu procentuálně, dostaneme tempo růstu. Tempo růstu  

tedy vyjadřuje stejnou skutečnost jako index, jen ne formou koeficientu, ale 

procentuálním. 

vyjádřením úrovně. V případě tempa růstu předcházejícího období představuje úroveň 

100%. 
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Tempo přírůstku dostaneme podílem absolutní změny veličiny k hodnotě veličiny 

v předcházejícím období. Je to relativní změna veličiny v procentech, tj. o kolik procent se 

veličina zvětšila. 

Všeobecně platí, že kladná hodnota indexu vždy představuje zvětšení jevu z výchozího 

období a záporná hodnota indexu představuje zmenšení. 

 

2.3.4.1 Ekonomický normál 1 

Izisk > Itržby > Ináklady > Imateriálové náklady > Imzdové náklady > Ipočet pracovníků 

2.3.4.2 Ekonomický portál 2 

Izisk > Itržby > Izásoby  

2.3.4.3 Ekonomický normál 3 

Izisk > Itržby > Idlouhodobý hmotný majetek > Imzdové náklady > Ipočet pracovníků 

Ekonomický normál nám ukazuje, zda je rozvoj podniku převážně extenzivní nebo 

intenzivní. Intenzivní rozvoj je charakteristický větším využitím produkčních faktorů. 

Hlavním cílem podniku je tento rozvoj. Extenzivní rozvoj je způsoben použitím většího 

množství produkčních faktorů. Toto vede k nárůstu pasiv/aktiv, popř. mzdových, osobních 

nákladů v účetnictví. 

Ideální reakce: 

 

Obr. 6: Ekonomický normál 3 – Ideální reakce 
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Zdroj: Práce autora 

I ………… index 

HVUO .… hospodářský výsledek za účetní období 

PH ……… přidaná hodnota 

ZAS …….. zásoby 

Tržby ……. tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a tržeb  

Vysk …….. výkonová spotřeba 

DHM ……. dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkové ceně 

MZD …..… mzdové náklady 
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3 Praktická část 

3.1 Profil analyzované společnosti 

3.1.1 Základní údaje o společnosti 

 Datum zápisu: 5. června 1990 

 Obchodní firma: B. LEASING, s.r.o. 

 Sídlo: Žitná 3, 613 00 Brno 

 Identifikační číslo: 26910713 

 Právní forma: Společnost s ručením omezením 

 Základní kapitál: 120 000,- Kč 

3.1.2 Historie podniku 

B. Leasing je makléřská firma pro veškerý leasing a úvěr aut i strojů, přístrojů, 

technologií a veškeré techniky. Tato firma je schopna zajistit leasing a úvěr strojů a techniky 

již od pořizovací ceny 70 000 bez DPH, ale samozřejmě i na částky vyšší. Od roku 1994 

zastupuje v oblasti dopravní techniky významné bankovní i menší nebankovní leasingové 

společnosti, které dosahují na trhu již několik let přední pozice. 

Firma dále zastupuje menší pružné leasingové společnosti a to především v oblasti strojů 

a zařízení. 

Na internetových stránkách se nachází online úvěrová a leasingová kalkulačka na stroje, 

zejména: leasingová kalkulačka na leasing a úvěr na brusky a ruční mechanické nářadí, 

kancelářskou techniku, nápojové automaty, zvukovou a světelnou techniku, klimatizace a 

vzduchotechnika, malotraktory bez SPZ, stavební stroje, nakládače, rypadla atd. Realizují 

dovoz automobilů a strojů ze zahraničí. Pokud si vyberete stroj nebo auto ze zahraničí, 

B.Leasing předem schválí leasing nebo úvěr a auto nebo stroj dodavateli v zahraničí zaplatí a 

dovezou do ČR. 

