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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na využití účetních výkazů za účelem zhodnocení 

finanční situace firmy FORM, spol. s.r.o. Teoretická část je věnována jednotlivým finančním 

výkazům (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow), charakteristice finanční analýzy a 

finančního zdraví podniku. Tyto informace jsou využity jako podklad v praktické části. 

Uvedeny jsou zde údaje o zkoumaném podniku. Dále je provedena analýza účetních výkazů 

společnosti (vertikální, horizontální analýzy, analýza pomocí poměrových ukazatelů) a 

nakonec zhodnocení finančního zdraví podniku pomocí bonitních a bankrotních modelů. 
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Abstract 

The thesis is focused on the use of financial statements in order to assess the financial 

situation of the firm FORM, spol. s.r.o. The theoretical part is devoted to individual financial 

statements (balance sheet, income statement, cash flow), the characteristics of financial 

analysis and financial health. This information is used as a basis in the practical part. Listed 

here are details of the surveyed business. Furthermore, analysis of financial statements 

(vertical, horizontal analysis, using financial ratios), and finally assess the financial health of 

the company through bankruptcy and credible models. 
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Úvod 

Finanční analýza je specifická část analýzy zdrojů, což v praxi znamená, že se jedná o 

analýzu činností, v nichž primární úlohu hrají finance nebo peníze a čas. Cílem takové 

analýzy je odhalit silné a slabé stránky firmy, zjistit její výkonnost a získané informace 

vyhodnotit tak, aby se z provedené finanční analýzy stal jeden z nástrojů sloužící k řízení 

podniku. 

Finanční analýza velmi úzce souvisí s účetnictvím společnosti, které poskytuje prvotní 

ekonomická data, ale neanalyzuje konkrétní stav společnosti. Smysl finanční analýzy můžeme 

hodnotit ze dvou pohledů. První pohled nám dává možnost vidět, jak se společnost vyvíjela 

do současnosti a druhý je pro nás východiskem pro finanční plánování. 

Cílem účetnictví je poskytnout informace správním i externím subjektům (tzv. externím 

uživatelům účetních informací) a na základě informací efektivně řídit a ovlivňovat podnikové 

činnosti. O podniku můžeme říct, že vyrábí efektivně, když produkuje výrobky uspokojující 

potřeby trhu s maximálním využitím všech výrobních faktorů, přičemž jsou v optimálním 

množství. Primárním cílem každého podniku je maximalizace zisku. 

Data a informace z účetních výkazů jsou základním stavebním prvkem pro sestavení 

kvalitní finanční analýzy. Finanční analýza je metoda, která poměřuje získané údaje mezi 

sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým 

závěrům o celkovém hospodaření, o majetkové a finanční struktuře, podle nichž by bylo 

možné přijmout různá opatření a využít tyto informace pro rozhodování a řízení. Z hlediska 

času představuje finanční analýza ohodnocení minulosti, současnosti a doporučení vhodných 

řešení do předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku. 

Cílem této diplomové práce by mělo být provedení analýzy využití účetních výkazů 

společnosti FORM, spol. s r.o. a vyhodnocení efektivnosti těchto analýz pro řízení podniku 

v období od roku 2008 do roku 2010. 
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1. Finanční řízení a rozhodování podniku 

Finanční řízení a rozhodování podniku není uskutečňováno izolovaně od okolního 

prostředí, ať již na ně pohlížíme z hlediska geografického, politického, právního, sociálního, 

ekonomického, ekologického, technologického či kulturně-historického. Je ovlivňováno 

existencí odlišných zájmů různých subjektů, které jsou na chování a výsledcích podniků 

různým způsobem zainteresovány. Tyto subjekty označujeme jako stakeholdery, a kromě 

vlastníků (nejvýznamnější stakeholdeři) se jedná o zaměstnance, manažery, věřitele, 

zákazníky, dodavatele, potenciální vlastníky (investory), stát, nadnárodní uskupení atp. Vztah 

mezi podnikem a každým jednotlivým stakeholderem je determinován obrovským množstvím 

vlivů a faktorů, které lze v současné době volného pohybu zboží, služeb a kapitálu označit 

jako globální, a tedy těžko zcela popsatelné, postižitelné a odhadnutelné.   [3] 

 

1.1 Účetní Výkazy jako podklad pro zpracování finanční analýzy 

Zpracování finanční analýzy vyžaduju vstupní data. K významným zdrojům dat patří 

účetní výkazy. Znalost obsahu jednotlivých položek účetních výkazů-rozvahy, výkazu zisku a 

ztráty a výkazu cash-flow je základním předpokladem pro práci s nimi v rámci doporučených 

metod a postupů finanční analýzy. Kromě znalosti položek jednotlivých výkazů je také 

nezbytné znát vzájemné soustavnosti výkazů. Současně je nutné s daty z účetních výkazů 

zacházet obezřetně vzhledem k jejich vypovídací schopnosti dané účelem zpracování výkazů. 

Výkazy jsou zpracovávány pro účely účetní a daňové, neobsahují tudíž vždy data, která věrně 

zobrazují ekonomickou realitu podniku. Vypovídací schopnost účetních výkazů patří 

k slabým stránkám finanční analýzy. 

Pohled na majetkovou a finanční strukturu podniku poskytuje rozvaha (bilance) 

podniku. Rozvaha dává na straně aktiv přehled o výši a struktuře majetku, na straně pasiv o 

způsobu financování tohoto majetku. Na straně pasiv je důležitá informace o výsledcích 

hospodaření podniku; tvorba výsledku hospodaření za aktuální účetní období je pak konkrétně 

zachycena ve výkazu zisku a ztráty. Výsledek hospodaření představuje rozdíl mezi výnosy a 

náklady bez ohledu na to, zda vznikají skutečně reálné peněžní příjmy nebo výdaje. Z tohoto 

důvodu je pro finanční řízení podniku, a to zejména z důvodu udržení jeho platební 

schopnosti, nutné sledovat tok peněžních prostředků – cash-flow.    [4] 
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1.1.2  Rozvaha 

Rozvaha (bilance) majetku je účetní výkaz, který podává souhrnně přehled o stavu 

majetku účetní jednotky ze dvou hledisek, a to z hlediska jeho věcného složení (aktiva) a 

z hlediska jeho zdrojů krytí (pasiva) k určitému dni. 

Aktiva účetní jednotky jsou tudíž majetkem členěným podle jednotlivých věcných 

druhů, v podstatě je lze rozdělit do dvou základních skupin, a to stálá aktiva a oběžná aktiva. 

Aktiva účetní jednotky jsou tvořena: 

• stálými aktivy – dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem a dlouhodobým 

finančním majetkem, 

• oběžnými aktivy – zásobami, dlouhodobými a krátkodobými pohledávkami a 

krátkodobým finančním majetkem, 

• jinými (ostatními) aktivy – která zahrnují aktivní účty časového rozlišení, např. 

náklady příštích období, příjmy příštích období. 

Pasiva představují tentýž majetek účetní jednotky avšak členěný podle zdrojů krytí tohoto 

majetku. Zdroje krytí majetku lze rozdělit rovněž do dvou základních skupin, a to na zdroje 

krytí vlastní a cizí. 

Vlastními zdroji krytí jsou ty, které podnikatelský subjekt sám vložil do podnikání. 

Typickým vlastním zdrojem krytí je tzv. základní kapitál. K vlastním zdrojům patří rovněž i 

některé další zdroje – různé fondy podniku, které vznikají při jeho hospodářské činnosti a 

které je třeba, popř. možno vytvářet podle platných zákonů, popř. podle rozhodnutí podniku. 

Mezi vlastní zdroje patří rovněž nerozdělený výsledek hospodaření minulých let i výsledek 

hospodaření běžného účetního období. 

Cizími zdroji krytí majetku jsou ty, které účetní jednotka získala úvěrem u peněžních 

ústavů, půjčkou apod. Cizími zdroji krytí jsou rovněž závazky vůči dodavatelům za materiál, 

práce, služby, závazky vůči zaměstnancům apod. Obdobně jako pohledávky jsou i závazky 

členěny na dlouhodobé (nad 1 rok splatnosti) a krátkodobé. Mezi cizí zdroje se počítají i 

rezervy (např. rezerva na opravy hmotného majetku, na různá rizika), i když z hlediska své 

povahy mají spíše charakter zdrojů vlastních. 

Dále pasiva zahrnují tzv. jiná (ostatní) pasiva, zejména pasivní účty časového rozlišení, 

např. výnosy příštích období a výdaje příštích období.     [5]  
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Zjednodušené schéma rozvahy je zobrazeno na obrázku č. 1. 

Obr. č. 1 Zjednodušené schéma rozvahy 

Rozvaha 
Stálá aktiva 

(dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční 
majetek) 

Vlastní kapitál 
(základní kapitál, fondy, výsledky 

hospodaření) 
Oběžná aktiva 

(peníze, zásoby, pohledávky, krátkodobé 
cenné papíry) 

Cizí zdroje 
(závazky, bankovní úvěry) 

Jiná aktiva 
(náklady a příjmy příštích období) 

Jiná pasiva 
(výnosy a výdaje příštích období) 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. a kol. Základy finančního účetnictví 

1.1.3  Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát konkretizuje, které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se 

podílely na tvorbě výsledku hospodaření běžného období, který je pak v rozvaze zobrazen 

jako jediný údaj. Slouží k posuzování schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál. 

Přestože se rozvaha považuje za páteř účetnictví, z účetních výkazů publikovaných ve výroční 

zprávě je větší významnost přisuzována výkazu zisku a ztrát než rozvaze. Z ekonomických 

ukazatelů má výsledek hospodaření, resp. zisk nebo ztráta jednoznačnou prioritu. Zisk 

vykazovaný v ročních výkazech podniku může sice v hodnotovém vyjádření komplexně 

zobrazit kvalitu práce podniku za příslušné období, není však vždy spolehlivým ukazatelem 

úspěchu podniku a spolehlivou mírou úrovně jeho řízení. 

 Výkaz zisků a ztrát je sestavován při uplatnění tzv. akruálního principu, který 

znamená, že transakce jsou zachycovány a vykazovány v období, jehož se časově i věcně 

týkají, nikoliv podle toho, zda došlo v daném období k peněžnímu příjmu nebo výdaji. Jinak 

řečeno výnosy se uznávají v období, ve kterém byly realizovány – realizační princip 

(okamžikem vyskladnění, dodání zboží zákazníkovi nebo poskytnutí služby), bez ohledu na 

to, zda v témž období došlo k jejich úhradě. Obdobně je pro uznání nákladů rozhodující 

období vzniku nákladů, tedy období, v němž se náklady podílely na tvorbě výnosů – princip 

věcné shody nákladů s výnosy, bez ohledu na to, zda byly ve stejném období zaplaceny. 

Nákladové a výnosové položky se tedy neopírají o skutečné toky. 

Akruální princip zastřešuje oba výše uvedené principy: časovou shodu nákladů a 

výnosů pomocí účtů časového rozlišení, kam náleží náklady příštích období (výdeje běžného 

období, které se stanou nákladem až v příštích obdobích), příjmy příštích období (výnosy, 
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které budou přijaty v příštích obdobích), výnosy příštích období (příjmy běžného období, 

které jsou výnosy až některého z dalších období), výdaje příštích období (jsou náklady 

běžného období, ale výdaj bude učiněn až v budoucnu). 

  Pro finanční analýzu výsledku hospodaření je významné rozhodnutí o tom, které 

složky zisku (ztrát) by do výsledku hospodaření měly být zahrnovány. Z tohoto hlediska se 

rozlišují dvě základní pojetí výsledku hospodaření: 

• výsledek hospodaření zahrnuje veškeré zisky (ztráty) za dané období, tedy jak běžné 

zisky a ztráty, tak i zisky a ztráty mimořádné povahy (např. ztráty ze živelných 

pohrom) 

• výsledek hospodaření by měl být kritériem výdělkové schopnosti podniku a jako 

takový by neměl zahrnovat mimořádné zisky a ztráty, vzniklé v příslušném období. 

Toto pojetí zdůrazňuje vztah nákladů a výnosů k činnosti daného období a je z ní tedy 

nutné vyloučit jakékoli významnější položky, u nichž tento vztah chybí, jako např. 

 zisky a ztráty vzniklé prodejem těch složek aktiv, které nejsou za účelem 

prodeje pořizovány (např. dlouhodobý majetek a materiál), 

 škody ze živelných pohrom u hospodářských prostředků takové povahy, které 

se obvykle nepojišťují (např. povodně), 

 zúčtování a tvorba rezerv, časového rozlišení a opravných položek. [6] 

 

1.1.4  Cash flow 

Cash flow (peněžní tok) je skutečný pohyb (tok) peněžních prostředků firmy. Je 

východiskem pro řízení likvidity firmy, neboť: 

• existuje rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením 

(např. nákup zásob na obchodní úvěr); 

• vzniká časový nesoulad mezi hospodářskými operacemi vyvolávajícími náklady a 

jejich finančním zachycením (vznik mzdových nákladů a vlastní výplata mezd); 

• vzniká rozdíl mezi náklady a výdaji a mezi výnosy a příjmy (podvojné účetnictví 

zachycuje hospodářské jevy a výsledek hospodaření firmy nezávisle na okamžiku 

uskutečněných plateb). 

Analýza cash flow (CF) je důsledně založena na příjmech a výdajích a vyjadřuje reálné 

toky peněž a jejich zásoby v obchodní firmě.       [1] 
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Peněžní toky se uvádí v členění na: 

1. provozní činnost – základní výdělečná činnost podniku, která slouží základnímu 

podnikatelskému účelu. Peněžní toky z provozní činnosti jsou rozdílem mezi příjmy a 

výdaji spojenými s běžnou činností. Odvozuje se transformací výsledku hospodaření 

z běžné činnosti před zdaněním úpravami o nepeněžní operace, změnu potřeby 

pracovního kapitálu (pohledávek z provozní činnosti, krátkodobých závazků 

z provozní činnosti, zásob), přijaté a zaplacené úroky (s výjimkou kapitalizovaných), 

minus zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost. 

2. investiční činnost – pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku z titulu prodeje, event. 

činnost související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, které nejsou 

považovány za provozní činnost. Peněžní toky z investiční činnosti zahrnují hlavě 

výdeje spojené hlavně s pořízením stálých aktiv, příjmy z prodeje stálých aktiv, 

půjčky a úvěry spřízněným osobám. 

3. finanční činnost – vede ke změnám ve výši a struktuře vlastního kapitálu a 

dlouhodobých závazků. Peněžní toky z finanční činnosti zahrnují zejména přírůstky a 

úbytky dlouhodobého kapitálu, tj. dlouhodobých závazků, dopady změn vlastního 

kapitálu, přijaté a vyplacené dividendy.       [6] 

1.1.5  Provázanost účetních výkazů 

Provázanost účetních výkazů zachycuje obr. č. 2. Osou tohoto systému je rozvaha. 

