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Anotace: 

 Hlavním cílem diplomové práce je provést ekonomickou analýzu a posouzení výkonnosti 

podniku Bytprům, výrobního družstva v Ostravě. V první části jsou vymezena teoretická 

východiska ekonomické analýzy a mezipodnikového srovnávání, v druhé části jsou pak 

vybrané metody aplikovány na konkrétní podnik. Poslední část je zaměřena na zhodnocení 

hospodaření družstva a navrhnuta příslušná opatření pro zlepšení jeho výkonnosti.  
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 The main goal of the thesis is to perform an economic analysis and assessment of business 

performance Bytprům, production cooperative in Ostrava. The first part is dedicated to 

theoretical economic analysis and inter-comparison, in the second part are the selected 

methods are applied to a specific company. The last part is focused on the evaluation of the 

management team and proposed appropriate measures to improve its performance. 
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ÚVOD
 

 Každý podnik působící na trhu by měl neustále sledovat svoji vnitřní i vnější rovnováhu a 

hodnotit výsledky své činnosti i ve srovnání s konkurencí. Firma, která chce v dnešní době 

uspět na trhu, kdy je nucena čelit silnému konkurenčnímu tlaku, musí vést veškerá svá 

rozhodnutí tak, aby nedošlo ke ztrátě její pozice mezi konkurencí. S každým dalším 

rozhodnutím by mělo sílit její postavení na trhu a měla by se snažit o to, aby byla co nejlepší a 

nejefektivnější ve svých výkonech. Nakonec se všechna podniková rozhodnutí, ať již jsou 

dobrá nebo špatná, projeví ve finanční stránce podniku. 

 Vnitřní rovnováhu podniku ovlivňuje jeho majetkově-kapitálová struktura. Stav této 

struktury by měl odrážet schopnost podniku vytvářet si a trvale udržovat optimální rovnováhu 

mezi majetkem a používanými zdroji společnosti. Součástí každého podniku, který chce být 

ekonomicky úspěšný,  by měl být komplex finančního řízení podniku. Tento komplex by měl 

zahrnovat finanční analýzu a měření výkonnosti podniku metodou benchmarkingu. Finanční 

analýza nám podává informace o základních finančních ukazatelích a vyvozuje z nich závěry 

pro řízení podniku. Benchmarking zase přináší pohled, jak si daný podnik stojí mezi 

podobnými podniky v rámci odvětví. Také v případě neefektivního fungování managementu 

pomáhá odhalit nedostatky a formulovat následné návrhy a doporučení ke zlepšení situace 

podniku.     

 Cílem této diplomové práce bude zhodnocení ekonomické výkonnosti vybraného podniku, 

kterým je výrobní družstvo Bytprům v Ostravě. Tento podnik jsem si vybral z důvodu, že zde 

pracuje můj bratr, který vykonává funkci hlavního vedoucího stavební výroby. Je přesvědčen 

o nutných změnách, ke kterým by měl podnik přistoupit, aby se zlepšila jeho ekonomická 

situace a postavení na trhu. Pro toto zhodnocení jsem si vybral metody finanční analýzy a 

metody  mezipodnikového srovnávání, které dovedou komplexně postihnout ekonomickou 

situaci podniku a nastínit podhled jak si podnik vede mezi konkurencí v daném odvětví 

podnikání.   

 Jak tedy bylo v předchozím textu naznačeno, předmětem této práce bude analyzovat 

jednotlivé poměrové ukazatele v konkrétním podniku a zhodnotit, jak dané výsledky 

korespondují s teoretickými standardy. Pokud se podnik těmto standardům nějak vymyká, 

bude potřeba zformulovat příslušné návrhy a doporučení, které by vedly k přijetí opatření pro 

odstranění příslušných negativních jevů.   

 Samotná práce bude rozdělena na tři části.  V první teoretické části budou obsažena 

veškerá teoretická východiska potřebná pro provedení ekonomické analýzy. Rovněž jsou zde 

nastíněny základní pojmy, přístupy a metodologie vztahující se ke zkoumané problematice. 
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V aplikační části je pak představena analyzovaná firma. Je zmíněna její historie, působnost a 

současná ekonomická situace. Tato část se zabývá praktickou aplikací srovnání dle finanční 

analýzy. V závěru diplomové práce jsou zmíněny návrhy a doporučení vyplývající ze 

zjištěných poznatků, srovnání s konkurenčními podniky v odvětví. Součástí je i shrnutí, které 

komplexně vypovídá o situaci firmy ve sledovaném období. Jako podklady pro výpočet 

jednotlivých poměrových ukazatelů finanční analýzy mi poslouží účetní výkazy podniku 

Bytprům z let 2007-2011.      
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1. EKONOMICKÁ ANALÝZA 

 

 Pomocí ekonomické analýzy se snažíme sledovat určitý ekonomický celek, jeho následný 

rozklad na dílčí složky a jejich podrobnější zkoumání a hodnocení, které by nám mělo přispět 

k nalezení způsobu jak jednotlivé dílčí složky zlepšit. Poté následuje opětovná skladba do 

upraveného celku. Cílem je zlepšení fungování a zvýšení výkonnosti určitého celku. 