Do konce roku 2010 uzavřeli více než 2 900 smluv. 
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3.1.3 Předmět podnikání a profil analyzované společnosti 

- Velkoobchod 

- Pronájem a půjčování movitých věcí 

- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 

- Reklamní činnost a marketing 

- Zprostředkování služeb 

- Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb 

3.2 Analýza účetních výkazů 

Při hodnocení rozvahy byla provedena vertikální a horizontální analýza 

3.2.1 Vertikální analýza 

Tabulka 1: Zkrácená vertikální analýza aktiv 

Vývoj majetkové struktury podniku 

 
2009 2010 2011 

Aktiva celkem částka % částka % částka % 

 
3 038 025 99% 3 121 861 100% 2 693 236 100% 

Dlouhodobý majetek 2 709 439 89% 2 658 411 85% 2 211 724 82% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 100 0% 34 706 1% 29 593 1% 

Dlouhodobý hmotný majetek 2 407 728 79% 2 280 180 73% 1 745 412 65% 

Dlouhodobý finanční majetek 301 611 10% 343 525 11% 436 719 16% 

Oběžná aktiva 280 004 8% 410 477 13% 433 512 16% 

Zásoby 34 452   25 465 1% 16 757 1% 

Dlouhodobé pohledávky 0 0% 0 0% 0 0% 

Krátkodobé pohledávky 121 412 4% 321 847 10% 392 139 15% 

Krátkodobý finanční majetek 124 140 4% 63 165 2% 24 616 1% 

Časové rozlišení 48 582 2% 52 973 2% 48 000 2% 

Zdroj: Práce autora 
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Obr. 3 Vývoj majetkové struktury podniku 

 
Zdroj: Práce autora 

Obr. 4 Podíl jednotlivých složek na SA  

 
Zdroj: Práce autora 

Z grafu struktury dlouhodobého majetku lze vyčíst, že podíl dlouhodobého finančního 

majetku stoupá na úkor dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Tato situace nastala 

růstem podílových cenných papírů a vkladů v podnicích s rozhodným vlivem. Výstavba 

nových budov je spojena s nárůstem dlouhodobého hmotného majetku. 
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Obr. 5 Podíl jednotlivých složek na OA 

 

Zdroj: Práce autora 

Největší část oběžných aktiv tvořily ve všech třech letech krátkodobé pohledávky, které 

mají vzrůstající tendenci. Zásoby začaly růst v roce 2010, ale v roce 2011 opět začaly mírně 

klesat. 

Obr. 6 Podíl jednotlivých složek na VJ 

 

Zdroj: Práce autora 
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Podíl základního kapitálu se v roce 2011 mírně snižuje, což vypovídá o ziskovosti 

podniku. Klesající tendenci mají také rezervní fondy, nedělitelný fonce a ostatní fondy ze 

zisku. 

Tabulka 2: Zkrácená vertikální analýza pasiv 

Vývoj vlastnické struktury podniku 

 
2009 2010 2011 

Pasiva celkem částka % částka % částka % 

 
3 008 243 100% 3 091 805 100% 2 663 028 100% 

Vlastní kapitál 192 014 6% 245 558 8% 269 617 10% 

Základní kapitál 120 000 4% 149 000 5% 149 000 6% 

Kapitálové fondy 0 0% 703 0% 703 0% 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 9 653 0% 11 142 0% 12 645 0% 

Výsledek hospodaření z minulých let 62 361 2% 84 713 3% 107 269 4% 

Cizí zdroje 2 207 142 73% 2 279 603 74% 1 962 334 74% 

Rezervy 0 0% 0 0% 24 409 1% 

Dlouhodobé závazky 42 844 1% 53 542 2% 40 607 2% 

Krátkodobé závazky 149 416 5% 116 820 4% 122 644 5% 

Bankovní úvěry a výpomoci 2 014 882 67% 2 109 241 68% 1 774 674 67% 

Časové rozlišení 609 087 20% 566 644 18% 431 077 16% 

Zdroj: Práce autora 

 
Obr. 7: Vývoj vlastnické struktury podniku 

 
Zdroj: Práce autora 
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Obr. 8: Podíl jednotlivých složek na CZ 

 
Zdroj: Práce autora 

Na první pohled z grafu struktury cizích zdrojů je vidět, že převážnou část zaujímají 

bankovní úvěry a výpomoci. Další významnou částí cizích zdrojů jsou závazky, ať už 

dlouhodobé, tak i krátkodobé, které zaujímají větší část. Rezervy mírně vzrůstají jen v roce 

2011. 

3.2.2 Analýza výkazu zisků a ztrát 

Ve výsledovce byla analogicky s rozborem rozvahy učiněna horizontální analýza, 

která používá stejné metody. A to takovým způsobem, že při horizontální analýze jsou 

středem zájmů změny, které v průběhu let nastaly u jednotlivých položek. 