Rozvaha sleduje stav zdrojů financování a strukturu majetku potřebného k realizaci 

podnikatelské činnosti. Výkaz zisku a ztráty vysvětluje proces tvorby zisku jako přírůstku 

vlastního kapitálu a slouží k hodnocení firmy zhodnocovat vložený kapitál. Výkaz cash flow 

umožňuje vysvětlení změny peněžních prostředků, tedy analýzu peněžních prostředků jako 

součástí aktiv, umožňuje provádět analýzu finančních prostředků. 

V rámci těchto výkazů probíhají různé transakce. Transakce peněžně účinné, které 

neovlivňují zisk a jsou součástí výkazu cash flow a strany aktiv rozvahy, nezasahují do 

výkazu zisku a ztráty. Transakce ziskově účinné, které neovlivňují peněžní prostředky, jsou 

součástí výkazu cash flow a výkazu zisku a ztráty. Transakce ziskově i peněžně účinné 

probíhají prostřednictvím všech tří výkazů. 

Asi nejzásadnější význam z hlediska analytického však má vztah účetního výsledku 

hospodaření a peněžních toků, protože vykázaný výsledek hospodaření nic nevypovídá o tom, 
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jak je na tom firma z hlediska finančních prostředků. Pro hodnocení firmy tak není důležitá 

pouze schopnost vytvářet kladný výsledek hospodaření, ale také zajištění dostatečného 

množství finančních prostředků pro běžné fungování firmy. Budeme-li zkoumat tyto dvě 

položky, pak můžeme dojít ke čtyřem různým situacím: 

• Výsledek hospodaření z provozní činnosti je zisk, peněžní tok z provozní činnosti je 

kladný – nejlepší varianta, jaká může nastat. Firma vhodně hospodaří se svěřenými 

finančními prostředky. 

• Výsledek hospodaření z provozní činnosti je zisk, peněžní tok z provozní činnosti je 

záporný – firma neinkasuje dostatečně rychle finanční prostředky. Podnik může mít 

problémy se zajištěním dostatečných finančních prostředků pro běžný chod podniku. 

• Výsledek hospodaření z provozní činnosti je ztráta, peněžní tok z provozní činnosti je 

kladný – tato situace naznačuje neschopnost managementu dostatečným způsobem 

zhodnocovat vložený kapitál a signalizuje možné problémy v hospodaření firmy. 

• Výsledek hospodaření z provozní činnosti je ztráta, peněžní tok z provozní činnosti je 

záporný – tato situace je nejnepříznivější, oba výkazy signalizují problémy v 

hospodářské činnosti. Z dlouhodobého hlediska je tato firma dlouhodobě neudržitelná.

           [7] 

 

Obr. č. 2. Provázanost účetních výkazů 

 

Zdroj: Ručková, P., Finanční řízení a rozhodování 

 

1.1.6  Příloha k účetní závěrce 

K účetním výkazům se v rámci účetní závěrky připojuje ještě příloha, která musí 

obsahovat údaje o příslušné účetní jednotce, informace o účetních metodách, obecných 
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účetních zásadách a způsobech oceňování, dále pak musí obsahovat doplňující informace 

k rozvaze a výkazu zisku a ztráty a také přehled informací o peněžních tocích. Oproti rozvaze 

a výkazu zisku a ztráty výkaz o tvorbě a použití finančních prostředků není standardizován, 

což však neznamená, že by měl nižší informační hodnotu než předchozí dva výkazy. [1] 

 

2. Finanční analýza 

Finanční analýza je východiskem pro finanční rozhodování. Její výsledky zajímají 

vlastníky podniku (společníky, akcionáře), banky, obchodní partnery, zaměstnance, 

konkurenční firmy a poradenské firmy, státní orgány a další. Finanční analýza totiž vypovídá 

o hospodářské a finanční situaci podniku, diagnostikuje jeho „finanční zdraví“. Podle oblasti, 

na kterou se finanční analýza zaměřuje, ji členíme na: 

• vnitřní (interní) – vychází z údajů finančního a manažerského účetnictví, 

vnitropodnikové evidence, kalkulací. Jejím cílem je zjištění likvidity podniku, 

zhodnocení minulých výsledků, porovnání skutečnosti s plánem, s výsledky podniku 

téhož odvětví a s konkurenčními podniky. Tato činnost je často součástí controllingu 

(systém pravidel, která napomáhají k dosažení podnikových cílů). K tomu jsou 

využívány různé postupy, jako např. benchmarking (srovnání s nejlepším). 

• vnější (externí) – prováděná vnějšími subjekty (bankami, investory, obchodními 

partnery apod.). Vychází z údajů finančních výkazů, jako jsou rozvaha, výkaz zisku a 

ztráty, výkaz cash flow, popř. ze statistických údajů apod. Jejím cílem je zjištění 

kredibility a investičního potenciálu podniku. Některé ukazatele a postupy jsou v obou 

typech analýzy totožné.        [2] 

 

2.1 Uživatelé finanční analýzy 

K interním uživatelům patří: 

 manažeři 

 zaměstnanci 

 odbory   
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K externím uživatelům patří: 

 investoři 

 banky a jiní věřitelé 

 obchodní partneři (odběratelé a dodavatelé) 

 stát a jeho orgány 

 konkurenti       [14] 

 

2.2 Zdroje vstupních dat finanční analýzy 

A. Účetní data společnosti 

- tato data jsou získávána z účetních výkazů finančního účetnictví a příloh k účetním 

závěrkám, z údajů vnitropodnikového účetnictví, z výročních zpráv, průzkumů trhu, 

plánovaných propočtů apod. 

- do účetních výkazů finančního účetnictví patří – rozvaha (bilance), výkaz zisku a 

ztráty (výsledovka), příloha, výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow) 

a přehled o změnách vlastního kapitálu. 

B. Ostatní data o společnosti 

- tato data jsou získávána především z podnikových statistik, vnitřních směrnic, 

předpovědí a zpráv vedení společnosti. 

C. Externí data 

- tato data jsou získávána z ekonomického okolí podniku, jsou to například údaje státní 

statistiky, ministerstev, údaje z odborného tisku, odhady analytiků, nezávislá hodnocení a 

prognózy ekonomických poradců, agentur a firem. 

 

Data o společnosti musí mít jednu důležitou vlastnost, a to je srovnatelnost – jak 

časová, tak podniková. Časová srovnatelnost je dána faktem, že společnosti v průběhu roku 

nesmí měnit postupy účtování, principy oceňování nebo způsob odpisování majetku. Tyto 

změny může společnost provést pouze na přelomu roku, pokud díky nim dosáhne věrnějšího a 

pravdivějšího zobrazení skutečnosti. Podniková srovnatelnost je ovlivněna řadou faktorů, 

mezi které bych jmenovala například oborovou srovnatelnost, politické hledisko, geografické 

hledisko, historické hledisko, legislativní hledisko a ekologické hledisko. Podniková 

srovnatelnost umožňuje především srovnání s konkurencí.      [12] 
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2.3 Metody finanční analýzy 

Rozvoj matematických, statistických a ekonomických věd umožnil, aby v rámci 

finanční analýzy vznikla celá řada metod hodnocení finančního zdraví firmy, které je možno 

s úspěchem aplikovat. Z metodologického hlediska je však potřeba si uvědomit, že při 

realizaci finanční analýzy musíme dbát na přiměřenost volby metod analýzy. Volba metody 

musí být učiněna s ohledem na: 

• Účelnost – to znamená, že musí odpovídat předem zadanému cíli. Na 

jednoduché otázky hledáme odpovědi na jednoduchých prostředcích analýzy. 

• Nákladovost – analýza potřebuje čas a kvalifikovanou práci, což sebou nese 

řadu nákladů, které by však měly být přiměřené návratnosti takto 

vynaložených nákladů. 

• Spolehlivost – tu nelze zvýšit rozšířením množství srovnaných podniků, ale 

kvalitnějším využitím všech dostupných dat. Čím spolehlivější budou vstupní 

informace, tím spolehlivější by měly být výsledky plynoucí z analýzy. [7] 

 

2.4 Analýza absolutních ukazatelů 

Výchozím bodem finanční analýzy je tzv. vertikální a horizontální rozbor finančních 

výkazů. Oba postupy umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů v určitých 

relacích, v určitých souvislostech.        [9] 

 

2.4.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase, nejčastěji ve vztahu k 

nějakému minulému účetnímu období, může však být zpracována i za několik období. Z 

minulého vývoje libovolného ukazatele však pro současnost nemusí vyplývat téměř žádné 

důsledky. Pro statistickou významnost získaných výsledků by dvojic ukazatelů hodnot / čas 

muselo být velké množství. Dnes se v teorii finančního řízení podniku objevuje s novou 

naléhavostí staronový předpoklad o posloupnosti hospodářských výsledků podniku jako o 

markovovském procesu, kdy budoucí (či aktuální) výsledek není v zásadě nijak determinován 

výsledky dosaženými v minulosti. 
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Zpracovaná horizontální analýza odpovídá na otázky: 

• O kolik jednotek se změnila položka v čase? 

• O kolik % se změnila jednotka v čase?      [11] 

 

2.4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza sleduje strukturu finančního výkazu vztaženou k nějaké smysluplné 

veličině (např. celková bilanční suma). Mezi sebou může srovnávat i výsledky z několika 

časových období, nebo se srovnatelnou konkurencí.  

Zpracovaná vertikální analýza odpovídá na otázky: 

• Z jakých položek se skládá daná skupina? 

• Jaký je podíl položky ve skupině?       [7] 

 

2.5 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na 

jeho likviditu. K nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům patří čistý pracovní kapitál (ČPK) 

neboli provozní kapitál a čisté pohotové prostředky (ČPP). 

 

2.5.1 Čistý pracovní kapitál 

Je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji a má 

významný vliv na platební schopnost podniku. Má-li být podnik likvidní, musí mít potřebnou 

výši relativně volného kapitálu, tzn. přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad 

krátkodobými zdroji. Konstrukce čistého pracovního kapitálu je založena na rozlišení 

oběžného a dlouhodobého majetku a na rozlišení dlouhodobě a krátkodobě vázaného kapitálu. 

Čistý pracovní kapitál představuje tu část oběžného majetku, která je financována 

dlouhodobým kapitálem. 

 
2.5.2 Čisté pohotové prostředky 

Určují okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých závazků. Jedná se o rozdíl 

mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Zahrneme-li do 
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peněžních prostředků pouze hotovost a zůstatek na běžném účtu, jde o nejvyšší stupeň 

likvidity. Mezi pohotové peněžní prostředky se zahrnují i krátkodobé cenné papíry a 

krátkodobé termínované vklady, protože jsou v podmínkách fungujícího kapitálového trhu 

rychle přeměnitelné na peníze.        [7] 

 

2.6 Analýza poměrovými ukazateli  

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používaným rozborovým postupem k účetním 

výkazům z hlediska využitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz (např. odvětvová analýza). 

Nejpravděpodobnějším důvodem je fakt, že analýza poměrovými ukazateli vychází výhradně 

z údajů ze základních účetních výkazů. Využívá tedy veřejně dostupné informace a má k nim 

přístup také externí finanční analytik. Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo 

několika účetních položek základních účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich skupině. 

Lze rozlišovat různé skupiny poměrových ukazatelů. Nejpřehledněji o nich vypovídá obrázek 

č. 3. 

Obr. č. 3. Členění poměrových ukazatelů z hlediska výkazů, ze kterých je primárně čerpáno 

 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P.: Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi 

Toto schéma je jednou z možností, jak členit poměrové ukazatele. Toto členění je 

postaveno na logických základech, neboť každá skupina je zaměřena na jeden ze tří hlavních 

účetních dokladů, které máme k dispozici pro finanční analýzu. Ukazatele struktury majetku a 

kapitálu jsou konstruovány na základě rozvahy a nejčastěji se vztahují k ukazatelům likvidit, 

neboť zkoumají vzájemný vztah rozvahových položek, které svědčí o vázanosti zdrojů 

financování v různých položkách majetku. Velmi podstatné jsou také ukazatele zadluženosti, 

které hodnotí kapitálovou strukturu firmy. Ukazatele tvorby výsledku hospodaření vycházejí 

primárně z výkazu zisku a ztráty a zabývají se strukturou nákladů a výnosů (které ovlivňují 



 

13 
 

velikost účetního zisku) a strukturou výsledku hospodaření podle oblasti, ve které byl tento 

výsledek generován. Ukazatel na bázi peněžních toků, analyzují faktický pohyb finančních 

prostředků a bývají velmi často součástí analýzy úvěrové způsobilosti.    [7] 

Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou finanční 

analýzy, neboť umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách firmy. Jsou ovšem jen pomocníkem analýzy a interpretace jevů, jejich 

výpočtem však analýza nekončí, naopak spíše začíná. Můžeme je chápat jako určité síto, jež 

zachytí oblasti vyžadující hlubší analýzu. 

Důvodem, který vedl k širokému používání poměrových ukazatelů, je skutečnost, že: 

• Umožňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace dané firmy (tzv. 

trendovou analýzu). 

• Jsou vhodným nástrojem prostorové (průřezové) analýzy, tj. porovnávání více 

podobných firem navzájem (komparativní analýza). 

• Mohou být používány jako vstupní údaje matematických modelů umožňujících popsat 

závislost mezi jevy, klasifikovat stavy, hodnotit rizika i předvídat budoucí vývoj.  

Nevýhodou je nízká schopnost vysvětlovat jevy. 

Podle oblastí finanční analýzy se poměrové ukazatele obvykle člení na: 

1. Ukazatele rentability 

2. Ukazatele likvidity 

3. Ukazatele zadluženosti 

4. Ukazatele aktivity 

5. Provozní ukazatele 

6. Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow 

 

2.6.1 Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability nám umožňují zjistit a porovnat, zda je pro nás výhodnější 

pracovat s vlastním nebo cizím kapitálem, umožňují nám porovnat výkonnost naší firmy ve 

srovnání s konkurencí a současně i naznačit slabá místa v efektivnosti hospodaření. 
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2.6.1.1 Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROCE) 

Patří k nejdůležitějším ukazatelům, jimiž se hodnotí podnikatelská činnost firem. 

Vypočítá se podle vzorce 

ROCE =  
ý ý á

  

Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do firmy, 

nezávisle na zdroji financování. Celkový kapitál představuje stavovou veličinu, my však 

potřebujeme vyjádřit míru zisku za určitý interval, v němž byly vložené prostředky vázány. 

Proto se pracuje obvykle s průměrem těchto veličin na počátku a na konci období, což však 

nepřispěje k věrnějšímu obrazu v případě, kdy se stav veličin v průběhu sledovaného období 

výrazně měnil. 

 

2.6.1.2 Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) 

Ukazatel ROA poměřuje zisk celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována (vlastních, cizích, krátkodobých, 

dlouhodobých). Je-li do čitatele dosazen EBIT (který odpovídá v účetní metodice zhruba 

provoznímu zisku), potom ukazatel měří hrubou produkční sílu aktiv firmy před odpočtem 

daní a nákladových úroků. Je užitečný při porovnání firem s rozdílnými daňovými 

podmínkami a s různým podílem dluhu ve finančních zdrojích. 