Ekonomická analýza se může týkat jak podniků malých, tak i velkých. Můžeme s ní hodnotit 

jednotlivé závody i další vnitropodnikové útvary. Analýza může zahrnovat všechny důležité 

jevy a činnosti v těchto jednotkách, jejím předmětem může být nejen finanční činnost, ale i 

ostatní podstatné činnosti, které v sobě budou zahrnovat i neekonomické ukazatele. Důležitou 

součástí každé ekonomické analýzy by mělo být závěrečné hodnocení a návrhy na zlepšení 

současného stavu. [15] 

      

Uživatelé a hodnotící kritéria 

 Typickými subjekty, které využívají hodnocení ekonomické analýzy jsou: 

 management podniku, 

 statutární orgány, 

 akcionáři, 

 zaměstnanci a odbory, 

 finanční úřad, 

 orgány statistiky, 

 banky, 

 investiční společnosti, 

 věřitelé aj. 

  

 Pro jednotlivé skupiny uživatelů ekonomické analýzy budou podstatné zřejmě jiné 

hodnotící kritéria. Hodnotící kritéria lze rozdělit na čtyř základní typy: 

 

 Standardy (plánované hodnoty) – srovnávají skutečnosti s nějakou normou nebo 

plánem. Jsou vyjádřeny v různých jednotkách od fyzikálních až po peněžní. 

 Časová srovnání – vyjadřují srovnání absolutních ukazatelů rozdílem nebo podílem. 

 Konkurenční srovnání – je to druh srovnávání prostorového. Srovnávání s konkurencí 

v rámci určitého odvětví. 
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 Obecné požadavky – posuzuje se chování a jednání pracovníků. 

 

 Hodnotící kritéria mohou být jednak ekonomická (ve formě monetárních ukazatelů), která 

vyhovují nejvíce zejména skupině kam například patří drobní akcionáři, ale také 

mimoekonomická (ve formě nemonetárních ukazatelů), kterým se v posledních letech 

přikládá větší význam. Postupem doby se začalo ukazovat, že tradiční ukazatele, používané 

především ve finanční analýze, nepostačují při moderním řízení podniku a proto byly 

rozšířeny o nefinanční ukazatele.   

 K ekonomickým kritériím patří především finanční ukazatele (výše a struktura aktiv, 

struktura zdrojů, zhodnocení kapitálu, ukazatele likvidity, cash flow a jiné). 

K mimoekonomickým ukazatelům patří zejména podíl výrobku na trhu, kvalitu 

managementu, image výrobku, inovační schopnost podniku, spokojenost zákazníka a další. 

[11] 

 

1.1 Ukazatele 

 

 Bez pomoci ukazatelů by nebylo možné provádět žádnou analýzu. Ukazatel je specifickou 

statistickou veličinou popisující určitou sociálně – ekonomickou skutečnost. Musí mít svůj 

věcný obsah a zároveň svou formálně logickou konstrukci. Ukazatel je proměnnou veličinou, 

její konkrétní hodnota vzniká vymezením času a prostoru ( za jakou dobu, k jakému datu, 

které odvětví apod.).  

 Ukazatele můžeme třídit podle řady různých hledisek. Různé druhy ukazatelů budou 

popsaný v následujícím textu. 

 

Ukazatele absolutní a relativní 

 Absolutní ukazatele – nám znázorňují určitý jev bez vztahu k jinému jevu. Může to 

být například ukazatel vyjadřující počet pracovníků, objem produkce, přidanou 

hodnotu, vlastní kapitál atd. 

 Relativní ukazatele (poměrové) – vyjadřují vztah dvou různých jevů, a to tím 

způsobem, že měří velikost jednoho jevu připadající na jednotku jevu druhého. 

Takovým ukazatelem je ukazatel produktivity práce (objem produkce připadající na 

jednoho pracovníka), rentabilita kapitálu (zisk na celkový kapitál). [15] 
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Ukazatele primární a sekundární 

 Ukazatele na primární a sekundární členíme podle způsobu stanovení jejich hodnoty. U 

primárních ukazatelů jejich hodnoty zjišťujeme přímo měřením, zatímco hodnoty u 

sekundárních ukazatelů vypočítáme z hodnot ukazatelů primárních. Jejich hodnoty mohou 

vznikat několika způsoby: 

 jako rozdíl nebo poměr různých primárních ukazatelů (zisk je rozdílem výnosů a 

nákladů), 

 jako funkce různých hodnot téhož primárního ukazatele (roční průměrný stav 

pracovníků), 

 jako kombinace různých způsobů výpočtu (ukazatel EVA zjistíme pomocí ukazatele 

zisku před úroky a daněmi, výše celkového investovaného kapitálu a dalších 

ukazatelů). [15] 

 

Ukazatele věcné, prostorové a časové 

 Věcné ukazatele – jsou rozlišeny podle obsahu ukazatele. 