3.2.2.1 Horizontální analýza 

Tabulka 3: Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu - druhové členění  
        2009 2010 2011 

1 
 

I 

Tržby za prodej zboží 

91 695  115 043  97 655  

2 
 

A 

Náklady vynaložené na prodej zboží 

91 695  115 043  97 655  

3   + 

Obchodní marže 

0  0  0  
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4   II 

Výkony 

2 458 059  2 608 376  1 000 002  

5 
 

II. 1 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 

2 458 059  2 599 986  1 000 002  

6 
 

II. 2 

Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 

      

7 
 

II. 3 

Aktivace 

  8 390    

8   B 

Výkonová spotřeba 

1 248 778  1 234 559  1 010 810  

9 
 

B. 1 

Spotřeba materiálu a energie 

13 212  19 642  13 698  

10 
 

B. 2 

Služby 

1 235 566  1 214 917  997 112  

11   + 

Přidaná hodnota 

1 209 281  1 373 817  -10 808  

12 
 

C 

Osobní náklady 

22 379  31 978  37 607  

13 
 

C. 
1 

Mzdové náklady 

15 622  22 586  29 440  

14 
 

C. 
2 

Odměny členům orgánů společnosti a  

družstva 

645  888  616  

15 
 

C. 
3 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

5 408  7 637  6 944  

16   
C. 
4 

Sociální náklady 

704  867  607  

17   D 

Daně a poplatky 

1 254  761  692  

18   E 

Odpisy investičního majetku 

1 012 934  1 033 282  867 911  

19   III 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 

124 880  106 995  152 095  

20 
 

III. 
1 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

124 880  106 995  152 095  

21 
 

III. 
2 

Tržby z prodeje materiálu 

0      

22   F 

Zůstatková cena prodaného dlouh. 

majetku a materiálu 

118 773  103 254  142 354  

23 
 

F.1 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 

118 773  103 254  142 354  

24 
 

F.2 

Prodaný materiál 
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25 
 

G 

Změna stavu rezerv a opravných položek 

19 193  3 239  48 232  

26 
 

IV. 

Ostatní provozní výnosy 

56 152  69 860  35 457  

27 
 

H 

Ostatní provozní náklady 

143 376  132 384  93 803  

28 
 

V. 

Převod provozních výnosů 

      

29 
 

I. 

Převod provozních nákladů 

      

29   * 

Provozní výsledek hospodaření 

285 238  377 300  -800 699  

30 
 

VI. 

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 

      

31 
 

J. 

Prodané cenné papíry a vklady 

      

32   VII. 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

0  0  0  

33 
 

VII. 
1 

Výnosy z CP a vkladů ve skupině 

      

34 
 

VII. 
2 

Výnosy z ostatních CP a vkladů 

      

35 
 

VII. 
3 

Výnosy z ostatních finančních investic 

      

36 
 

VIII. 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 

      

37 
 

K. 

Náklady finančního majetku 

      

38 
 

IX. 

Výnosy z přecenění CP a derivátů 

      

39 
 

L. 

Náklady z přecenění CP a derivátů 

      

40 
 

M. 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 

      

41 
 

X. 

Výnosové úroky 

24 463  46 372  71 713  

42 
 

N. 

Nákladové úroky 

67 814  103 524  80 914  

43 
 

XI. 

Ostatní finanční výnosy 

53 497  46 508  38 920  

44 
 

O 

Ostatní finanční náklady 

46 841  41 563  33 616  

45 
 

XII. 

Převod finančních výnosů 

0      

46 
 

P. 

Převod finančních nákladů 

0      
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47   * 

Finanční výsledek hospodaření 

-36 695  -52 207  -3 897  

48   Q. 

Daň z příjmů za běžnou činnost 

10 399  6 048  7 458  

49   Q1. 

splatná 

8 132  85  26  

50   Q2. 

odložená 

2 267  5 963  7 432  

51   ** 

Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 

238 144  319 045  -812 054  

52 
 

XIII. 

Mimořádné výnosy 

      

53 
 

R. 