ROA =             [1] 

 

2.6.1.3 Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu je nejzajímavější ukazatel rentability vlastního 

kapitálu pro vlastníky. Měří totiž výnosnost kapitálu, který do podniku vložili. Jako čitatel je 

dosazován čistý zisk po zdanění, jmenovatel je zpravidla tvořen vlastním kapitálem. Pokud 

ale vlastní kapitál zahrnuje položku, která se na tvorbě zisku nepodílí (např. fond určen k 

budoucímu rozdělení), měla by být ze jmenovatele vyloučena. Vlastníci a potencionální 

investoři požadují, aby výnos z vloženého kapitálu odpovídal minimálně investičnímu riziku a 

byl tedy vyšší než investice bez rizika. V zahraničí je tento ukazatel obvykle poměřován s 
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mírou výnosu státních cenných papírů, v České republice pak s výnosem z pětiletých, 

případně desetiletých státních dluhopisů.        [8] 

ROE =  
č ý 

ı́ á
          [17] 

      

2.6.1.4 Ukazatel rentability tržeb (ROS) 

Charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tržby ve jmenovateli představují tržní 

ohodnocení výkonů firmy za určité časové období.  

Výkony dobře známé z doby centrálního řízení měří výkonnost firmy (množství výrobků, 

služeb vyprodukovaných v určité době), tj. jak účinně využije všechny své prostředky 

(kapitál, personál, budovy, stroje) k vytvoření hodnot, s nimiž se uchází o přízeň trhu. Teprve 

tržní uznání výsledků práce firmy stanoví jejich cenu, která se do firmy vrátí k pokrytí 

nákladů a k vytvoření zisku. Tržní úspěšnost je podmíněna mnoha faktory, mezi nimiž 

skutečná hodnota výrobků či služeb nemusí být vždy rozhodující. 

ROS = 
 ř  ú   ě ı́  

ž
         [1] 

 

2.6.1.5 Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) 

Patří k nejdůležitějším ukazatelům, jimiž se hodnotí podnikatelská činnost firem. 

Vypočítá se podle vzorce: 

ROI = 
 ř  ě ı́ á é ú

ý á
       [19] 

Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do podniku, 

nezávisle na zdroji financování.        [13] 
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2.6.2 Ukazatele likvidity 

Likviditu můžeme charakterizovat jako schopnost podniku plnit své závazky. 

Nedostatek likvidity pak může vést k platební neschopnosti a bankrotu. Ukazatele likvidity 

poměřují to, čím je možno platit, tím, co je nutno zaplatit. Rozdělují se podle likvidnosti 

položek aktiv dosazovaných do čitatele z rozvahy. 

 

2.6.2.1 Běžná likvidita 

Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Čím 

vyšší je hodnota ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku, a 

je postačující pro hodnotu vyšší než 1,5. 

Běžná likvidita = 
ěž á 

á é á
   

 

2.6.2.2 Pohotová likvidita 

Bere v úvahu z oběžných aktiv pouze peněžní prostředky (peníze na pokladně a na 

bankovních účtech), krátkodobé pohledávky, obchodovatelné cenné papíry. Hodnota tohoto 

ukazatele by neměla klesnout pod 1. 

Pohotová likvidita = 
ěž á − á

á é á
    

 

2.6.2.3 Okamžitá likvidita 

Zjišťuje schopnost podniku hradit právě splatné závazky. V čitateli jsou zahrnuty 

peníze (v hotovosti a na běžných účtech) a jejich ekvivalenty. Hodnota ukazatele by neměla 

klesnout pod hodnotu 0,2.         [1] 

Okamžitá likvidita = 
á é é ı́

á é á
     [2] 
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2.6.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti především poměřují cizí a vlastní zdroje, ale zabývají se i 

schopnosti hradit náklady dluhu. Při analýze zadluženosti je dobré zjistit i objem majetku, 

který má firma pořízený na leasing. Aktiva získaná prostřednictvím leasingu se totiž 

neobjevují v rozvaze, ale pouze jako náklad ve výkazu zisku a ztráty (služby). V takovém 

případě nám ukazatele zadluženosti neprozradí celou zadluženost podniku, a tu pak musíme 

hledat právě u ukazatelů na bázi výsledovky. 

 

2.6.3.1 Celková zadluženost  

Zapojení cizích zdrojů do financování podniku můžeme snížit náklady za použití 

kapitálu v podniku, které sledujeme pomocí WACC. Ukazatele zadluženosti jsou ovlivňovány 

především čtyřmi faktory: daně, riziko, typ aktiv a stupeň finanční volnosti podniku. 

Celková zadluženost = 
é 

á 
   

Někdy je vhodnější brát v úvahu jen dlouhodobé cizí zdroje a podobným způsobem 

vyjádřit dlouhodobou zadluženost. 

 

2.6.3.2 Koeficient samofinancování 

Ukazatel sleduje dlouhodobou stabilitu společnosti, tedy to, jakým způsobem 

společnost financuje svá aktiva. Měl by být posuzován v návaznosti na rentabilitu. Vysoká 

hodnota znamená vysokou stabilitu společnosti, ale vzhledem k tomu, že vlastní kapitál je 

nejdražším způsobem financování, má vysoká hodnota tohoto ukazatele nepříznivý vliv na 

rentabilitu společnosti. Naopak nízká hodnota ukazatele znamená podnikání s vyšším rizikem 

úpadku, ale přináší vyšší zisky pro akcionáře a podílníky. Je opakem ukazatele celkové 

zadluženosti. 

Koeficient samofinancování = 
ı́ á

á 
       [16] 
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2.6.3.3 Dlouhodobá zadluženost 

Vyjadřuje jaká část aktiv podniku je financována dlouhodobými dluhy. Napomáhá 

nalézt optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů. Do dlouhodobých cizích 

zdrojů se zahrnují dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy. 

Dlouhodobá zadluženost = 
ý ı́ á

á 
      [13] 

 

2.6.3.4 Doba splácení dluhů 

Ukazatel vyjadřuje dobu, za kterou by byl podnik schopen vlastními silami 

z provozního cash flow splatit své dluhy. Optimální je klesající trend ukazatele. 

Doba splácení dluhů = 
ı́ −

ı ́  
       [4] 

 

2.6.3.5 Ukazatel úrokového krytí  

Ukazatel se vypočte jako poměr zisku před úroky a zdaněním k nákladovým úrokům. 

Informuje o tom, kolikrát je podnik schopen krýt úroky z cizího kapitálu poté, co jsou 

uhrazeny všechny náklady související s produktivní činností podniku. 

Úrokové krytí = 
á é ú

   

Ukazatel úrokového krytí říká, kolikrát je firma schopna uhradit ze svého EBIT úroky. 

Jako minimální doporučená hodnota se uvádí 3, ale rozhodně by nemělo úrokové krytí 

klesnout pod 1, protože by to znamenalo, že firma není schopna z provozní činnosti hradit 

náklady na cizí kapitál.          [10] 

 

2.6.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Pokud jich 

má více než v dané době potřebuje, vznikají zbytečné náklady spojené s vázaností finančních 

prostředků, podnik vykazuje nižší zisk. Nižší objem aktiv než je třeba, vede ke snížení tržeb. 

Mezi nejčastěji používané ukazatele patří:       [18] 
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2.6.4.1 Obrat zásob 

 Obrat zásob = 
ž  (  á   é žı)́

ů ě á á
   

Tento ukazatel udává počet obrátek zásob za sledované období (obvykle 1 rok). Čím je 

jeho hodnota vyšší, tím je situace příznivější. 

 

2.6.4.2 Doba obratu zásob ve dnech 

Doba obratu zásob ve dnech = 
č  á

 nebo 
ů ě á á

ž /
  

Čím je doba obratu kratší, tím rychleji se zásoby obracejí a proces hospodaření 

s oběžným majetkem je efektivnější. 

 

2.6.4.3 Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek = 
á

č ı́ ž /
   

Doba obratu pohledávek (doba inkasa) je časové období, po které musí podnik čekat, 

než obdrží platy za prodané zboží. Zde platí obdobně jako u obratu pohledávek – čím je doba 

obratu kratší, tím lépe pro podnikové hospodaření. 

 

2.6.4.4 Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv = 
č ı́ ž

á á   
  

Tento ukazatel měří, jak efektivně podnik využívá svých stálých aktiv (budov, 

zařízení, strojového parku atd.) tím, že zjišťuje, kolikrát se stálá aktiva obrátí za rok. Jeho 

nižší hodnota signalizuje nižší využití výrobních kapacit a také to, že by nemělo dojít 

k dalšímu rozšiřování podnikových investic. Tento ukazatel lze také využít pro měření obratu 

celkových nebo oběžných aktiv (ve jmenovateli jsou potom celková nebo oběžná aktiva). 

Pokud jsou hodnoty získaných ukazatelů nižší než odvětvový průměr, je třeba zvýšit tržby 

nebo snížit stav aktiv, eventuálně obojí současně.        [2]  
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2.6.4.5 Doba splatnosti krátkodobých závazků  

Ve jmenovateli jsou uvedeny denní tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a 

z prodeje zboží jako zdroj pro splácení krátkodobých závazků. Ukazatel udává dobu ve dnech, 

po které zůstávají krátkodobé pohledávky neuhrazeny, a podnik využívá bezplatný obchodní 

úvěr: 

Doba splatnosti krátkodobých závazků = 
á é á

ž /
  

Rozdíl doby splatnosti pohledávek a doby úhrady krátkodobých závazků vyjadřuje ve 

dnech počet dnů, které je nutno profinancovat.      [15] 

 

2.7 Provozní (výrobní) ukazatele 

Jsou zaměřeny dovnitř firmy a uplatňují se tedy ve vnitřním řízení. Napomáhají 

managementu sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity firmy. Provozní ukazatele se 

opírají o tokové veličiny, především o náklady, jejichž řízení má za následek hospodárné 

vynakládání jednotlivých druhů nákladů a tím i dosažení vyššího konečného efektu.  

 

2.7.1 Produktivita práce z přidané hodnoty 

Tento ukazatel vyjadřuje, jaká část přidané hodnoty připadá na jednoho zaměstnance. 

Vypočítá se jako podíl přidané hodnoty a počtu zaměstnanců. 

Produktivita práce z přidané hodnoty = 
ř á 

č  ě ů
  

2.7.2 Mzdová produktivita 

Udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Při trendové analýze by se 

měl ukazatel vykazovat rostoucí tendenci. Pokud chceme vyloučit vliv nakupovaných 

surovin, energií a služeb, dosadíme do čitatele přidanou hodnotu. 

Mzdová produktivita = 
ř á 

        [1] 
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2.8 Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow 

Ukazatele založené na fondech finančních prostředků a jejich změnách se používají 

k hlubší analýze finanční situace firem. Záměrem je vyjádřit a poměřit vnitřní finanční 

potenciál firmy, tj. schopnost vytvořit z vlastní hospodářské činnosti finanční přebytky, 

použitelné k financování potřeb.  

Je-li cílem poměřovat a analyzovat postavení finančních toků ve finanční situaci 

firmy, konstruujeme ukazatele na bázi cash flow.      [1] 

 

 

2.9 Souhrnné indexy hodnocení 

Bonitní a bankrotní modely 

Zejména pro bankovní instituce je vždy velmi důležité odhadnout finanční situaci 

firmy a zvážit, zda firmě půjčit anebo nepůjčit. Z tohoto důvodu si bankovní domy vytvářejí 

systémy hodnocení bonity firem, jejíchž výsledků je následně využíváno při ohodnocování 

rizika, které bankovní instituce ponese, poskytne-li firmě úvěr.  

Metod a postupů hodnocení bonity firmy a předvídání případného bankrotu existuje 

nesčetně a finanční instituce většinou svoje postupy tají, neboť se jedná o jejich know-how. 

Nicméně ve všech modelech hrají podstatnou roli finanční ukazatele. K nejjednodušším 

postupům patří různé ukazatelové soustavy přidělující body. K těm složitějším pak 

sofistikované postupy, které pracují s historickými řady dat a kalkulují různé 

pravděpodobnostní selhání firmy na základě určitých hodnot finančních ukazatelů. [9] 

 

2.9.1 Bankrotní modely 

2.9.1.2 Altmanův model 

Typickým příkladem souhrnného indexu hodnocení je „Altmanův index finančního 

zdraví podniku“ nebo také „Altmanův model“. Vychází z propočtu globálních indexů, 

respektive indexů celkového hodnocení. Mimořádná oblíbenost tohoto modelu v podmínkách 

České republiky vychází pravděpodobně z jednoduchosti výpočtu. Tento výpočet je stanoven 
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jako součet hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha, z níž 

největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. 

Záměrem původního Altmanova modelu bylo zjistit, jak by bylo možné odlišit velmi 

jednoduše firmy bankrotující od těch, u nichž je pravděpodobnost bankrotu minimální. 

Altman použil k předpovědi podnikatelského rizika diskriminační metodu, což je přímá 

statistická metoda spočívající v třídění pozorovaných objektů do dvou nebo více 

definovaných skupin podle určitých charakteristik. Na základě této metody určil váhu 

jednotlivých poměrových ukazatelů, jež jsou zahrnuty jako proměnné do tohoto modelu. Je 

možné říci, že stejně jako se mění ekonomická situace v jednotlivých firmách a zemích, musel 

se i tento model v průběhu své existence přizpůsobovat. 

Altmanův model pro společnosti, které patří do skupiny firem veřejně 

obchodovatelných na burze, je možné vyjádřit rovnicí: 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 +0,6 X4 +1 X5    

kde X1 podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 

 X2 rentabilita čistých aktiv 

X3 EBIT/aktiva celkem   

 X4 tržní hodnota základního kapitálu/celkové závazky 

 X5 tržby/aktiva celkem 

Není-li společnost veřejně obchodovatelná na burze, má Altmanův index tvar podobný 

tomu, který měly společnosti veřejně obchodovatelné, a liší se pouze částečně. Odlišnost 

spočívá v hodnotách vah jednotlivých poměrových ukazatelů do Altmanova modelu 

vstupujících: 

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

Interpretace výsledků: 

- hodnoty nižší než 1,2 pásmo bankrotu 

- hodnoty od 1,2 do 2,9 pásmo šedé zóny 

- hodnoty nad 2,9  pásmo prosperity      [7] 
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2.9.1.3 Tafflerův model 

Dalším modelem sledujícím riziko bankrotu společnosti je Tafflerův model, poprvé 

publikován v roce 1977. Tafflerův model existuje v základním a v modifikovaném tvaru a 

podle toho se interpretují vypočtené hodnoty ukazatelů a celkové bodové hodnocení. 