 Prostorové ukazatele – nám vyjadřují místo, ke kterému se vztahují (stát, kraj, 

podnik, vnitropodnikový útvar). 

 Časové ukazatele – se rozdělují na ukazatele intervalové a ukazatele okamžikové. 

Jejich charakteristika bude popsána v následujícím odstavci. 

 

Ukazatele intervalové a okamžikové 

 Intervalové ukazatele – tyto ukazatele jsou definované z časového hlediska. Hodnoty 

těchto ukazatelů zjišťujeme pro určitý interval (rok, měsíc, den, směnu, hodinu). 

Můžeme jimi zjišťovat objem produkce nebo prodejů za měsíc, za rok, za hodinu, 

výsledovka za měsíc leden. 

 Okamžikové ukazatele – hodnoty těchto ukazatelů určujeme k určitému okamžiku (k 

začátku dne, hodiny, měsíce, roku), například počet pracovníků k 1. lednu nebo 

rozvahu podniku k 31.12. [15] 
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Ukazatele monetární a nemonetární 

 Monetární ukazatele – zahrnují tradiční ukazatele finanční analýzy (ROI, ROE, Cash 

Flow), ale i porovnání cen výrobků na trhu a vlastních cen, hodnotu pro vlastníka 

(shareholder value), odchylky od norem. 

 Nemonetární ukazatele – zahrnují tržní podíl, spokojenost zákazníků, kvalitu, podíl 

nových výrobků, průměrnou dobu výroby, inovační schopnosti atd. [15] 

 

1.2 Finanční analýza 

 

 S ekonomickou analýzou je úzce spojena finanční analýza, která je významnou součástí 

finančního řízení podniku. Zároveň je úzce spojena s finančním účetnictvím, které poskytuje 

data a informace pro finanční rozhodování prostřednictvím základních finančních výkazů: 

rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněžních tocích. 

 Pro hodnocení finanční situace a výkonnosti podniku používáme celou řadu poměrových 

ukazatelů. Tyto ukazatele posuzují a zhodnocují finanční situaci podniku a snaží se 

formulovat různá doporučení pro jeho další vývoj. 

 Finanční analýza nám pomáhá vyřešit nedostatky účetních informací z hlediska 

finančního řízení, které zobrazují pouze minulost a neobsahují výhledy do budoucnosti. 

S pomocí finanční analýzy můžeme poměřovat získané údaje navzájem mezi sebou a tím 

zvýšíme jejich vypovídací schopnost. Díky tomu můžeme dospět k určitým závěrům o 

celkovém hospodaření a finanční situaci podniku. Na základě těchto závěrů je možné přijmout 

různá rozhodnutí. Hlavním úkolem finanční analýzy je celkově posoudit úroveň současné 

finanční situace podniku, dále pak zhodnotit vyhlídky na finanční situaci podniku 

v budoucnosti a navrhnout příslušná opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku a 

zajištění jeho další prosperity. [18] 

 

Zdroje informací pro finanční analýzu 

 Výchozím a základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou následující výkazy. 

 Výkazy finančního účetnictví, které lze také označit  jako výkazy externí, protože 

poskytují informace převážně externím uživatelům. Podávají nám přehled o stavu a 

struktuře majetku a zdrojích jeho krytí (rozvaha), o tvorbě a užití výsledku 

hospodaření (výkaz zisku a ztráty) a nakonec o pohybu peněžních toků (výkaz Cash 
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Flow). Tyto výkazy jsou sestaveny na podkladě finančního účetnictví jako procesu, 

který dává dohromady, eviduje, rozděluje a dokumentuje údaje o hospodaření 

podniku.  

 Výkazy vnitropodnikového účetnictví, si každý podnik vytváří podle svých vlastních 

potřeb a tyto výkazy nepodléhají žádné jednotné metodické úpravě. Řadíme sem 

například výkazy druhové a kalkulační,které zobrazují vynakládání podnikových 

nákladů v nejrůznějším členění. Dále jsou to výkazy o spotřebě nákladů na jednotlivé 

výkony nebo v jednotlivých střediscích. Tyto výkazy nejsou veřejně dostupné.Mají 

interní charakter. 

     

 Hlavním úkolem finanční analýzy je vytěžit z těchto výkazů a dalších zdrojů informací, 

posoudit finanční zdraví podniku a připravit podklady pro další důležitá rozhodnutí. 