Mimořádné náklady 

  4 133    

54   S. 

Daň z příjmů z mimořádné činnost 

0  0  0  

55 

 
S1. 

splatná 

      

56 
 

S2. 

odložená 

      

57   * 

Mimořádný výsledek hospodaření 

0  -4 133  0  

58 
 

T 

Převod podílu na HV společníkům 

      

59   *** 

Výsledek hospodaření za účetní jednotku 

238 144  314 912  -812 054  

60     

Výsledek hospodaření před zdaněním 

248 543  320 960  -804 596  

Zdroj: Práce autora 

Tabulka 4: Vývoj tržeb 

Vývoj tržeb 

 

2009 2010 2011 

 
částka % částka % částka % 

Tržby 2 674 634 100% 2 822 024 100% 2 536 393 100% 

Tržby za prodej zboží 91 695 3% 115 043 4% 97 655 4% 
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 2 458 059 92% 2 599 986 92% 2 286 643 90% 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 124 880 5% 106 995 4% 152 095 6% 
Tržby z prodeje cenných papírů a 
vkladů 0 0% 0 0% 0 0% 

Zdroj: Práce autora 
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Obr. 9: Vývoj tržeb 

 

Zdroj: Práce autora 

Z horizontální analýzy výsledovky je patrné, že tržby za prodej zboží rostou, avšak 

v roce 2011 zase pomalu klesají. Protože výkony a výkonová spotřeba vzrostly přibližně 

stejným tempem oproti předchozímu období, přidaná hodnota se zvýšila pouze nepatrně. 

V roce 2011 klesla přidaná hodnota nepatrně vlivem zvyšujícího se poměru výk. spotřeby na 

výkonech. 

 

Tabulka 5: Vývoj výnosů a nákladů 

Vývoj výnosů a nákladů 
  2009 2010 2011 

Provozní výnosy 2 749 979 2 903 513 2 620 082 

Provozní náklady 2 686 030 2 692 824 2 184 448 

Provozní HV 63 949 210 689 435 634 

Finanční výnosy 77 960 92 880 110 633 

Finanční náklady 114 655 145 087 114 530 

Finanční HV -36 695 -52 207 -3 897 

Daň z příjmu za b. č. 10 399 6 048 7 458 

HV za běžnou činnost 238 144 319 045 574 587 

Mimořádné výnosy 0 0 0 

Mimořádné náklady 0 4 133 0 

Daň z příjmu za m. č. 0 0 0 

Mimořádný HV 0 -4 133 0 

Výnosy celkem 2 827 939 2 996 393 2 730 715 

Náklady celkem 2 811 084 2 848 092 2 306 436 

Hospodářský výsledek za úč. obd. 16 855 148 301 424 279 
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Hospodářský výsledek před zdaněním 248 543 325 093 582 045 

Zdroj: Práce autora 

 

Obr. 10: Vývoj provozní činnosti 

 

Zdroj: Práce autora 

 

Obr. 11: Vývoj finanční činnosti 

 

Zdroj: Práce autora 
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Obr. 12: Vývoj mimořádné činnosti 

 

Zdroj: Práce autora 

 

Obr. 13: Vývoj HV za úč. období 

 

Zdroj: Práce autora 
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3.2.3 Analýza výkazu cash flow 

Tabulka 6: Výkaz o peněžním toku 

Výkaz o peněžním toku 

   
2009 2010 2011 

 
P 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
začátku účetního roku       

 
Z 

Účetní zisk nebo ztráta z běžného činnosti před 
zdaněním       

 
A.1 Úpravy o nepeněžní operace 1 012 934 1 033 282 867 911 

 
A.1.1 

Odpisy stálých aktiv (s výjimkou zůstatkové ceny prodaných 
stálých aktiv) 1 012 934 1 033 282 867 911 

 
A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv       

 
A.1.3 Zisk nebo ztráta z prodeje stálých aktiv        

 
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisk       

 
A.1.5 

Vyúčtované nákladové úroky (+) (s výjimkou 
kapitalizovaných) a vyúčtované výnosové úroky (-)       

 
A.1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace       

 
A* 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 1 012 934 1 033 282 867 911 

 
A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu,  0 0 0 

 
A.2.1 

Změny stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů 
časového rozlišení       

 
A.2.2 

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, 
pasivních účtů časového rozlišení       

 
A.2.3 Změna stavu zásob       

 
A.2.4 

Změna stavu krátkodobého finančního majetku 
nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů       

 
A** 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 
mimořádnými položkami 1 012 934 1 033 282 867 911 