Základní tvar Tafflerova modelu: 

ZT (z) = 0,53×EBT/KD + 0,13×OA/CZ + 0,18×KD/CA + 0,16×(FM-KD)/PN  

kde EBT zisk před zdaněním  

KD krátkodobé dluhy (krátkodobé závazky + běžné bankovní úvěry + krátkodobé 

finanční výpomoci) 

OA oběžná aktiva  

CZ  cizí zdroje 

CA  celková aktiva 

FM finanční majetek 

PN provozní náklady 

Modifikovaná verze Tafflerova modelu počítá s tím, že nemáme k dispozici 

podrobnější údaje, a liší se pouze v poslední položce 

ZT (z) = 0,53×EBT/KD + 0,13×OA/CZ + 0,18×KD/CA + 0,16×T/CA   

Hodnocení Tafflerova modifikovaného modelu: 

• je-li výsledek nižší než 0,2 znamená to velkou pravděpodobnost bankrotu 

• je-li výsledek větší než 0,3 znamená to malou pravděpodobnost bankrotu  [7] 
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2.9.2 Bonitní modely 

2.9.2.1 Kralickův Quicktest  

Kralickův Quicktest se skládá ze soustavy 4 rovnic, na základě nichž pak hodnotíme 

situaci v podniku. První dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu firmy, druhé dvě rovnice 

hodnotí výnosovou situaci firmy. 

1 =  
í á

 
          

2 =  
( í í úč   )

í  
       

3 =  
 

        

4 =
í  

ý
       

Výsledkům, které vypočítáme, přiřadíme bodovou hodnotu podle obrázku č. 4. 

Obr. č. 4: Bodování výsledků Kralickova Quicktestu  

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

R2 < 3 3 – 5 5 – 12 12 – 30 > 30 

R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

 

Hodnocení firmy je pak provedeno ve třech krocích. Nejprve zhodnotíme finanční 

stabilitu: Hodnocení finanční stability – součet bodové hodnoty R1 a R2 dělený 2; následně 

zhodnotíme výnosovou situaci: Hodnocení výnosové situace – součet bodové R3 a R4 dělený 

2; a v posledním kroku hodnotíme situaci jako celek: Hodnocení celkové situace – součet 

bodové hodnoty finanční stability a výkonové situace dělený 2. 

Interpretace bodového hodnocení se pak podobá předchozím soustavám. V tomto 

případě hodnoty pohybující se nad úrovní 3 prezentují firmu, která je bonitní, hodnoty 

v intervalu 1 – 3 prezentují opět šedou zónu, hodnoty nižší než 1 signalizují potíže ve 

finančním hospodaření firmy.         [7] 
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 2.9.2.2 Index bonity 

Index bonity (nazývaný též indikátor bonity) je založen na multivariační diskriminační 

analýze podle zjednodušené metody.  

Pracuje s následujícími 6 ukazateli: 

X1 – cash flow/cizí zdroje 

X2 – celková aktiva/cizí zdroje 

X3 – zisk před zdaněním/celková aktiva 

X4 – zisk před zdaněním/celkové výkony 

X5 – zásoby/celkové výkony 

X6 – celkové výkony/celkové aktiva 

Index bonity pak můžeme vypočítat z rovnice: 

Bi= 1,5 Xi1 + 0,08 Xi2 + 10 Xi3 + 5 Xi4 + 0,3 Xi5 + 0,1 Xi6   

Čím větší hodnotu Bi dostaneme, tím je finančně-ekonomická situace hodnocené firmy 

lepší. Přesnější závěry můžeme vyslovit s využitím následující hodnotící stupnice: 

extrémně špatná    velmi špatná         špatná     určité problémy             dobrá         velmi dobrá   

-3  -2  -1  0 +1  +2  +3 

            [13] 
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3. Technickoekonomická charakteristika podniku 

Základní údaje: 

Obchodní firma:  FORM, spol. s r.o. 

Sídlo:    Kozmice 

Vznik společnosti:  1991 

Základní jmění:  18102000 Kč 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

 

Firma FORM, spol. s.r.o. se zabývá od počátku devadesátých let výrobou a vývojem 

kvalitního českého nábytku a nábytkových doplňků vyšší třídy. 

3.1 Historie a zaměření 

FORM, spol. s r.o. zahájila svou podnikatelskou činnost v prosinci 1991 a navázala na 

letitou spolupráci jednotlivých pracovníků z dřívějších let. 

Hlavním sortimentem firmy jsou pracovní židle a sedací soupravy. Vedle těchto 

produktů se firma zabývá výrobou rozkládacích jídelních stolů, věšáků a dalšího doplňkového 

nábytku. 

Charakteristickým znakem většiny modelů je kombinace kovu s masivním dřevem, 

případně s tvarovanou dřevěnou lamelou. Od počátku výroby je hlavní důraz kladen vedle 

kvality na osobitý design výrobků, což dokládá řada ocenění v prestižní soutěži "Dobrý 

design" a dalších ocenění z různých výstav. 

V současnosti tvoří firmu více než 50 zaměstnanců různých profesí od designéra, 

architekta, inženýrů, truhlářů až po čalouníky, kteří společně usilují o nadprůměrné řemeslné 

zpracování a originální design. 

Za dobu své existence firma realizovala také řadu veřejných i soukromých atypických 

interiérů a v tomto ohledu patří mezi nejlepší v regionu. Vlastním vývojem a výrobou 

sedacího, stolového a kancelářského nábytku se dostala do povědomí odborné i laické 

veřejnosti celé České republiky, sousedního Polska i Slovenska. 
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Kromě produkce vlastního nábytku se firma FORM zabývá také interiéry na míru. 

Navrhuje zejména atypické interiéry komerční (firemní prostory, recepce, kancelářské 

interiéry, zasedací místnosti, hotelové interiéry,…), prostory veřejných budov (restaurace, 

haly bankovních domů, smuteční síně) až po interiéry bytové. 

Atypická výroba interiérů je podmíněna kvalitním řemeslem a profesionálním 

technologickým vybavením. Jen tak lze vedle výroby z laminovaných materiálů vyrábět 

dýhovaný i masivní nábytek, a to nejen rovných tvarů, ale i oblých, lisovaných do formy. 

Kombinovat dřevo s kovem, sklem i kamenem, případně dalšími materiály jako je kůže, 

Corian nebo Kerock. Obdobné možnosti volby nabízí vybavení pro povrchovou úpravu. 

Samozřejmostí je používání značkového kování i mnohaleté zkušenosti z realizací 

designérských soudobých i stylových interiérů. To zahrnuje práce čalounické i práce ostatních 

profesí, případně zajišťovaných spolupracujícími firmami tak, aby dodávka mohla v případě 

zájmu proběhnout na klíč, počínaje projektem a konče dovybavením zbývajícím mobiliářem i 

doplňky. K obvyklým službám patří spolupráce s výtvarníky a stavebními firmami již při 

koncipování záměru.          [20] 

 

3.2 Dotace 

Rok 2008 byl mimořádně úspěšný, kdy byl obrat 43 milionu korun, proto se firma 

FORM, spol. s.r.o. rozhodla investovat do nových výrobních technologií. Podařilo se jí získat 

dotaci z programu OPPI spolufinancovanou Evropskou unií. 

Jednalo se o program inovace, kdy v letech 2008 až 2011 firma celkem investovala 15 

milionu korun do nových technologií. Dotace činila 60% tj. 9 milionu korun, jelikož bylo 

nutné danou částku celou proinvestovat a dotace byla vyplacena až po ukončení celého 

projektu. 

Původně byly programy OPPI plánovány na kratší dobu, ale v důsledky celosvětové 

hospodářské krize byly prodlouženy. Firma nebyla schopná profinancovat dané investice 

v termínech, a proto došlo k prodloužení trvání projektu do roku 2011.  

Firma byla nucená vzít si bankovní úvěr, aby byla schopna tento projekt proinvestovat, 

z tohoto důvodu došlo v roce 2009 k výraznému nárůstu bankovních úvěrů. 
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Dále se firmě podařilo uspět v programu nemovitosti, kdy firma rekonstruovala ve 

svém objektu 2 objekty v celkové hodnotě 10 milionu korun. 

Tato investice proběhla v době od roku 2009 do roku 2011, kdy firma využila 

k profinancování další bankovní úvěr. 

Protože se jedná o majetek pořízený s dotací, vstupní cena tohoto majetku se ponižuje 

o poskytnutou dotaci, a proto nárůst dlouhodobého majetku není ve výši 100% investice, ale 

jen ve výši 40%. 

Na konci roku 2008 nastala celosvětová hospodářská krize, která zasáhla i firmu 

FORM, spol. s.r.o. Došlo k poklesu zakázek a tím pádem i k poklesu tržeb.   
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4. Analýza účetních výkazů - praktická část 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

V této kapitole jsem se zaobíral rozborem absolutních ukazatelů a to vertikální a 

horizontální analýzou rozvahy a výkazu zisku a ztrát za období od roku 2007 do roku 2010. 

Data, ze kterých jsem čerpal, jsou uvedeny v příloze této diplomové práce. 

 

4.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Cílem horizontální analýzy bylo zjistit, o kolik se změnily jednotlivé položky aktiv, 

pasiv a výkazu zisku a ztráty v čase, v období od roku 2008 do roku 2010 a o kolik procent se 

změnily jednotlivé položky v čase. Horizontální analýza je především o rozboru minulého 

vývoje finanční situace a jeho příčin, s omezenými možnostmi učinit závěry o finančních 

vyhlídkách podniku. 

 

Horizontální analýza rozvahy 

Tabulka č. 1: Horizontální analýza vybraných položek aktiv 

 2008/2007 2009/2008 2010/2009 
POLOŽKY změna změna změna změna změna změna 
Položka rozvahy tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
AKTIVA CELKEM -2026 -5 9364 23 4521 9 
Stálá aktiva 1721 8 3383 14 -42 0 
Dlouhodobý nehmotný majetek -256 -46 1 0 -133 -44 
Dlouhodobý hmotný majetek 1974 9 3382 14 91 0 
Oběžná aktiva -4011 -21 6087 40 4642 22 
Zásoby 1058 14 -334 -4 5156 63 
Dlouhodobé pohledávky 2 4 0 0 -56 -100 
Krátkodobé pohledávky 806 26 7541 195 -1480 -13 
Krátkodobý finanční majetek -5877 -68 -1120 -41 1022 64 
Časové rozlišení 264 259 -106 -29 -79 -30 
Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o. 

Aktiva jsou obecně tvořeny stálými aktivy, oběžnými aktivy a ostatními aktivy, což je 

v našem případě především časové rozlišení. Stálá aktiva jsou majetkové účasti, které jsou 

v podniku dlouhodobě vázány.  

Při pohledu na výsledky v roce 2008 zjistíme nárůst stálých aktiv o 8 procent, což je 

především způsobeno mírným nárůstem dlouhodobého hmotného majetku zhruba o 9 procent, 



 

 

pokles dlouhodobého nehmotného majetku o 46 procent nem

vliv z důvodu svého nízkého podílu na tvorbu stálých aktiv.

V roce 2009 je zřejmý nár

především růstem dlouhodobého hmotného majetku.

V roce 2010 nebyla zaznamenána žádná zm

pokles dlouhodobého nehmotného majetku o 44 procent. 

Další významnou položku aktiv tvo

a proto jejich pořízení musíme více promýšlet, protože jsou zde vázány finan

by jinde mohly najít efektivně

Oproti roku 2007 došlo ke snížení ob

poklesu se podílel krátkodobý

oběžných aktiv zaznamenaly mírný vzestup a také proto nebyl pokles ob

razantní. 

V následujícím roce 2009 ob

roku a to bylo způsobe

vystavované za prodané zboží

2010 byla změna oběžných aktiv 22 procent. 

U časového rozlišení v

mírný pokles shodně okolo 30%.

Graf č. 1: Struktura aktiv za období od roku 2007

Zdroj: Práce autora 
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pokles dlouhodobého nehmotného majetku o 46 procent neměl na stálá aktiva tém

vodu svého nízkého podílu na tvorbu stálých aktiv. 

řejmý nárůst stálých aktiv o 14 procent, tento nár

stem dlouhodobého hmotného majetku. 

roce 2010 nebyla zaznamenána žádná změna stálých aktiv a na tom nic nezm

pokles dlouhodobého nehmotného majetku o 44 procent.  

Další významnou položku aktiv tvoří oběžná aktiva, která mají krátkodobý chara

ízení musíme více promýšlet, protože jsou zde vázány finan

by jinde mohly najít efektivnější využití. 

Oproti roku 2007 došlo ke snížení oběžných aktiv v roce 2008 o 21 procent. Na tomto 

poklesu se podílel krátkodobý finanční majetek s poklesem o 68 procent, ostatní položky 

žných aktiv zaznamenaly mírný vzestup a také proto nebyl pokles ob

následujícím roce 2009 oběžná aktiva rostla o 40 procent vzhledem k

ůsobeno výrazným navýšením krátkodobých pohledávek (

vystavované za prodané zboží). Pozitivní skutečností je čtyřprocentní pokles zásob.

ěžných aktiv 22 procent.  

asového rozlišení v roce 2008 činil nárůst 259%, ostatní roky d

ě okolo 30%. 

aktiv za období od roku 2007 do roku 2010 

2008 2009 2010

Aktiva celkem

Stálá aktiva

Oběžná aktiva

Ostatní aktiva

ěl na stálá aktiva téměř žádný 

st stálých aktiv o 14 procent, tento nárůst je způsoben 

na stálých aktiv a na tom nic nezměnil ani 

, která mají krátkodobý charakter, 

ízení musíme více promýšlet, protože jsou zde vázány finanční zdroje, které 

roce 2008 o 21 procent. Na tomto 

poklesem o 68 procent, ostatní položky 

žných aktiv zaznamenaly mírný vzestup a také proto nebyl pokles oběžných aktiv tak 

rostla o 40 procent vzhledem k minulému 

no výrazným navýšením krátkodobých pohledávek (faktury 

procentní pokles zásob. V roce 

st 259%, ostatní roky dále zaznamenaly 
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Tabulka č. 2: Horizontální analýza vybraných položek pasiv 

 2008/2007 2009/2008 2010/2009 
POLOŽKY změna změna změna změna změna změna 
Položka rozvahy tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
PASIVA CELKEM -2026 -5 9364 23 4521 9 
Vlastní kapitál 393 2 117 1 -493 -3 
Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 
Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy 68 34 20 9 6 2 
VH minulých let 1281 26 373 10 111 3 
VH běžného účet. období -956 -71 -276 -70 -610 -521 
Cizí zdroje -2319 -10 9365 43 4988 16 
Dlouhodobé závazky -466 -5 -751 -9 -755 -9 
Krátkodobé závazky -1513 -24 988 20 2387 40 
Bankovní úvěry dlouhodobé -340 -4 9128 116 1064 6 
Časové rozlišení -100 -29 -118 -48 26 21 
Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o. 