Ekonomická hodnocení a rozhodování by měla vycházet ze znalostí, které nelze získat bez 

analýzy dat. [6] 

     

1.2.1 Metody finanční analýzy 

 

 Mezi metody finanční analýzy patří metody elementární, také nazývané jako základní, 

metody matematicko-statistické nazývané jako vyšší a metody nestatistické. Nejpoužívanější 

a nejrozšířenější nástroje finanční analýzy jsou elementární metody hodnocení, které jsou 

charakteristické nízkou náročností na výpočet a vcelku rychlým zjištěním základních 

informací o hospodaření podniku. 

 

Horizontální a vertikální analýza 

 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. V případě horizontální analýzy se sleduje vývoj zkoumané 

veličiny v čase, nejčastěji ve vztahu k nějakému minulému účetnímu období. Vertikální 

analýza sleduje strukturu finančního výkazu vztaženou k nějaké smysluplné veličině (např. 

celková bilanční suma). [10] 

 Cílem horizontální a vertikální analýzy je především rozbor minulého vývoje finanční 

situace a jeho příčin, s omezenými možnostmi učinit závěry o finančních vyhlídkách. [6] 
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Horizontální analýza rozvahy 

 Stanoví se rozdíl mezi údaji za dva (zpravidla po sobě následující) roky, obvykle se 

odečte od údaje za běžný rok údaj za rok minulý. Pozornost se věnuje největším 

kladným či záporným rozdílům. 

 Vypočte se podíl (index) údaje za rok běžný a za rok minulý. Pozornost se  věnuje 

relativně vysokým či nízkým indexům, zejména když jde o položky s absolutně 

největšími rozdíly. 

 

Vertikální analýza rozvahy 

 Každé položce se přiřadí její podíl (v procentech) na celkových aktivech či pasivech. 

Pozornost se věnuje nápadně vysokým změnám procentního podílu na rozvahovém 

součtu. 

 

 Změny zjištěné v aktivech se srovnávají se změnami v pasivech, a zkoumají se jejich 

vzájemné návaznosti, a příčinné souvislosti s věcnými vnitřními a vnějšími vlivy. [6] 

 

Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 Analýza výkazu zisku a ztráty se odehrává v podobě relativních ukazatelů: 

 meziročních indexů, které odhalí nerovnoměrnosti v relativních změnách výnosových 

a nákladových položek (horizontální analýza), 

 procentních podílů jednotlivých položek na tržbách, kde změna podílu může 

signalizovat změnu sortimentu, cen, nehospodárnost aj. (vertikální analýza). 

     

 Výsledovka je citlivá na externí vlivy (ceny, úroky, daň z příjmu) i vlivy na úrovni 

podniku: vývoj objemu prodeje, cen, výrobně technologické změny, změny výrobního 

sortimentu. Vysvětlení je třeba hledat nejen ve výroční zprávě, ale i v obecných 

hospodářských informacích. 

 Výkaz zisku a ztráty vypovídají převážně o změnách v provozní činnosti. S finančním 

chováním souvisejí úroky. [6] 
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1.2.2 Poměrové ukazatele 

 

    Základními oblastmi ukazatelů finanční analýzy jsou ukazatele finanční stability a 

zadluženosti, ukazatele rentability, ukazatele likvidity a ukazatele vycházející z údajů 

kapitálového trhu. [2] 

    Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny finančně-účetní informace. 

Poměrové ukazatele se obvykle vypočítávají vydělením jedné položky (skupiny položek) 

uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují co do obsahu určité souvislosti. Podle toho co 

chceme měřit nebo jaký problém budeme zkoumat si vybereme vhodné ukazatele. 

    Hlavní důraz z hlediska finančního manažera i ostatních uživatelů je kladen na 

vypovídající schopnost poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a závislosti a způsob jejich 

interpretace a hodnocení. Podle vypočtených hodnot samozřejmě nelze stanovit nějaké pevné 

doporučené hodnoty poměrových ukazatelů, které by pro podnik měly univerzální platnost. 

Poměrové ukazatele nepředstavují úplně přesná měřítka pro sledované charakteristiky 

hospodaření podniku, ale mají víceméně pravděpodobnostní charakter. [18] 

    

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování. Mezi 

nejdůležitější ukazatele založené na porovnání z bilance a umožňující hodnotit různé stránky 

finanční stability patří ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech. [2] 

 Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik využívá k financování svých aktiv a 

činností cizí zdroje (dluh). Používání cizích zdrojů ovlivňuje jak výnosnost kapitálu 

akcionářů, tak riziko. Informace o zadluženosti podniku je pro akcionáře velmi důležitá, 

jelikož jsou to oni, kdo poskytuje podniku rizikový kapitál a tudíž jejich hlavní zájem se 

soustřeďuje na míru rizika a míru výnosnosti jimi vloženého kapitálu. 