 
A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků       

 
A.4 Přijaté úroky       

 
A.5 

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky 
daně za minulá období       

 
A.6 

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, 
které tvoří mimořádný HV včetně uhrazené splatné daně z 
příjmů z mimořádné činnosti       

 
A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku       

 
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 1 012 934 1 033 282 867 911 

 
B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv       

 
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv       

 
B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám)       

 
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 0 0 0 

 
C.1 

Dopady změn dlouhodobých závazků popř. takových 
krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční 
činnosti na peněžní prostředky a ekvivalenty       

 
C.2 

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a 
ekvivalenty 0 0 0 

 
C.2.1 

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z 
titulu zvýšení základní kapitálu, emisního ážia, event. 
rezervního fondu       
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C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům       

 
C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů       

 
C.2.4 Úhrada ztráty společníky       

 
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů       

 
C.2.6 

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené 
srážkové daně vztahující se k těmto nárokům včetně 
finančního vypořádání se společníky VOS a komplementáři u 
KS       

 
C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0 0 0 

 
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 1 012 934 1 033 282 867 911 

 
R. 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
konci období 1 012 934 1 033 282 867 911 

Zdroj: Práce autora 

3.3 Analýza pomocí poměrových ukazatelů 

3.3.1 Ukazatele rentability 

Jednou ze základních ekonomických veličin charakterizující úspěšnost daného podniku je 

dosahovaná rentabilita. Vzniká spolupůsobením mnoha faktorů. Hodnoty vybraných 

ukazatelů dosahované podnikem B-Leasing jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 7: Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability 2009 2010 2011 

rentabilita vlastního kapitálu NI/vl kapitál 1,07 1,14 1,92 

rentabilita celkového kapitálu NI/celková aktiva 0,08 0,10 0,22 

rentabilita tržeb EBT/tržby 0,10 0,12 0,24 

Zdroj: Práce autora 

 

Všechny ukazatele rentability se v jednotlivých letech zvyšovaly. Hodnoty se většinou 

pohybují pod průměrem ve svém odvětví. 
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Obr. 14: Ukazatele rentability v grafickém vyjádření 

 

Zdroj: Práce autora 

3.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nám říkají, zda je podnik efektivní při využívání svých zdrojů. 

Definujeme je jako doby obratu vybraných položek rozvahy. 

Tabulka 8: Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity (obratu)  2009 2010  2011  

obrátka aktiv tržby/aktiva 0,85 0,88 0,90 

obrátka fixních aktiv tržby/fixní aktiva 0,94 1,02 1,08 

obrátka zásob tržby/zásoby 74,01 106,62 142,29 

obrátka pohledávek tržby/pohledávky n.a. n.a. n.a. 

obrátka závazků tržby/závazky 25,52 49,33 30,61 

doba obratu aktiv aktiva/denní tržby 427,94 413,70 404,95 

doba obratu stálých aktiv 
fixní aktiva/denní tržby 387,86 358,37 338,58 

doba obratu stálých aktiv 
fixní aktiva/denní tržby 266,72 247,72 232,83 

doba obratu zásob 
zásoby/denní spotřeba 10,07 7,55 6,72 

doba obratu zásob 
zásoby/denní spotřeba 6,92 5,22 4,62 

průměrné inkasní období 
pohledávky/denní tržby 13,33 15,96 15,71 

průměrné inkasní období 
pohledávky/denní tržby 9,17 11,03 10,80 

doba obratu závazků závazky/denní tržby 14,31 7,42 11,92 

doba obratu závazků závazky/denní tržby 9,84 5,13 8,20 

Zdroj: Práce autora 
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Doba obratu zásob (pohledávek), znamená, za kolik dní pokryjí průměrné denní tržby 

výši zásob (pohledávek). Relativní vázanost dlouhodobého hmotného majetku nám říká, za 

kolik dní pokryjí roční tržby výši DHM. 

Obr. 15: Graf ukazatelů aktivity 

 

Zdroj: Práce autora 

3.3.3 Ukazatele likvidity 

Schopnost podniku splácet své závazky, její solventnost, popisují ukazatele likvidity. V 

období 2009-2011 je solventnost měřena ukazateli celkové, běžné a peněžní likvidity. 