Pasiva se skládají ze tří základních částí a to vlastního kapitálu, cizích zdrojů a 

ostatních pasiv, které jsou tvořeny časovým rozlišením. Vlastní kapitál tvoří protipól stálých 

aktiv, protože se jedná o finanční zdroje, které jsou v podniku dlouhodobě vázány. 

Vývoj vlastního kapitálu nevykazuje žádné výraznější změny, kdy největší pokles 

zaznamenal rok 2010 a to 3%. Stav základního kapitálu a kapitálových fondů nezaznamenal 

žádné změny. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období se postupně snižoval, přičemž 

v letech 2008 a 2009 se tento pokles pohyboval na úrovni 70%, ale i přesto se výsledek 

hospodaření nacházel v kladných číslech. Dramatičtější pokles o 521 % v roce 2010 znamenal 

fakt, že se výsledek hospodaření dostal do záporných hodnot. 

Dá se říct, že vývoj cizích zdrojů kopíruje samotný vývoj celkových pasiv. 

K nejvyššímu nárůstu cizích zdrojů došlo v roce 2009 a to díky navýšení položky dlouhodobé 

bankovní úvěry o 116%, které si firma musela vypůjčit z důvodu profinancování dotace 

programu OPPI.  

 

 

 



 

 

Graf č. 2: Struktura pasiv za období od roku 2007

Zdroj: Práce autora 
 
 

4.1.2 Horizontální analýza výkazu 

Pro horizontální analýzu jsem vybral jen n

horizontální analýza je pak uvedena v

Tabulka č. 3: Horizontální analýza

 
POLOŽKY 
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Hlavním předmětem podnikání firmy FORM spol. s.r.o. jsou 
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ura pasiv za období od roku 2007 do roku 2010 

Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

Pro horizontální analýzu jsem vybral jen několik položek pro dů

horizontální analýza je pak uvedena v přílohách této diplomové práce. 

Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty

2008/2007 2009/2008
změna změna změna změ
tis. Kč % tis. Kč %

8723 25 -8155 
5114 21 -6073 
3609 35 -2082 
2912 37 -3077 

Odpisy dlouhodobého hmotného a 313 14 258 

Provozní výsledek hospodaření -319 -21 -213 
ní výsledek hospodaření -633 -320 -61 

čty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o.

ř ětem podnikání firmy FORM spol. s.r.o. jsou 

ů (výkony). V této položce výkazu zisku a ztrát dosáhl nejvyšší hodnoty rok 

2008, kdy oproti roku 2007 nastal růst o 25%, následoval pokles o 19% a mírný r

2008 2009 2010

Pasiva celkem

Vlastní zdroje

Cizí zdroje

Ostatní

 

kolik položek pro důkladnější rozbor. Celá 

vybraných položek výkazu zisku a ztráty 

2009/2008 2010/2009 
změna změna změna 

% tis. Kč % 
-19 2579 7 
-20 2134 9 
-15 445 4 
-28 400 5 
10 400 14 

-17 -419 -41 
-7 -189 -21 

FORM, spol. s r.o. 

tem podnikání firmy FORM spol. s.r.o. jsou tržby z prodeje 

této položce výkazu zisku a ztrát dosáhl nejvyšší hodnoty rok 

19% a mírný růst o 7% 

Pasiva celkem

Vlastní zdroje



 

 

Graf č. 3: Tržby za provedené výkony

Zdroj: Práce autora 
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2009 osobní náklady klesají a to o 28%. Je to zp

zaměstnanci byli nucení př

nárůst osobních nákladů o 5%. 

Odpisy dlouhodobého hmotného nehmotného majetku 

stoupající tendenci, kdy se jejich ro

Co se týká provozního

každoroční pokles. Určitě zaujme pokles o 
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za provedené výkony v období od roku 2007 do roku 2010

řidaná hodnota v podstatě kopíruje samotný vývoj výkon

 průběhu období kolísají i přes rostoucí počet zam

2009 osobní náklady klesají a to o 28%. Je to způsobeno krizí, která firmu postihla, a 

stnanci byli nucení přistoupit na snížení mezd. V roce 2010 byl zaznamenán mírný 

ů o 5%.  

Odpisy dlouhodobého hmotného nehmotného majetku 

stoupající tendenci, kdy se jejich roční nárůst pohybuje v intervalu od 10% do 14%.

provozního i finančního výsledku hospodaření

č ě zaujme pokles o 320% mezi roky 2007 a 2008.

období od roku 2007 do roku 2010 

 

 kopíruje samotný vývoj výkonů. 

čet zaměstnanců v roce 

sobeno krizí, která firmu postihla, a 

roce 2010 byl zaznamenán mírný 

Odpisy dlouhodobého hmotného nehmotného majetku mají téměř lineární 

intervalu od 10% do 14%. 

ření, je zřejmý jejich 

roky 2007 a 2008. 
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4.2.1 Vertikální analýza rozvahy 

Tabulka č. 4: Vertikální analýza vybraných položek aktiv firmy FORM, spol. s.r.o. 

Položka 
Roky 

2008 2009 2010 
v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % 

Stálá aktiva celkem 24509 61,21 27892 56,46 27850 51,6 
Dlouhodobý nehmotný majetek 303 0,75 304 0,62 171 0,3 
Dlouhodobý hmotný majetek 24206 60,46 27588 55,84 27679 51,3 
Oběžná aktiva celkem 15164 37,88 21251 43,01 25893 48 
Zásoby 8510 21,25 8176 16,55 13332 24,7 
Dlouhodobé pohledávky 56 0,14 56 0,11 0 0 
Krátkodobé pohledávky 3869 9,66 11410 23,1 9930 18,4 
Krátkodobý finanční majetek 2729 6,83 1609 3,25 2631 4,9 
Ostatní aktiva celkem 366 0,91 260 0,53 181 0,4 
AKTIVA CELKEM 40039 100 49403 100 53924 100 
Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o. 

Z vertikální analýzy aktiv je patrné, že poměr aktiv stálých a oběžných se v průběhu 

sledovaných let mění. Poměr stálých aktiv k celkovým aktivům postupně klesá, zatímco 

poměr oběžných aktiv k celkovým aktivům roste. V roce 2010 je tento poměr téměř na úrovni 

1:1. Dá se tedy říci, že se jedná o kapitálově těžký podnik, ale trend, jaký v poslední době 

poměr stálých a oběžných aktiv nabírá je určitě dobrý. 

Největší podíl na celkových aktivech má ze stálých aktiv ve všech sledovaných letech 

dlouhodobý hmotný majetek, který se v průměru pohybuje na 55%. Na oběžných aktivech se 

podílejí nejvíce zásoby v rozmezí od 16,55% v roce 2009, až po 24,7% v roce 2010, další 

nezanedbatelnou položkou jsou krátkodobé pohledávky, které zejména v roce 2009 dosahují 

23,1%. 

Časové rozlišení jakožto reprezentant ostatních aktiv se na celkových aktivech 

podílejí jen zcela nepatrně s průměrnou hodnotou 0,6%. 

 

 

 

 

 



 

 

Graf č. 4: Vývoj struktury aktiv 

Zdroj: Práce autora 

Tabulka č. 5: Vertikální analýza vybraných položek pasiv firmy FORM

Položka 
v tis. K

Vlastní kapitál 
Základní kapitál 
Kapitálové fondy 
Rezervní fond 
VH z minulých let 
VH běžného účet. období 
Cizí zdroje 
Dlouhodobé závazky 
Krátkodobé závazky 
Bankovní úvěry 
Časové rozlišení 
PASIVA CELKEM 
Zdroj: Vlastní výpočty autora na základ

Z vypočítaných hodnot je z

vlastním kapitálem a 53,8% cizími zdroji a v

tak, že firma k financování stále více využívá 

66,5%. Nejvíce se na tomto nár

nucená vzít z důvodu dotace, kterou ji Evropská unie proplatila až po proinvestování celé 

částky.   Obecně platí, že cizí zdroje jsou levn

Nejvýznamnější položkou 

kapitál, který dosahuje téměř

kapitál téměř totožný s vlastním kapitálem je fakt, že výsledek hospoda

dosahuje poměrně vysokých záporných 
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Vývoj struktury aktiv za období od roku 2008 do roku 2010 (v %)

 

: Vertikální analýza vybraných položek pasiv firmy FORM, spol. s.
Roky 

2008 2009 2010 
v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč 

18251 45,6 18368 37,2 17875 33,2
18102 45,2 18102 36,6 18102 33,6

3217 8 3217 6,5 3217 
201 0,5 221 0,5 227 

-3662 -9,1 -3289 -6,6 -3178 
393 1 117 0,2 -493 

21544 53,8 30909 62,5 35897 66,5
8744 21,8 7993 16,1 7238 13,4
4918 12,3 5906 12 8293 15,4
7882 19,7 17010 34,4 20366 37,7

244 0,6 126 0,3 152 
40039 100 49403 100 53924 

čty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o.
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Graf č. 5: Vývoj struktury pasiv za období od roku 2008 do roku 2010 (v %)

Zdroj: Práce autora 

 

 

4.2.1.1 Srovnání podílů položek rozvahy na celkových aktivech firmy FORM

s firmami z odvětví výroby nábytku

Tabulka č. 6: Srovnání položek

Položka 

Stálá aktiva  
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva  
Zásoby 
Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva  
AKTIVA CELKEM 
Zdroj: Vlastní výpočty autora

Ze srovnání položek aktiv s

spol. s.r.o. nachází na podobné úrovni jako u konkurence. Snad 

nárůst oběžných aktiv, což je zp
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Vývoj struktury pasiv za období od roku 2008 do roku 2010 (v %)

 

ů položek rozvahy na celkových aktivech firmy FORM

tví výroby nábytku 

: Srovnání položek firmy FORM  s konkurencí v oboru 
Roky 

2009 
Odvětví % FORM % Odvě

59,67 56,46 
nehmotný majetek 53,91 56,46 

ční majetek 5,76 0 
38,95 43,01 
17,73 16,55 

pohledávky 17,65 23,21 
ní majetek 3,57 3,25 

1,38 0,53 
100 100 

čty autora a www.mpo.cz 

Ze srovnání položek aktiv s konkurencí v oboru je vidět, že se položky firmy FORM 

spol. s.r.o. nachází na podobné úrovni jako u konkurence. Snad jen v roce 2009 je patrný jistý 

žných aktiv, což je způsobeno mírným nárůstem pohledávek. 

Vývoj struktury pasiv za období od roku 2008 do roku 2010 (v %) 

 položek rozvahy na celkových aktivech firmy FORM, spol. s.r.o. 

 

2010 
Odvětví % FORM % 

51,47 51,6 
45,29 51,6 

6,18 0 
47,78 48 
18,13 24,7 
24,35 18,4 

5,3 4,9 
0,75 0,4 
100 100 

ět, že se položky firmy FORM 

roce 2009 je patrný jistý 
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4.2.1.2 Srovnání podílů položek rozvahy na celkových pasivech firmy FORM, spol. s.r.o. 

s firmami z odvětví výroby nábytku 

Tabulka č. 7: Srovnání položek s konkurencí v oboru  

Položka 
Roky 

2009 2010 
Odvětví % FORM % Odvětví % FORM % 

Vlastní kapitál 72,39 37,2 64,23 33,2 
Základní kapitál 33,35 36,6 28,23 33,6 
Nerozdělený zisk + fondy 36,91 7 32,48 6,3 
Čistý zisk 2,13 -6,4 3,52 -6,7 
Cizí zdroje 27,37 62,5 35,66 66,5 
Rezervy  0,51 0 0,48 0 
Dlouhodobé závazky 2,84 16,1 5,51 13,4 
Krátkodobé závazky 10,7 12 19,35 15,4 
Bankovní úvěry 13,32 34,4 10,34 37,7 
Ostatní pasiva 0,24 0,3 0,11 0,3 
PASIVA CELKEM 100 100 100 100 
Zdroj: Vlastní výpočty autora a www.mpo.cz 

Nepoměr cizích zdrojů vůči odvětví je způsoben tím, že společnost FORM, spol. s.r.o. 

v tomto období čerpala bankovní úvěry na projekty Evropské unie (Operační program 

podnikání a inovace – OPPI), kdy bylo nutno celou částku předem proinvestovat a až poté je 

vyplacena dotace.  

 

4.2.2 Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

Vertikální analýzu výkazu zisku a ztrát jsem rozdělil na dvě části. V první části jsou 

uvedeny výnosové položky a v části druhé položky nákladové.  

 

 

4.2.2.1 Vertikální analýza výnosů výkazu zisků a ztrát  

V níže uvedené tabulce č. 8 jsou uvedeny položky výnosů výkazu zisku a ztrát.  
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Tabulka č. 8: Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát firmy FORM, spol. s.r.o. 

Položka 
Roky 

2008 2009 2010 
v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 42813 96,2 35150 98,94 32678 85,5 
Změna stavu zásob vlastní výroby 594 1,3 243 0,7 5294 13,84 
Aktivace 141 0,31 0 0 0 0 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 65 0,15 0 0 0 0 
Tržby z prodeje materiálu 97 0,22 3 0 0 0 
Ostatní provozní výnosy 748 1,7 23 0,06 80 0,21 
Výnosové úroky 34 0,08 1 0 0 0 
Ostatní provozní výnosy 18 0,04 108 0,3 171 0,45 
VÝNOSY CELKEM 44510 100 35528 100 38223 100 
Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o. 

Co se týká analýzy výnosů, tak se na celkových výnosech nejvíce podílí tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb a to 96,2% v roce 2008, respektive 98,94% z roku 2009. 

Ostatní položky jsou zanedbatelné. V roce 2010 se tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

nachází na 85,5% a další významnější položka, která přispívá k celkové sumě výnosů je 

změna stavu zásob vlastní výroby s 13,84%. 

4.2.2.2 Vertikální analýza nákladů výkazu zisků a ztrát  

Níže uvedená tabulka č. 9 uvádí položky nákladů vertikální analýzy. 

Tabulka č. 9: Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát firmy FORM, spol. s.r.o. 

Položka 
Roky 

2008 2009 2010 
v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % 

Výkonová spotřeba 29728 67,39 23655 66,8 25789 66,6 
Osobní náklady 10812 24,5 7735 21,84 8135 21 
Daně a poplatky 56 0,13 72 0,2 97 0,26 
Odpisy dl. hmotného a nehmotného 
majetku 

2550 5,78 2808 7,92 3208 8,29 

Zůstatková cena prodaného dl. 
majetku a materiálu 

44 0,1 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti 

-8 -0,02 66 0,19 69 0,18 

Ostatní provozní náklady 48 0,11 68 0,19 158 0,41 
Nákladové úroky 519 1,18 668 1,9 924 2,39 
Ostatní finanční náklady 364 0,83 333 0,94 328 0,85 
Daň z příjmu za běžnou činnost 4 0 6 0,02 8 0,02 
NÁKLADY CELKEM 44117 100 35411 100 38716 100 
Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o. 
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Celkové náklady jsou tvořeny v průměru 67% výkonovou spotřebou, 22% osobními 

náklady a 7% odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zbývající položky tvoří 

zbývající 4% celkových nákladů. 