 U velkých podniků není možné, aby podnik financoval veškerá svá aktiva z vlastního 

kapitálu nebo naopak jen z kapitálu cizího. Podnik využívá cizí kapitál s tím, že výnos, který 

jim získá bude vyšší, než jsou náklady spojené s jeho použitím (úrok placený z cizího 

kapitálu). Platí obecná zásada, že vlastní kapitál má být pokud možno vyšší než cizí, protože 

cizí kapitál bude muset podnik splatit. Pokud má podnik menší poměr vlastního kapitálu 

k cizímu, tak to vyjadřuje jeho určitou finanční slabost a ohrožení jeho stability vzhledem ke 

spoléhání se na cizí kapitál. [18] 
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Ukazatele rentability 

 Pro hodnocení rentability (výnosnosti, míry zisku) je nejdůležitější rentabilita vloženého 

kapitálu. Rentabilita vloženého kapitálu je obecně definována jako poměr zisku a vloženého 

kapitálu. Vložený kapitál členíme do tří nejpoužívanějších typů. Podle toho, jaký typ kapitálu 

použijeme, tak dále rozlišujeme tyto ukazatele: ROA (Return on Assets) – rentabilita aktiv, 

ROE (Return on Equity) – rentabilita vlastního kapitálu, ROCE (Return on Capital 

Employed) – rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu. 

 V praxi se používají různé modifikace ukazatelů rentability. Záleží na tom v jaké formě se 

použije zisk pro výpočet. Zda před úhradou úroků a daní (EBIT), před zdaněním (EBT) a 

nebo již čistý zisk po zdanění (EAT). [2] 

 

Ukazatele likvidity 

 Pod pojmem likvidita chápeme obecnou schopnost podniku hradit své závazky. Likvidita 

je závislá na tom, za jak dlouhou dobu je podnik schopen inkasovat své pohledávky, jestli má 

prodejné výrobky a zda je v případě potřeby schopen prodat své zásoby. Důležité jsou vztahy 

mezi položkami aktiv na jedné straně a položkami pasiv na straně druhé, konkrétně mezi 

oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. [2] 

 V souvislosti s platební schopností se můžeme setkat s pojmy solventnost, likvidita a 

likvidnost. 

 Solventnost – je obecná schopnost podniku získat prostředky na úhradu svých závazků. 

Solventnost je relativní přebytek hodnoty aktiv nad hodnotou závazků. 

 Likvidita – je momentální schopnost uhradit splatné závazky. Je měřítkem krátkodobé 

nebo okamžité solventnosti. 

 Likvidnost – je jednou z charakteristik konkrétního druhu majetku. Označuje míru 

obtížnosti transformovat majetek do hotovostní formy. V rozvaze jsou aktiva seřazena podle 

stupně likvidnosti, tedy podle toho, jak rychle je možné realizovat jejich přeměnu v hotové 

peníze. [18]    
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Ukazatele aktivity 

 Tyto ukazatele jsou také nazývány ukazateli relativní vázanosti kapitálu v různých 

formách aktiv, jak krátkodobých tak dlouhodobých. Můžeme říci, že se vlastně jedná o 

ukazatele typu doby obratu nebo obratovosti, které jsou používány pro řízení aktiv. Nejčastěji 

se sleduje obrat zásob, obrat pohledávek a obrat stálých aktiv, především hmotného 

investičního majetku (HIM), které jsou příčinnými ukazateli obratu celkového majetku. 

 

Finanční páka 

 Ukazatel finanční páky vyjadřuje rozsah, v jakém je cizí kapitál využíván k financování 

podniku. Díky cizímu kapitálu si podnik může zvyšovat svoji rentabilitu. Finanční páku 

vypočteme poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům. Výhodnost finanční páky je pouze 

tehdy, když její přínos převáží dodatečné riziko a náklady v podobě úroků spojených se 

zvýšeným podílem cizího kapitálu. Pokud je rentabilita celkového investovaného kapitálu 

menší než úroky, pak finanční páka působí negativně. [16] 

 

1.2.3 Pyramidové soustavy poměrových ukazatelů – rozklad Du Pont 

 

 Pro správné řízení výkonnosti podniku potřebujeme nástroj, který by zachytil souvislosti 

dějů, které se v podniku odehrávají. Tímto nástrojem mohou být soustavy ukazatelů, které 

jsou mezi sebou propojeny nějakou logickou vazbou. Pro identifikaci jednotlivých faktorů, 

které nějakým způsobem ovlivňují výkonnost podniku, lze využít především pyramidových 

soustav ukazatelů. V těchto soustavách ukazatelů je postupně rozkládán vrcholový ukazatel 

výkonnosti na dílčí, vzájemně provázané ukazatele. Soustavy umožňují snadnou identifikaci 

vazeb mezi jednotlivými dílčími ukazateli a jejich vztah k vrcholovému ukazateli. 