Tabulka 9: Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2009  2010  2011  

běžná likvidita fin maj+krátko pohl+zás/krátko 
závazky 1,87 3,51 3,53 

pohotová likvidita fin maj+krátko 
pohledávky/krátko závazky 1,64 3,30 3,40 

okamžitá likvidita 
fin majet/krátkodobé záv 0,83 0,54 0,20 

Zdroj: Práce autora 
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Ukazatele běžné a pohotové likvidity mají vzestupnou tendenci. Tyto hodnoty se 

pohybují nad průměrem ve svém odvětví. Okamžitá likvidita má sestupnou tendenci. Hodnoty 

se pohybují pod průměrem ve svém odvětví. 

Obr. 16: Graf ukazatelů likvidity 

 

Zdroj: Práce autora 

3.3.4 Ukazatele kapitálového trhu 

Ukazatele poskytují informace především investorům, kteří se zajímají o návratnost 

vložených investic. 

Tabulka 10: Ukazatele kapitálového trhu 

Ukazatele kapitálového trhu  2009 2010  2011  

účetní hodnota akcie vlastní jmění/počet 
akcií 1848,30 1849,76 2012,25 

čistý zisk na akcii 
čistý zisk/počet 
akcií 1984,53 2113,50 3856,29 

ziskový výnos akcie čistý zisk/tržní cena 
akcie 238,14 314,91 574,59 

dividendový výnos 
dividenda na 
akcii/tržní cena 
akcie 0,00 0,00 0,04 

dividendový výplatní poměr 
hodnota roční 
dividendy/roční zisk 
na 1 akcii n.a n.a 0,01 

poměr P/tržby (P/S) cena akcie/tržby na 
1 akcii 0,00 0,00 0,00 

P/E ratio 
tržní cena 
akcie/čistý zisk na 
akcii 0,50 0,47 0,26 

krytí ceny akcií vlastním jměním tržní cena všech 

akcií/vlastní jmění 0,54 0,54 0,50 

Zdroj: Práce autora 
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Vlastní kapitál na akcii každým rokem roste, což vypovídá o trvalé ziskovosti podniku, 

jednak o reinvesticích. Poměr tržní ceny a book value vykazuje nejlepší výsledky v roce 2011, 

což je příznivý stav pro akcionáře. Výnosnost akcie byl nejnižší v roce 2009, lepších výsledků 

dosahovala v roce 2010. P/E podává informace o době návratnosti investice a o její 

rentabilitě. Růst tohoto ukazatele je způsobuje růst tržní ceny akcií. Výplatní poměr je poměr 

mezi výší dividendy a výnosem na akcii. Ten je ve všech třech letech nulový, jelikož podnik 

nevyplácel dividendy. 

3.3.5 Ukazatele zadluženosti 

Tabulka 11: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti  2009 2010  2011  

finanční páka celková aktiva/vlastní 
jmění 13,48 11,13 8,82 

celková zadluženost cizí zdroje/celková 
aktiva*100 0,74 0,74 0,74 

zadluženost vlastního jmění dlouhodobé 

závazky/vlastní jmění 0,19 0,19 0,14 

úrokové krytí EBIT+nákl 
úroky/úroky 4,67 4,14 8,19 

Zdroj: Práce autora 

 

Ukazatele zadluženosti posuzují finanční strukturu firmy z hlediska dlouhodobého. 

Ukazatele umožňuje podniku určit, v jakém rozsahu jsou aktiva financovány cizími zdroji. 

Celková zadluženost je ve všech třech letech stejná. Zadluženost vlastního jmění se v roce 

2009 a 2010 nemění, výjimkou je však rok 2011. 

3.4 Analýza pomocí soustav ukazatelů 

3.4.1 Altmanův index 

Tabulka 12: Altmanův index 

Altmanův index  2009 2010 2011 

pracovní kapitál/celková aktiva 0,04 0,10 0,12 

zisk po zdanění/celková aktiva 0,08 0,10 0,22 

EBIT/celková aktiva 0,11 0,14 0,25 

vlastní kapitál/cizí kapitál 0,10 0,12 0,15 

tržby za prodej/celková aktiva 0,85 0,89 0,90 

závazky po lhůtě splatnosti/tržby 0,00 0,00 0,00 



49 

 

    
Altmanův index pro firmy 
obchodnované na burze 

1,43 1,68 2,27 

    Altmanův index pro firmy ostatní 1,32 1,53 2,01 

    Z - score pro ekonomiku ČR 1,43 1,68 2,27 

Zdroj: Práce autora 

 

Dle výsledného Z - score se sledovaný podnik nachází v tzv. šedé zóně. Interval této zóny 

je v intervalu 1,21 – 2,99. Nelze tedy říci, že je podnik v příznivé situaci, když zde nejsou 

viditelné příznaky bankrotu. 