 

4.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů ukazuje základní souvislosti likvidity a zadluženosti 

podniku, bude analyzován čistý pracovní kapitál a čisté pohotové prostředky. 

4.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál uvádí rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. 

Tabulka č. 10: Vývoj hodnot čistého pracovního kapitálu 

Položky 2008 2009 2010 
Oběžná aktiva 15164 21251 25893 
Krátkodobé závazky 4918 5835 8293 
Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 10246 15416 17600 
Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o. 

Hodnota čistého pracovního kapitálu má ve sledovaném období příznivou stoupající 

tendenci růstu. Tento příznivý růst je způsoben převážně navyšováním oběžných aktiv 

majetku. Ve sledovaném období se čistý pracovní kapitál navýšil o 7354 tis. Kč. Lze říci, že 

společnost vytváří dostatečný objem finančních prostředků pro hrazení krátkodobých 

závazků. 

 

Graf č. 6 Čistý pracovní kapitál 

 
Zdroj: Práce autora 
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4.3.2 Čisté pohotové prostředky 

U tohoto ukazatele jde o nejvyšší stupeň likvidity, kde do peněžních prostředků 

zahrnujeme jen hotovost a peněžní prostředky na běžných účtech. 

Tabulka č. 11: Vývoj čistých pohotových prostředků 

Položky 2008 2009 2010 
Finanční majetek 2729 1609 2631 
Krátkodobé závazky 4918 5835 8293 
Čisté pohotové prostředky (v tis. Kč)  -2189 -4226 -5662 
Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o. 

Hodnoty čistých pohotových prostředků jsou v záporných hodnotách, přičemž se tento 

pokles dále prohlubuje. Zatímco v roce 2008 činila hodnota čistých pohotových prostředků -

2189000 Kč, v roce 2010 hodnota činila -5662000 Kč, což znamenalo pokles téměř o 75%. 

Velmi nízké hodnoty jsou způsobeny vysokými krátkodobými závazky. 

 

4.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Následující kapitola se zaměřuje na analýzu poměrových ukazatelů, tedy nejvíce 

používaných ukazatelů v rámci finanční analýzy. V rámci této práce jsou rozebrány ukazatele 

rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity a provozní ukazatele. 

 

4.4.1 Ukazatele rentability 

Tabulka č. 12: Hospodářské výsledky 

Hospodářské výsledky 2008 2009 2010 
Hospodářský výsledek před odečtením úroků a daní …. EBIT 916 791 439 
Hospodářský výsledek po odečtení daně z příjmu …. EAT 393 117 -493 
Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o. 
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Tabulka č. 13: Vývoj ukazatelů rentability 

Ukazatel 
Roky 

2008 2009 2010 
Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) 
(=čistý zisk+úroky (1 - sazba daně)/aktiva) v % 

2 1,32 0,47 

Rentabilita tržeb (ROS) 
(=EAT/tržby) v % 

0,92 0,33 -1,51 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
(=čistý zisk/vlastní kapitál) v % 

2,15 0,64 -2,76 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 
(=EBIT/celkový kapitál) v % 

2,29 1,6 0,81 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) 
(=EBIT/aktiva-krátkodobé závazky) v % 

2,6 1,91 1,08 

Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o. 

Na vývoji ukazatelů rentability je vidět dopad hospodářské krize, která nás postihla na 

konci roku 2008, a proto dochází od roku 2009 k poklesu ve všech ukazatelích. 

Graf č. 7: Grafický vývoj ukazatelů rentability 

 

Zdroj: Práce autora 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv patří ke klíčovým ukazatelům a 

zároveň je základním měřítkem výnosnosti celé firmy. Obecně lze říci, že čím je hodnota 

tohoto ukazatele vyšší, tím je také podnik výnosnější. Z vypočítaných hodnot je zřejmé, že 

rentabilita celkových vložených aktiv se postupně snižuje z hodnoty 2% až k hodnotě 0,47%, 

a tyto hodnoty se pohybují velmi hluboko pod doporučenými hodnotami. 
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Rentabilita tržeb měří výkonnost společnosti a udává, jak velký zisk připadne na 1 

Kč obratu. V celém sledovaném období má ROS klesající tendenci a v roce 2010 je ukazatel 

v tomto roce v záporných hodnotách a nelze proto hovořit o rentabilitě. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu hovoří o přínosu pro vlastníky a z tohoto 

důvodu by měl být pokud možno co nejvyšší. V roce 2008 přináší kapitál výnos 2,15%, 

následujícím roce 0,64%, ale v roce 2010 je hodnota rentability vlastního kapitálu -2,76%, což 

je způsobeno záporným výsledkem výsledku hospodaření v tomto roce. 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový 

kapitál vložený do podniku, nezávisle na zdroji financování. Rentabilita se ve sledovaném 

období snižuje z počáteční hodnoty 2,29 z roku 2008, přes hodnotu 1,6 až k rentabilitě 0,81 

z roku 2010. 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu vyjadřuje efektivnost hospodaření společnosti. 

Hodnoty se pohybují od 2,6 do 1,08. 

4.4.2 Ukazatele likvidity 

Tabulka č. 14: Vývoj ukazatelů likvidity 

Ukazatel 
Roky 

2008 2009 2010 
Běžná likvidita 
(=fin. majetek+krátk. pohledávky+zásoby/krátk. závazky) 

3,07 3,59 3,12 

Pohotová likvidita 
(=fin. majetek+krátk. pohledávky/krátk. závazky) 

1,34 2,20 1,51 

Okamžitá likvidita 
(=finanční majetek /krátkodobé závazky) 

0,55 0,27 0,32 

Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o. 

Ukazatel běžné likvidity je měřítkem budoucí solventnosti společnosti. Doporučená 

hodnota se pohybuje v intervalu 2 – 3. Firma doporučené hodnoty mírně překračuje v letech 

2008 a 2010. V roce 2009 se hodnota vyšplhala na 3,59, což je zapříčiněno výrazným 

nárůstem krátkodobých pohledávek. 

U ukazatele pohotové likvidity se jako optimální hodnota uvádí hodnota 1-1,5. Tento 

interval splňují roky 2008 a 2010. V roce 2009 se hodnota pohotové likvidity vyšplhala na 

úroveň 2,2, což je způsobeno obdobně jako u běžné likvidity nárůstem krátkodobých 

pohledávek. Ukazatel vyjadřuje, kolik korun rychle likvidního majetku připadá na 1 Kč 

krátkodobých závazků a to by znamenalo, že v roce 2009 při hodnotě pohotové likvidity 2,2 



 

 

na 1 Kč závazků společnosti p

firmu není dobrá vysoká likvidita, protože snižuje rentabilitu podniku.

Ukazatel okamžité likvidity

V případě firmy FORM, spol. s.r.o. došlo k

2008, kdy se hodnota okamžité likvidity pohybovala na úrovni 0,55, což znamenalo

hospodaření s kapitálem spole

  

Graf č. 8: Ukazatele likvidity firmy FORM, spol. s.r.o.

Zdroj: Práce autora 
 

4.4.3 Ukazatele zadluženosti

Tabulka č. 15: Vývoj ukazatelů

Ukazatel 

Celková zadluženost  
(=cizí zdroje/celková aktiva)
Koeficient samofinancování 
(=vlastní kapitál/celková aktiva)
Dlouhodobá zadluženost 
(=dlouhodobé závazky/celková aktiva
Doba splácení dluhů 
(=cizí zdroje/CF z provozní 
Úrokové krytí  
(=EBIT+nákladové úroky/úroky)
Zdroj: Vlastní výpočty autora na základ
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čnosti připadá přibližně 2,2 Kč finančního majetku a pohledávek
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okamžité likvidity by se měl pohybovat v rozmezí hodnot od 0,2 do 0,5. 

 firmy FORM, spol. s.r.o. došlo k překročení rozmezí hodnot jen jednou a to v

2008, kdy se hodnota okamžité likvidity pohybovala na úrovni 0,55, což znamenalo

společnosti.  

likvidity firmy FORM, spol. s.r.o. 

 

Ukazatele zadluženosti 

Vývoj ukazatelů zadluženosti 

Roky 
2008 2009 2010 

) 
0,54 0,63 0,67 

Koeficient samofinancování  
vlastní kapitál/celková aktiva) 

0,46 0,37 0,33 

celková aktiva) 
0,22 0,16 0,13 

provozní činnosti) 
8,23 13,25 19,22 

(=EBIT+nákladové úroky/úroky) 
1,76 1,18 0,48 

čty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o.
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Velká zadluženost je způsobena tím, že společnost FORM, spol. s.r.o. v tomto období 

čerpala bankovní úvěry na projekty Evropské unie (Operační program podnikání a inovace – 

OPPI), kdy bylo nutno celou částku předem proinvestovat a až poté byla vyplacena dotace.  

Celková zadluženost podle vypočítaných výsledků roste. Doporučená úroveň 

zadluženosti se pohybuje na hranici 50%.  V roce 2008 dosáhla celková zadluženost hodnoty 

54%, což je hodnota na hranici průměrné zadluženosti. Opakem celkové zadluženosti je 

koeficient samofinancování, který charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu, a společně 

by měli tvořit 100%. Ukazatel vykazuje na rozdíl od celkové zadluženosti klesající tendenci, 

kdy hodnota v roce 2008 dosahovala hodnoty 46%, a podnik se v té době těšil příznivou 

finanční situací a v průběhu klesla pod hranici 40%, která znamená, že podnik dosahuje 

dostatečného zisku na 37% resp. 33%, kterou firma dosahuje v roce 2010. 

 

Graf č. 9: Vzájemný vztah celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování 

 
Zdroj: Práce autora 

Dlouhodobá zadluženost se postupně snižuje, z toho vyplývá, že nejvyšší hodnoty 

firma dosahuje v roce 2008 a to 22% a nejnižší v roce 2010 a to 13% a to jsou pozitivní 

hodnoty, protože jako optimální lze považovat dlouhodobou zadluženost pod 25%. 

Ukazatel doby splácení dluhů vyjadřuje, po kolika letech je podnik schopen splatit 

své dluhy při stávající výkonnosti. Jsou udávány doporučené hodnoty pro finančně zdravé 

podniky, které jsou v rozmezí 3-4 roky. Doporučená hodnota se odvíjí rovněž od typu 

podniku. V našem případě se doporučeným hodnotám neblíží žádný ze sledovaných roků, 

všechny překračují doporučené hodnoty několikanásobně. Vysoké hodnoty jsou způsobeny 

především vysokými cizími zdroji, kterými podnik disponuje. 

Úrokové krytí informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokud se 

ukazatel rovná 1, znamená to, že na zaplacení úroků je potřeba celého zisku. Ukazatel by měl 
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být větší jak 3. V roce 2008 vykazuje firma nejlepší výsledek ze sledovaných a to 1,76, což 

znamená, že nákladové úroky jsou převyšovány ziskem 1,76 krát, ale ani ten nedosahuje 

požadovanou hodnotu 3. V následujících letech se hodnota postupně snižuje a v roce 2010 se 

dostává na hodnotu 0,48, znamená to, že firmou dosažený zisk nepostačuje na zaplacení 

úroků. 

 

 

4.4.4 Ukazatele aktivity 

Tabulka č. 16: Vývoj ukazatelů aktivity 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o. 

Ukazatel obratu aktiv nám říká, kolik korun tržeb připadá na jednu korunu našich 

aktiv, jinými slovy kolikrát aktiva firmy obrátí za jeden rok. Doporučená hodnota ukazatele 

obratu celkových aktiv je interval od 1,6 do 3. Je tedy zřejmé, že firma požadovaných hodnot 

nedosahuje z důvodu klesajících tržeb. V letech 2009 a 2010 se aktiva obrátí ve firmě 0,61 

respektive 0,71 krát. 

Ukazatel obratu zásob nás informuje o tom, kolikrát jsme schopni přeměnit naše 

zásoby ve firmě na tržby. Obecně zde platí, že vyšší hodnoty jsou pro firmu lepší, protože to 

znamená, že zásoby jsou neustále v pohybu. Značný pokles obratu zásob zaznamenal rok 

2010, kdy došlo k poklesu ukazatele obratu zásob za rok v roce 2009 z hodnoty 4,3 na 

hodnotu 2,45.  Za tímto poklesem stojí především nárůst zásob ve firmě. 

Ukazatel 
Roky 

2008 2009 2010 
Obrat aktiv  
(=tržby / aktiva) obratů za rok 

1,07 0,71 0,61 

Obrat zásob  
(=tržby / zásoby) obratů za rok 

5,03 4,30 2,45 

Obrat pohledávek 
 (=tržby / pohledávky) obratů za rok 

10,9 3,07 3,29 

Obrat krátkodobých závazků  
(=tržby / krátkodobé závazky) obratů za rok 

8,7 5,95 3,94 

Doba obratu aktiv  
(=aktiva / denní tržby) dnů 

336,67 506 594 

Doba obratu zásob  
(=zásoby / denní spotřeba) dnů 

71,5 86,41 129,24 

Doba obratu pohledávek        
(=1 / obrat pohledávek x 360) dnů 

33 117,4 109,4 

Doba obratu krátkodobých závazků         
(=1 / obrat krátkodobých závazků x 360) dnů 

41,3 60,5 91,37 
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Doba obratu pohledávek nám říká, jak dlouhá je doba splatnosti pohledávek. V praxi 

se uvádí hodnota 14 jako výborná a vyšší než 70 jako nepříliš uspokojivá. Velmi dobře si 

firma vedla v roce 2008, kdy se hodnota obratu pohledávek pohybovala na úrovni 33 dní, kdy 

firma inkasovala své pohledávky. Zlom nastal v roce 2009, kdy se již naplno projevila 

hospodářská krize a ochota odběratelů splácet závazky vůči firmě poklesla více, jak 

trojnásobně to znamená, že firma čekala na své pohledávky v průměru 117 dní. Podobně na 

tom byl i rok 2010 se 109 dny. 

Doba obratu krátkodobých závazků nám dává informaci, za kolik dní v průměru 

hradíme své závazky vůči našim dodavatelům a zaměstnancům. Hodnota tohoto ukazatele by 

měla být vyšší, než je hodnota doby splatnosti pohledávek, což platilo v roce 2008, kdy byla 

doba splatnosti krátkodobých závazků na úrovni 41 dnů, ale v letech 2009 a 2010 byl již tento 

poměr opačný, to znamená, že se firma snaží hradit své závazky dříve, než inkasuje 

pohledávky.  