 Známým příkladem pyramidového ukazatele soustavy je rozklad Du Pont, který považuje 

za vrcholový ukazatel výkonnost vlastního kapitálu (ROE) a vymezuje hlavní determinanty 

tohoto ukazatele: ziskovou marži, obrat aktiv a finanční páku. [11] 
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Obr. 1.1.  Grafické znázornění Du Pontova diagramu  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Zdroj: ŠULÁK,M.VACÍK,E.Měření výkonnosti firem.1.vyd.Praha:Vysoká škola finanční a správní,2005.89 
s.ISBN 80-86754-33-2] 

 

 Levá strana diagramu odvozuje marži čistého zisku a pravá strana pracuje s položkami 

rozvahy. Du Pontův diagram nám ukazuje finanční sílu společnosti a vztahy mezi 

jednotlivými složkami financování. Pro marketing jsou důležité převážně informace z levé 

strany. Pravá strana nám ukazuje finanční strategii společnosti. [17] 

 

1.2.4 Souhrnné indexy hodnocení podniku – bonitní a bankrotní indikátory 

 

 Souhrnné indexy hodnocení podniku představují celkovou charakteristiku finančně 

ekonomické situace podniku a jeho výkonnosti vyjádřené jedním číslem. Bonitní indikátory 

by měli ukazovat kvalitu firmy podle její výkonnosti. Jsou především orientovány na 
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vlastníky a investory, kteří nemají potřebné podklady a informace pro ocenění firmy běžnými 

metodami oceňování. Naproti tomu jsou indikátory bankrotní, které jsou určeny zejména pro 

věřitele. Bankrotní indikátory charakterizují schopnost firmy dostát svým závazkům. V praxi 

se používá několik modelů. Nejznámější z nich je Altmanův modely. [15] 

 

Altmanovy modely 

 První Altmanův model vznikl v roce 1968. Tento model prof. Altman a jeho tým v roce 

1983 aktualizoval s přihlédnutím ke změnám v oblasti finančního managementu, kapitálových 

trhů a ke změně ekonomických podmínek. Aktualizovaný model se nazývá Zeta Z-score. 

 Pro vytvoření tohoto modelu si prof. Altman vybral dvě skupiny firem. Jedny před 

krachem a druhé skvěle fungující. Vícenásobnou diskriminační analýzou vytvořil váhy 

jednotlivých ukazatelů a stanovil hodnoty pro zařazení podniků do tří skupin. Altmanova 

metodologie se zakládá na pěti finančních ukazatelích, které byly vybrány na základě 

průkazně nejvyšších rozdílů hodnot mezi jednotlivými testovanými soubory. [17] 

 

X1 - čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

X2 - čistý nerozdělený zisk / aktiva celkem 

X3 - zisk před zdaněním a úroky (EBIT) / aktiva celkem 

X4 - tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota celkových závazků 

X5 - tržby / aktiva celkem  

 

Klasifikační schéma zahrnuje následující poměrové ukazatele a jejich váhy: 

 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5      (vzorec 1.1.) 

 

 Z empirických údajů byla odvozena hodnota koeficientu Z pro zatřídění podniků do tří 

skupin. Pokud je hodnota nižší než 1,20, naznačuje to budoucí finanční potíže firmy (pásmo 

bankrotu). Je-li hodnota vyšší než 2,90, jedná se o zdravou firmu (pásmo prosperity). Jestliže 

je hodnota v rozmezí 1,21 – 2,89 nelze přesněji určit budoucí vývoj firmy (pásmo zvané šedá 

zóna) a měla by následovat podrobnější analýza společnosti. [15] 

 Uvádí se, že Altmanův model relativně dobře předpovídá bankrot podniku na dva roky 

dopředu s pravděpodobností cca 70 % na dobu budoucích pěti let. 
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IN indexy 

 Vycházejí z významných bankrotních indikátorů. První index vznikl v roce 1995 a byl 

nazván podle jeho autorů (Inka a Ivan Neumaierovi) IN95. Měl šest poměrových ukazatelů. 

Tyto ukazatele byly vytvořeny na bázi účetních výkazů, nikoli na tržních hodnotách, což 

v období málo likvidního kapitálového trhu bylo výhodou. Index byl testován zhruba na 

jednom tisíci českých firem a ukázal dobrou vypovídací schopnost pro odhad finanční 

nestability s úspěšností více než 70%.  