3.4.2 Tafflerův model 

Při praktické aplikaci byl použit v modifikované verzi, aby podával co nejobjektivnější 

informace. Tento model nabízí jen velmi úzkou šedou zónu, takže buď je podle modelu firma 

finančně v pořádku, nebo v zóně bankrotu. Společnosti s hodnotou vyšší než 0,3 mají malou 

pravděpodobnost bankrotu, u společnosti s hodnotou nižší než 0,2 lze očekávat bankrot 

s vyšší pravděpodobností. 

Tabulka 13: Tafflerův test 

Tafflerův test 2009 2010 2011 

EBIT/krátkodobé závazky 2,12 3,67 5,41 

oběžná aktiva/cizí zdroje 0,13 0,18 0,22 

krátkodobé závazky/celková 

aktiva 
0,05 0,04 0,05 

tržby/celková aktiva 0,85 0,88 0,90 

Zdroj: Práce autora 

V roce 2009 je hodnota 1,28, v roce 2010 2,12 a rok 2011 má hodnotu 3,05. 

3.4.3 Kralickův Quicktest 

Kralickův quicktest je rychlé posouzení základních oblastí finanční analýzy, tzv. finanční 

stability a výnosové situace podniku pomocí 4 ukazatelů (++, +-, -+, --). 
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Tabulka 14: Rychlý test 

Rychlý test 2009 2010 2011 

I. kvóta vlastního kapitálu 0,074193 0,089809 0,1133453 

II. doba splácení dluhu z CF 0,721171 0,859873 0,9485028 

III. cash Flow v % tržeb 0,378719 0,366149 0,3421832 

IV. 

rentabilita celkového 

kapitálu (ROA) n.a. n.a. n.a. 

Zdroj: Práce autora 

 

Tabulka 15: Ukazatelé 

Ukazatel Dobrý Špatný 
Ohrožen 

insolvencí 

I. > 10 % > 0 % negativní 

II. < 12 let > 12 let > 30 let 

III. > 5 % > 0 % negativní 

IV. > 8 % > 0 % negativní 

Zdroj: Práce autora 
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3.5 Bod zvratu 

3.5.1 Bod zvratu v tržbách v roce 2009 

Fixní 

náklady 
Var. náklady Výnosy 

1 520 923 1 248 778 2 549 754 

 

 

F 1 520 923 1 520 923 

VN 1 044 306 2 293 084 

T 0 2 549 754 

BZ 2 980 823 2 980 823 
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3.5.2 Bod zvratu v tržbách v roce 2010 

Fixní 

náklady 

Var. 

náklady 
Výnosy 

1 553 046 1 234 559 2 715 029 
 

 

 

  F 1553046 1553046 

VN 1553046 2787605 

T 0 2715029 

BZ 2848126 2848126 

  

 

 

     

        

        



53 

 

3.5.3 Bod zvratu v tržbách 2011  

Fixní 

náklady 

Var. 

náklady Výnosy 

1 423 220 910 810 2 384 298 

 

 

      

F 1423220 1423220 

VN 1423220 2334030 

T 0 2384298 

BZ 2302958 2302958 
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4 Závěr 

Jako cíle bakalářské práce jsem si stanovila popsání a zhodnocení finanční situace 

podniku B-Leasing za období 2009 - 2011, které by měly vypovídat o hospodářské situaci 

společnosti. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části, tedy části metodologické, 

jsem popsala náklady, členění nákladů, jednotlivé metody analýzy finančního zdraví podniku. 

Druhá část je část praktická. Zde jsem se zaměřila na mnou sledovaný podnik. 

V první části jsem čerpala z literatury, jejíž seznam je uveden na konci této bakalářské 

práce. 
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I – index 

HVUO – hospodářský výsledek za účetní období 

ZAS – zásoby 

DHM – dlouhodobý hmotný majetek 

DNM – dlouhodobý nehmotný majetek 

MZD – mzdové náklady 

SA – stálá aktiva 

OA – oběžná aktiva 

CZ – cizí kapitál 
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