 

 

Graf č. 10 Vývoj ukazatelů aktivity 

 
Zdroj: Práce autora 
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4.4.5 Provozní ukazatele 

Tabulka č. 17: Vývoj počtu zaměstnanců 

Rok 2008 2009 2010 
Průměrný počet zaměstnanců 41 43 48 
Zdroj: Účetní výkazy firmy FORM, spol. s.r.o. a vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 18: Vývoj provozních ukazatelů 

Ukazatel Roky 
2008 2009 2010 

Produktivita práce 
(=přidaná hodnota/počet zaměstnanců) v tis Kč 

337,07 272,98 253,81 

Průměrné mzdy 
(=celkové mzdy/počet zaměstnanců) v tis. Kč 

263,7 179,89 169,48 

Mzdová produktivita  
(=přidaná hodnota/mzdy) 

1,73 1,97 2 

Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o. 

Z výsledků ukazatele produktivity práce je zřejmé, že produktivita práce ve 

sledovaných letech postupně klesá. Zatímco v roce 2008 dosahovala hodnoty 337,07 tis. Kč, 

rok 2010 zaznamenal propad na 253,81 tis. Kč. Příčinou poklesu je zvýšení počtu 

zaměstnanců ve sledovaném období  z čísla 41 na 48 a dalším faktorem je, že přidaná hodnota 

kolísá.  

Graf č. 11: Srovnání produktivity práce a průměrných mezd 

 
Zdroj: Práce autora 

I z grafu č. 11 srovnání produktivity práce a průměrných mezd je patrný nižší pokles 
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25%, průměrné mzdy klesly o 36%. Příčinou, proč je trend produktivity práce a potažmo i 

vývoje průměrných mezd klesající je fakt, že celý svět a samozřejmě i firmu FORM, spol. 

s.r.o. postihla na konci roku hospodářská krize. Z tohoto důvodu neměla firma tolik zakázek 

jako v minulých letech a zaměstnanci byli nucení přistoupit na snížení mezd. Proto je pro 

firmu pozitivní, že pokles produktivity práce byl 25%, zatímco pokles průměrných mezd je 

36%. 

Mzdová produktivita po vyloučení vlivu nakupovaných surovin, energií a služeb má 

stoupající tendenci. V roce 2008 činila hodnota mzdové produktivity 1,73 a v roce 2010 

dosáhl výsledek hodnoty 2, znamená to, že na 1 Kč vyplacených mezd připadají 2 Kč výnosů. 

 

 

4.5 Souhrnné metody hodnocení podniku 

Ke zhodnocení celkové situace firmy existuje celá řada syntetických modelů. Pro 

zhodnocení jsem si vybral dva ukazatele, jak z bankrotních, tak i bonitních modelů a provedl 

jejich výpočet a srovnání.  

 

4.5.1 Bankrotní modely 

Bankrotní modely předznamenávají, zda je účetní jednotka v budoucnosti ohrožena 

bankrotem. Pro srovnání jsem vybral dva modely a to Tafflerův model a Altmanův model. 

4.5.1.1 Tafflerův model 

Tabulka č. 19: Tafflerův model firmy FORM, spol. s.r.o. 

Ukazatel 
Roky 

2008 2009 2010 
EBIT / krátkodobé závazky 0,19 0,13 0,05 
Oběžná aktiva / cizí zdroje 0,70 0,69 0,72 
Krátkodobé závazky / celková aktiva 0,12 0,12 0,15 
Tržby / celková aktiva 1,07 0,71 0,61 
Tafflerův model (T) 0,38 0,30 0,25 
Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o. 

Podle Tafflerova modelu se výsledné hodnoty v letech 2008 a 2009 nacházely 

v rozmezí od 0,3 do 0,38, což znamená, že firma v těchto rocích neměla žádné významnější 

problémy s bankrotem. Až v posledním sledovaném roce se hodnota Tafflerova modelu 



 

 

pohybovala na úrovni 0,25, což by již mohlo znamenat, že firma m

k bankrotu.  

 

4.5.1.2 Altmanův model – 

Tabulka č. 20: Altmanův model 

Ukazatel 

X1 -  Čistý provozní kapitál / Aktiva
X2 - VH minulých let / Aktiva
X3 – EBIT / Aktiva 
X4 – Vlastní kapitál / Cizí zdroje
X5 – Tržby / Aktiva 
Altmanova formule bankrotu (Z) 
Zdroj: Vlastní výpočty autora na základ

 

Podle Altmanova modelu se firma v

znamená, že nemohla s urč

problémy, nebo zda se nachází

finanční situace vyhranila a firma se nachází v

Altmanova teorie bankrotu v

Níže uvedený graf uvádí klesající tendenci Altmanova modelu.

 

Graf č. 12: Altmanův index finan

Zdroj: Práce autora 
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na úrovni 0,25, což by již mohlo znamenat, že firma m

 Z skóre 

v model – Z skóre firmy FORM spol. s.r.o. 

Roky 
2008 2009 2010 

istý provozní kapitál / Aktiva 0,26 0,31 0,33 
VH minulých let / Aktiva 0,01 0,00 -0,01 

0,02 0,02 0,01 
Vlastní kapitál / Cizí zdroje 0,85 0,59 0,50 

1,09 0,72 0,70 
Altmanova formule bankrotu (Z)  1,70 1,24 1,16 

autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o.

Podle Altmanova modelu se firma v roce 2008 nachází v 

určitostí vědět, zda se firma nachází v ohrožení vážnými finan

problémy, nebo zda se nachází v uspokojivé finanční situaci. V letech 2009 a 2010 se již 

ní situace vyhranila a firma se nachází v situaci s vážnými finan

Altmanova teorie bankrotu v podstatě potvrdila výsledky z Tafflerova bankrotního modelu.  

vádí klesající tendenci Altmanova modelu. 

ův index finančního zdraví 

 
2009 2010

Z - score

Z - score

na úrovni 0,25, což by již mohlo znamenat, že firma může pomalu spět 

FORM, spol. s r.o. 

 tzv. „šedé zóně“, to 

ohrožení vážnými finančními 

letech 2009 a 2010 se již 

vážnými finančními problémy. 

Tafflerova bankrotního modelu.  
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4.5.2 Bonitní modely 

Bonitní modely předpovídají finanční zdraví účetní jednotky. Pro účely této 

diplomové práce jsem uvedl výpočet Kralicekova Quicktestu a Indexu bonity. 

 

4.5.2.1 Kralickův Quicktest 

Tabulka č. 21: Výpočet provozního cash flow 

Položka 
2008 2009 2010 
v tis. 
Kč 

v tis. 
Kč 

v tis. 
Kč 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 397 123 -485 
Úpravy o nepeněžní operace 0 0 0 
Odpisy stálých aktiv  2550 2808 3208 
Změna stavu opravných položek a rezerv -8 66 69 
Zisk nebo ztráta z prodeje stálých aktiv  162 3 0 
Výnosy z dividend a podílů na zisk    
Vyúčtované nákladové úroky (+), vyúčtované výnosové úroky (-) -485 -667 -924 
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 0 
Cash flow z provozní činnosti 2616 2333 1868 
Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o. 

 

Tabulka č. 22: Kralickův Quicktest firmy FORM spol. s.r.o. 

Ukazatel 
Roky 

2008 2009 2010 
R1 – Vlastní kapitál / Aktiva celkem 0,45 4 body 0,37 4 body 0,33 4 body 
R2 – ( Cizí zdroje – peníze – účty u 
bank) / Provozní CF 

7,19 2 body 12,55 3 body 17,81 3 body  

R3 – EBIT / Aktiva celkem 0,03 1 bod 0,02 1 bod 0,01 1 bod 
R4 – Provozní CF / Výkony 0,06 2 body 0,06 2 body 0,049 1 bod 
Kralickův Quicktest 2,25 2,5 2,25 
Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o. 

Hodnoty Kralickova quicktestu vyšly v rozmezí od 2,25 do 2,5, znamená to tedy, že se 

firma nachází v tzv. šedé zóně, která má interval od 1 do 3.  

 

 

 



 

 

4.5.2.2 Index bonity 

Tabulka č. 23: Index bonity firmy 

Ukazatel 

X1 – cash flow/cizí zdroje 

X2 – celková aktiva/cizí zdroje

X3 – zisk před zdaněním/celková aktiva

X4 – zisk před zdaněním/celkové výkony

X5 – zásoby/celkové výkony

X6 – celkové výkony/celkové aktiva

Index bonity (Bi) 

Zdroj: Vlastní výpočty autora na základ

Index bonity v podstat

Říká nám v podstatě, čím vě

Index bonity, jak potvrzuje i graf 

dosahoval 0,64, v roce 2010 už 

Graf č. 13: Index bonity firmy FORM, spol. s

Zdroj: Práce autora 
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Index bonity firmy FORM, spol. s.r.o. 

Roky 

2008 2009 2010 

 0,12 0,08 0,05 

celková aktiva/cizí zdroje 1,86 1,6 1,5 

ěním/celková aktiva 0,01 0 -0,01 

ěním/celkové výkony 0,01 0 -0,01 

zásoby/celkové výkony 0,19 0,23 0,35 

celkové výkony/celkové aktiva 1,09 0,72 0,7 

0,64 0,39 0,22 

čty autora na základě finančních výkazů firmy FORM, spol. s r.o.

podstatě potvrdil, že firma má určité finančně-ekonomické problémy. 

ě čím větší hodnoty firma dosahuje, tím je na tom lépe.

Index bonity, jak potvrzuje i graf č. 13, se rok od roku snižuje, zatímco v

dosahoval 0,64, v roce 2010 už činil pouze 0,22. 

13: Index bonity firmy FORM, spol. s.r.o. 

2009 2010

index bonity

index bonity

FORM, spol. s r.o. 

ekonomické problémy. 

tší hodnoty firma dosahuje, tím je na tom lépe.  [13]  

se rok od roku snižuje, zatímco v roce 2008 

 

index bonity
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Shrnutí výsledků 

V mé diplomové práci byla nejprve provedena analýza absolutních ukazatelů. Při 

pohledu na horizontální analýzu rozvahy je vidět, že v průběhu sledovaného období mezi roky 

2007 a 2010 celková bilanční suma kolísá. Zatímco v roce 2008 nastal mírný pokles bilanční 

sumy, nejvyšší nárůst zaznamenal rok 2009 a to 23%. V dalším roce už nebyl nárůst tak 

významný, dosáhl hodnoty 9%.  Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty byl, jak u 

provozního, tak i finančního výsledku hospodaření, zaznamenám mírný pokles. Další 

významnou položkou výkazu zisku a ztrát je přidaná hodnota, jejíž hodnota v jednotlivých 

letech kolísá. 

V rámci analýzy absolutních ukazatelů byla provedena také vertikální analýza 

rozvahy, z níž vyplývá, že poměr stálých a oběžných aktiv je poměrně vyrovnaný. Největší 

podíl na stálých aktivech má dlouhodobý hmotný majetek a na oběžných aktivech mají 

nejvyšší podíl zásoby. Dále bylo zjištěno, že podnik využívá cizí zdroje na úkor vlastních 

zdrojů. Vertikální analýzu výkazu zisku a ztrát jsem rozdělil na dvě části a to na část výnosů a 

nákladů. Na celkových výnosech se nejvíce podílely tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb, které v průměru dosahovaly 94%, na celkových nákladech pak výkonová spotřeba 

s 67% a osobní náklady s 23%. 

 Dále v rámci vertikální analýzy bylo provedeno srovnání podílů položek rozvahy na 

celkových aktivech a pasivech firmy FORM, spol. s.r.o. s odvětvím. Z tohoto srovnání 

vyplynulo, že jak stálá, tak oběžná aktiva se dají poměrně srovnat s odvětvím, avšak je zřejmý 

nepoměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů mezi odvětvím a firmou FORM, spol. s.r.o., kdy 

firmy v odvětví využívají k financování především vlastní zdroje, naopak FORM, spol. s.r.o. 

zdroje cizí (způsobeno dotací, kterou firma obdržela z Evropské unie). 

Další kapitolou této diplomové práce je analýza rozdílových ukazatelů, v rámci 

kterých byl vypočítán čistý pracovní kapitál a čisté pohotové prostředky. Čistý pracovní 

kapitál má příznivou stoupající tendenci a tudíž vytváří dostatečný objem finančních 

prostředků pro hrazení krátkodobých závazků. Čisté pohotové prostředky se naopak ve všech 

výpočtech nacházely v záporných hodnotách, přičemž pokles mezi roky 2008 a 2010 byl 

75%.  
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 V rámci poměrových ukazatelů byly vypočteny ukazatele rentability, likvidity, 

zadluženosti, aktivity a provozní ukazatele. Všechny vypočítané rentability zaznamenaly 

během analyzovaných tří let mírné poklesy, které byly způsobeny především snižujícím se 

výsledkem hospodaření, který je v různých obměnách obsažen ve všech rentabilitách. 

Ukazatele likvidity dosahovaly ve sledovaném období víceméně doporučených 

hodnot, výjimkou běžné likvidity, které se lehce vyšplhala nad doporučenou hranici likvidity 

2-3. Pohotová likvidita se v roce 2009 dostala rovněž nad úroveň doporučených hodnot, 

důvodem je velký nárůst krátkodobých pohledávek oproti předcházejícímu roku. Obecně lze 

však říct, že likvidita nepatří mezi slabé stránky firmy. 

Ukazatele zadluženosti pomohly posoudit míru využívání cizích a vlastních zdrojů. 

Z výsledků vyplývá, že firma pomocí ukazatele koeficientu samofinancování udávajícího, do 

jaké míry je firma schopná pokrýt své závazky vlastními zdroji v posledních dvou letech 

klesla pod hranici 40%, z čeho lze usoudit, že firma nedosahuje dostatečný zisk. Lze tedy 

usoudit, že vývoj zadluženosti není ideální. Výrazný propad na hodnotu 0,48 zaznamenal 

ukazatel úrokového krytí, při dalším poklesu se může stát, že firma nebude disponovat 

dostatečným množstvím financí na zaplacení nákladových úroků. 

Ukazatele obratu aktiv jsou ve všech letech nižší, než je minimální hodnota 

doporučeného intervalu. Doba obratu zásob postupně roste, ale tento trend není pro firmu moc 

příznivý, protože pokud zásoby leží ve firmě příliš dlouhou dobu, pak ztrácí podnik možnost, 

jak efektivně naložit s penězi, které jsou v zásobách vázány. Dalším nepříjemným faktem se 

jeví doba splatnosti pohledávek od odběratelů, která se vyšplhala nad 100 dní. Naopak doba 

splatnosti krátkodobých závazků se pohybuje pod hranicí 100 dní. Doba obratu závazků 

udává počet dní, který uplyne mezi přijetím závazku a jeho zaplacením. Tento ukazatel 

vykazuje rostoucí trend. Když porovnám dobu inkasa pohledávek s dobou obratu závazků, je 

zřejmé, že v roce 2009 klesla ochota odběratelů platit závazky vůči firmě FORM, spol. s.r.o. 

mnohonásobně více, než je doba splatnosti závazků firmy FORM, spol. s.r.o. V posledním 

sledovaném roce mají ukazatele trend se srovnávat. 