 Další index, který byl vytvořen se nazýval IN99. Tento index byl zaměřen především 

z pohledu vlastníka firmy. Zahrnoval čtyři dílčí ukazatele a využíval také ukazatele 

ekonomického zisku EVA. [12] 

 Zatím poslední index vznikl spojením indexu IN95 a indexu IN99. Dostal název IN01. 

Tento index vytvořený pro průmysl by měl vypovídat o schopnosti podniku tvořit hodnotu. 

Má následující tvar:  

 

IN01 = 0,13xA/CZ + 0,04xEBIT/Ú + 3,92xEBIT/A + 0,21xV/A + 0,09x OA/(KZ+KBÚ) 

            (vzorec 1.2.) 

 Kde: A jsou aktiva, CZ – cizí zdroje, EBIT – zisk před úroky a zdaněním, Ú – nákladové 

úroky, V – výnosy, OA – oběžná aktiva, KZ – krátkodobé závazky a KBÚ – krátkodobé 

bankovní úvěry a výpomoci. 

 Podle výsledných hodnot z výpočtu tohoto indexu IN01 můžeme podniky zařadit do 

následných tří skupin: 

IN > 1,77 podnik tvoří hodnotu (s pravděpodobností 67%) 

0,75 < IN01 < 1,77 šedá zóna 

IN01 < 0,75 podnik spěje k bankrotu (s pravděpodobností 86%) 

 

1.3 Měření výkonnosti podniku 

 

Pojetí výkonnosti a přístupy k jejímu měření 

 Pojem výkonnost je obecně definován jako schopnost firmy (podnikatelského subjektu) co 

nejlépe zhodnotit investice vložené do jeho podnikatelských aktivit. Dochází tedy 

k transformaci vstupů na výstupy takovým způsobem, aby hodnota výstupů byla vyšší než 

hodnota vstupů. Podnik, který chce dosáhnout této přeměny, musí být schopen vytvořit 

takové výkony, které budou odpovídat požadavkům trhu. Díky tomu budou tyto vstupy 

zhodnoceny získáním vyšších hodnot od zákazníka. [5] 
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 Výkonnost podniku hodnotí různí aktéři vstupující na trh z odlišných hledisek. 

Podnikatelskou výkonnost budou jinak hodnotit vlastníci, jinak manažeři a jinak zákazníci 

firmy. 

 Zákazníci označí výkonnou firmu takovou, která je schopná předvídat jejich potřeby a 

přání a zároveň jim nabídne kvalitní produkt, který bude mít cenu odpovídající potřebě, 

kterou má danému spotřebiteli uspokojit. Pro zákazníky jsou nejdůležitější tyto tři měřítka: 

kvalita, dodací lhůta a cena. 

 Z pohledu manažera je firma označená jako vysoce výkonná tehdy, když prosperuje. Měla 

by mít stabilní postavení na trhu, spokojené a loajální zákazníky, co nejnižší náklady, sladěné 

peněžní toky a její hospodaření by mělo být likvidní a rentabilní. 

 Podle vlastníků je výkonná taková firma, která je schopna v co nejkratší době a v co 

největší míře zhodnotit kapitál, který do firmy vložili. [17] 

 

Činitelé ovlivňující výkonnost firem 

 Pokud podnik chce být v dnešní době výkonný, prosperující a konkurence schopný měl by 

se zaměřit na následující tři požadavky: 

 rozvíjení efektivního marketingu 

 zabezpečení srovnatelné výrobní základny s konkurenčními subjekty 

 nalézaní a vytváření konkurenčních výhod 

 Požadavek rozvíjení efektivního marketingu nabývá v dnešní době na významu. 

V dnešním globalizovaném světě se většina firem na nejrůznějších trzích pohybuje ve stínu 

hyperkonkurence, kdy produkční potenciál firem daleko přesáhl růst spotřebních možností 

celého trhu. Není moc smysluplné se upínat na konkurenční výhodu v podobě trvalého 

snižování cen, neboť se na světě vždy najde někdo, kdo může být ještě levnější. Proto firmy, 

které chtějí uspět na trhu musí vynakládat nemalé prostředky do efektivního marketingu. 

 Náklady na marketing neustále rostou a již dosahují bezmála 50 % podílu na celkových 

nákladech firem. 

 Druhý požadavek firmy nutí zdokonalovat provozní základnu tak, aby byl provoz 

dostatečně hospodárný a umožňoval se bez problémů přizpůsobit cenové hladině 

srovnatelných výrobků. Neméně důležitý požadavek je vytvořit si dobře fungující logistický 

řetězec, ve kterém nebude docházet k prodlevám v dodacích lhůtách. Také by podnik měl být 

pružný a pohotově reagovat na požadavky zákazníků. 