Z výsledků provozních ukazatelů je patrná po roce 2008 klesající míra produktivity 

práce a taktéž klesající mzdy zaměstnanců. Paradoxem je, že i přes pokles průměrných mezd 

se počet zaměstnanců zvyšuje. 
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Posledním krokem bylo zjištění finanční situace pomocí souhrnných metod hodnocení 

podniku na základě využití dvou vybraných bankrotních a bonitních modelů. Podle vybraných 

bankrotní modelů se firma nachází vesměs v tzv. „šedé zóně“ tzn., že nelze jednoznačně určit, 

zda má problémy s bankrotem či nikoliv. Rovněž bonitní modely se nacházejí v šedé zóně, 

avšak index bonity ukazuje v posledním roce určité finančně-ekonomické problémy. 
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Návrhy na zlepšení finanční situace firmy 

Doba splatnosti pohledávek se zejména v posledních dvou letech vyšplhala na 

poměrně vysoká čísla vzhledem k době splatnosti závazků. Doba obratu pohledávek se 

pohybuje v posledních dvou letech po vypuknutí celosvětové hospodářské krize v průměru na 

hodnotě 113 dní a doba splatnosti závazků je 76 dní, přičemž tato doba celkem výrazně 

v posledním sledovaném roce stoupla a doba splatnosti pohledávek naopak zaznamenala 

mírný pokles, což je pro firmu alespoň trochu pozitivní zpráva. Proto by firma dále měla 

pracovat na snížení doby splatnosti pohledávek a to např. formou faktoringu, vymáháním 

nedobytných pohledávek, udílením vyššího penále z prodlení při platbách po datu splatnosti, 

nebo zavedením skonta, které pro odběratele znamená slevu při hotovém placení nebo při 

zaplacení faktury před lhůtou splatnosti. 

 

Doba obratu zásob se každoročně zvyšuje, přičemž za období let 2008 až 2010 se 

zvýšila o 58 dnů. Snížení doby obratu zásob se dá řešit v podstatě dvěma způsoby a to 

zvýšením tržeb, nebo snížením stavu zásob. Z nabízených možností se mi jeví jít cestou 

snížení výše zásob, jelikož zvyšování tržeb není v době hospodářské krize příliš reálné. Na 

zvyšování zásob se nejvíce podílela položka nedokončená výroba a polotovary (produkty, 

které již prošly jedním nebo několika stupni výrobního procesu, nejsou již materiálem, ale 

rovněž nejsou ještě konečným produktem), tato položka dosáhla nárůstu v roce 2010 oproti 

roku minulému 134%. 

 

Další problematickou oblastí ve firmě jsou ukazatele rentability, které mají klesající 

trend, který je způsoben klesajícím výsledkem hospodaření, který je základním článkem při 

výpočtu ukazatelů rentability. Jsou možné dva způsoby jeho zvyšování, a to snižováním 

nákladů a zvyšováním výnosů. Mezi činitele ovlivňující výši výnosů lze zařadit zvýšení 

prodejní ceny, nebo zvýšení objemu prodeje sortimentu. Jednou možností, jak snížit náklady 

ve firmě jsou i úspory v mzdových nákladech, ale jelikož firma byla nucená s příchodem 

celosvětové hospodářské krize k tomuto kroku přistoupit, tak by to dle mého názoru nebyl 

nejlepší způsob ke snížení nákladů, další možností je efektivnější využití výrobních vstupů. 
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 Firma není optimálně financována. Podíl cizích zdrojů a na celkovém kapitálu se 

neustále zvyšuje a v roce 2010 dosáhl 66,5%. Cizí kapitál zvyšuje zadluženost podniku a tím 

snižuje jeho finanční stabilitu. Při velkém rozsahu dluhu roste nebezpečí bankrotu, což se 

ostatně také projevilo při výpočtu bankrotních modelů, kdy zejména  rok 2010 zaznamenal 

určité problémy s bankrotem, které se projevují zejména v období poklesu výroby. V takovém 

případě, kdy cizí zdroje výrazněji převýší vlastní, dává majitel přednost vyšším výnosům před 

nižším rizikem. Firma by se měla pokusit o zvyšování výsledku hospodaření. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo provedení analýzy využití účetních výkazů 

společnosti FORM, spol. s r.o. a vyhodnocení efektivnosti těchto analýz pro řízení podniku. 

Firma FORM spol. s.r.o. se zabývá výrobou a vývojem kvalitního českého nábytku a 

nábytkových doplňků vyšší třídy. Pro provedení analýzy účetních výkazů byly použity 

výkazy z let 2008 – 2010, které mi byly poskytnuty firmou FORM spol. s.r.o. 

V teoretické části jsou zde uvedeny teoretické informace k finanční analýze, které jsou 

podkladem k vytvoření praktické části této práce. Data z finančních výkazů jsem využil 

v praktické části této diplomové práce k sestavení analýz, jako je vertikální a horizontální 

analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele, nebo 

bankrotní a bonitní modely.  

 Při zhodnocení vypočítaných výsledků jsem dospěl k názoru, že hodnocení situace 

firmy lze provést ve dvou fázích, a to v první řadě rokem 2008, který byl pro firmu úspěšný a 

dvěma roky následujícími, kdy se vlivem finanční krize zhoršily snad všechny vypočítané 

ukazatele. 

Krize se projevila poklesem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a výsledkem 

hospodaření, který v posledním roce zaznamenal ztrátu. V závislosti na propad výsledku 

hospodaření se snížily ukazatele rentability a rovněž ukazatele aktivity nevykazovaly 

pozitivní trend vývoje.  

 V celkovém pohledu, dle mého názoru, nedosáhla firma FORM, spol. s.r.o. příliš 

kladného hodnocení a to zejména v letech 2009 a 2010. Návrhy na zlepšení byly představeny 

v předcházející kapitole. 

Finanční analýza je ve firmách často opomíjena. Proto bych doporučil, aby ji firma 

FORM, spol. s.r.o. v budoucnosti pravidelně prováděla, protože by mohla firmě napomoci 

k finančnímu rozhodování a plánování.  
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Příloha č. 1: Rozvaha v plném rozsahu firmy FORM, spol. s.r.o. 

  2007 2008 2009 2010 
 Aktiva celkem 42065 40039 49403 53924 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál     
B. Stálá aktiva 22788 24509 27892 27850 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 566 303 304 171 
B.I.1. Zřizovací výdaje     
      2.  Nehmotné výsledky výzkumné a 

vývoje 
50    

      3.  Software 42 26 203 171 
      4. Ocenitelná práva 464 277 101 0 
      5. Goodwill     
      6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek     
      7. Nedokončený DNM     
      8. Poskytnuté zálohy na DNM     
B.II.      Dlouhodobý hmotný majetek 22232 24206 27588 27679 
B.II.1. Pozemky 997 997 997 997 
        2. Stavby 18063 17079 18922 19155 
        3. Samostatné movité věci a soubory  

movitých věcí 
3093 3822 5446 5486 

        4. Pěstitelské celky trvalých porostů     
        5. Základní stádo a tažná zvířata     
        6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek     
        7.  Nedokončený DHM 0 2308 2223 1155 
        8. Poskytnuté zálohy na DHM 79 0 0 886 
        9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku     
B.III. Dlouhodobý finanční majetek     
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených     
         2. Podíly v ÚJ pod podstatným vlivem     
         3. Ostatní dlouhodobé CP a podíly     
         4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící 

osoba, podstatný vliv 
    

         5. Jiný dlouhodobý finanční majetek     
         6. Pořizovaný dlouhodobý finanční     
         7. Poskytnuté zálohy na DFM     
C. Oběžná aktiva 19175 15164 21251 25893 
C.I. Zásoby 7452 8510 8176 13332 
C.I.  1. Materiál 3499 3963 3386 3248 
        2. Nedokončená výroba a polotovary 3112 3706 3949 9243 
        3. Výrobky     
        4. Zvířata     
        5. Zboží 841 841 841 841 
        6. Poskytnuté zálohy na zásoby     
C.II. Dlouhodobé pohledávky 54 56 56 0 
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 54 56 56 0 
        2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba    
        3. Pohledávky - podstatný vliv    



 

 

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

   

        5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy    
        6. Dohadné účty aktivní    
        7. Jiné pohledávky    
        8. Odložená daňová pohledávka    
C.III. Krátkodobé pohledávky 3063 3869 11410 9930 
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 3007 3831 5186 3881 
         2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba     
         3. Pohledávky - podstatný vliv     
         4. Pohledávky za společníky, členy 

družstva a za účastníky sdružení 
    

         5. Sociální zabezpečení a zdravotní     
         6. Stát - daňové pohledávky 0 0 6146 2130 
         7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 56 38 78 138 
         8. Dohadné účty aktivní    3781 
         9. Jiné pohledávky     
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 8606 2729 1609 2631 
C.IV.1. Peníze 688 61 918 2448 
         2. Účty v bankách 7918 2668 691 183 
         3. Krátkodobé CP a podíly     
         4. Pořizovaný krátkodobý finanční     
D.I. Časové rozlišení 102 366 260 181 
D.I.  1. Náklady příštích období 102 366 260 181 
        2. Komplexní náklady příštích období     
        3. Příjmy příštích období     
        4. Kursové rozdíly aktivní     

 Pasíva celkem 42065 40039 49403 53924 
A. Vlastní kapitál 17858 18251 18368 17875 
A.I. Základní kapitál 18102 18102 18102 18102 
A.I.1. Základní kapitál 18102 18102 18102 18102 
      2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly     
      3. Změny základního kapitálu     
A.II. Kapitálové fondy 3217 3217 3217 3217 
A.II.1. Emisní ážio     
        2. Ostatní kapitálové fondy 3217 3217 3217 3217 
        3. Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků 
    

        4. Oceňovací rozdíly z přecenění při     
A.III. Rezervní fondy 133 201 221 227 
A.III.1. RF, nedělitelný fond a ostatní  

fondy ze zisku 
133 201 221 227 

         2. Statutární a ostatní fondy     
A.IV. Hospodářský výsledek minulých let -4943 -3662 -3289 -3178 
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let     
         2. Neuhrazená ztráta minulých let -4943 -3662 -3289 -3178 
A.V. HV běžného účetního období 1349 393 117 -493 
B. Cizí zdroje 23863 21544 30909 35897 
B.I. Rezervy    



 

 

B.I.  1. Rezervy podle zvláštních právních    
        2. Rezerva na důchody a podobné    
        3. Rezerva na daň z příjmů    
        4. Rezerva na kursové ztráty    
        5.  Ostatní rezervy    
B.II. Dlouhodobé závazky 9210 8744 7993 7238 
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů     
       2. Závazky - ovládající a řídící osoba     
       3. Závazky - podstatný vliv     
       4.  Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 
2161 2167 2158 2129 

       5. Dlouhodobé přijaté zálohy     
       6. Vydané dluhopisy     
       7. Dlouhodobé směnky k úhradě     
       8. Dohadné účty pasivní     
       9. Jiné závazky 7049 6577 5835 5109 
      10. Odložený daňový závazek     
B.III. Krátkodobé závazky 6431 4918 5906 8293 
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 3789 2879 4722 5505 
         2. Závazky - ovládající a řídící osoba     
         3. Závazky - podstatný vliv     
         4. Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 
107 379 372 0 

         5. Závazky k zaměstnancům 475 647 398 513 
         6. Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
243 373 179 257 

         7. Stát - daňové závazky a dotace 385 507 90 15 
         8. Krátkodobé přijaté zálohy 1031 126 126 2001 
         9. Vydané dluhopisy     
       10. Dohadné účty pasivní  0 2 2 
       11. Jiné závazky 401 7 17  
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 8222 7882 17010 20366 
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 8222 7882 17010 18074 
         2. Krátkodobé bankovní úvěry    2292 
         3. Krátkodobé finanční výpomoci     
C.I. Časové rozlišení 344 244 126 152 
C.I.  1. Výdaje příštích období 108 69 126 152 
        2. Výnosy příštích období 236 175 0 0 
        3. Kursové rozdíly pasivní    
 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát firmy FORM, spol. s.r.o. 

  2007 2008 2009 2010 
   I. Tržby za prodej zboží     
A. Náklady vynaložené na prodej zboží     
   + Obchodní marže     
   II. Výkony 34825 43548 35393 37972 
   II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 35246 42813 35150 32678 
        Změna stavu zásob vlastní činnosti -487 594 243 5294 
        Aktivace 66 141 0 0 
B. Výkonová spotřeba 24614 29728 23655 25789 
B.1 Spotřeba materiálu a energie 15578 18790 16031 19391 
B.2. Služby 9036 10938 7624 6398 
     + Přidaná hodnota 10210 13820 11738 12183 
C. Osobní náklady 7900 10812 7735 8135 
C.1. Mzdové náklady 5857 8011 5958 6075 
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva     
C.3. Náklady na sociální zabezpečeni  

a zdravotní pojištění 
2043 2724 1777 2059 

C.4. Sociální náklady 0 7 0 1 
D. Daně a poplatky 40 56 72 97 
E. Odpisy DHM a DNM 2237 2550 2808 3208 
    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 196 162 3 0 
III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 65 0 0 
III. 2 Tržby z prodeje materiálu 196 97 3 0 

F. Zůstatková cena prodaného  
dlouhodobého majetku a materiálu 

90 44   

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

-7 -8 66 69 

   IV. Ostatní provozní výnosy 1804 748 23 80 
H. Ostatní provozní náklady 404 48 68 158 
   V. Převod provozních výnosů     
I. Převod provozních nákladů     
 *  Provozní hospodářský výsledek 1547 1228 1015 596 
   VI. Tržby z prodeje CP a vkladů     
J.  Prodané cenné papíry a vklady     
 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     
 
VII.1. 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 
v úč. jednotkách pod podstatným vlivem 

    

        Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů     
        
3. 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 

    

   Výnosy z krátkodobého finančního majetku     
K. Náklady z finančního majetku     
   IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů     
L. Náklady z přecenění CP a derivátů     
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 
    



 

 

   X. Výnosové úroky 4 34 1 0 
N. Nákladové úroky 73 519 668 924 
   XI. Ostatní finanční výnosy 123 18 108 171 
O. Ostatní finanční náklady 252 364 333 328 
   XII. Převod finančních výnosů     
P. Převod finančních nákladů     
   +  Finanční výsledek hospodaření -198 -831 -892 -1081 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0 4 6 8 
Q. 1.  - splatná 0 4 8 8 
     2. - odložená     
  ** HV za běžnou činnost 1349 393 117 -493 
    Mimořádné výnosy     
R. Mimořádné náklady     
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti      
S.1.  - splatná      
    2.  - odložená     
  * Mimořádný hospodářský výsledek 0 0 0 0 
VV. Převod podílu na HV společníkům     
  *** Hospodářský výsledek za účetní období 1349 393 117 -493 

 Hospodářský výsledek před zdaněním 1349 397 123 -485 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3: Horizontální analýza aktiv 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4: Vertikální analýza aktiv 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5: Horizontální analýza pasiv 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6: Vertikální analýza pasiv 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 