 Poslední požadavek předpokládá u podniků existenci proinovačního klimatu a trvalého 

zlepšování jako přirozené součásti řízení společnosti. Každá výrobní společnost by měla část 
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svých příjmů investovat do výzkumu a vývoje a díky tomu si v budoucnu zajistit určitou 

konkurenční výhodu v různých segmentech svého podnikání. [17] 

 

Měření výkonnosti podniku 

 Měření výkonnosti podniku neboli přínosu z jeho vlastní existence v sobě skrývá dvě 

relativně samostatné otázky: 

 „Jak měřit vstupy do podnikatelského procesu na straně jedné,    jak měřit výstupy na 

straně druhé a jakým způsobem je porovnávat?“ 

 „Pro koho měřit výkonnost podniku? Kdo a proč informaci o úspěšnosti podniku 

požaduje; konkrétněji, kdo je s existencí podniku zájmově propojen a jaké má cíle?“ 

 V podnikatelském procesu můžeme vstupy a výstupy měřit nejrůznějšími způsoby. Jednak 

v naturálním a nebo v peněžním (hodnotovém) vyjádření. Peněžní (hodnotové) vyjádření 

vstupů a výstupů je předmětem účetnictví. Měření podnikatelské činnosti pomocí účetnictví 

ovšem přináší základní problém. Tento problém spočívá v tom, že toto měření lze provést 

pouze za vymezené časové období a pouze s určitou mírou jistoty. [5] 

 Nejjednodušší a nejsrozumitelnější cestou pro měření výkonnosti podniku by bylo 

porovnat přírůstek peněz, který byl podnik schopen vytvořit za celou dobu své existence. Šlo 

by vlastně o porovnání vstupů do podnikatelského procesu s jeho výstupem, tj. příjmem peněz 

v okamžiku jeho zániku. Nepoužitelnost takového „nadčasového“ měření je však zřejmá. 

 Smyslem účetních informací není zobrazení podnikatelského procesu pouze v okamžiku 

příjmu a výdeje peněz, ale především zobrazení celého koloběhu peněz (hodnoty) v průběhu 

onoho složitého procesu jejich reprodukce. Předmětem účetnictví je zobrazení výše a změn 

aktiv, vlastního kapitálu a závazků, výnosů, nákladů, zisku, přijmu a výdajů. 

 Pomocí účetních informací můžeme komplexně propojit měření tzv. finanční pozice, 

výkonnosti a změny ve finanční pozici. Účetní informace hodnotí schopnost podniku vytvářet 

peníze, časové rozložení této schopnosti, a díky tomu i posoudit míru rizik do budoucnosti. 

 Výše a struktura aktiv, které podnik při své činnosti využívá a také struktura kapitálu, 

který vlastníci pro financování těchto aktiv poskytli, přímo ovlivňuje finanční pozici podniku. 

Následně finanční pozice ovlivňuje likviditu a solventnost podniku. Veškeré informace o 

finanční pozici jsou uvedeny v rozvaze. 

 Informace o výkonnosti podniku, o jeho schopnosti zhodnotit spotřebované zdroje 

v daném období a generovat vlastní činností zisk, jsou podstatné pro posouzení jeho procesu 

tvorby výkonu a jeho potencionálního rozvoje. Všechny tyto informace o výkonnosti jsou 

uvedeny především ve výsledovce. 
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 Měření finanční pozice, výkonnosti a změny ve finanční pozici spolu navzájem souvisejí. 

Zobrazují různé pohledy stejných transakcí a umožňují tak jejich komplexní analýzu. Veškeré 

potřebné informace pro konkrétní rozhodnutí nám neposkytne žádný z těchto finančních 

výkazů sám o sobě. Pro objektivní rozhodnutí musíme využít informace ze všech těchto 

výkazů. [5] 

 
Obr. 1.2. Provázanost rozvahy, výsledovky a výkazů peněžních toků 

Rozvaha 

AKTIVA PASIVA 

Dlouhodobá aktiva 

 

Vlastní kapitál 
 

Základní kapitál 
Kapitálové fondy 

Hospodářský výsledek 

 

 

 

Cizí kapitál 
 

 

Krátkodobá aktiva 

 

Zásoby 

 

Pohledávky 

 

 

Peněžní prostředky,  
peněžní ekvivalenty 

 
[Zdorj: FIBÍROVÁ,J.ŠOLJAKOVÁ,L.Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku.1.vyd.Praha 
:ASPI,2005.263 s.ISBN 80-7357-084-X] 

 

 

1.3.1 EVA – ukazatel ekonomické přidané hodnoty 

 

 Pojem ekonomická přidaná hodnota se stále více prosazuje zejména v ekonomické praxi 

podniku.Ukazatel je založen na myšlence, že cílem firmy je maximalizace zisku. Nerozumí se 

jím zisk účetní (výnosy – náklady), ale zisk ekonomický. Rozdíl ekonomického zisku oproti 

zisku účetnímu spočívá v tom, že ekonomický zisk je rozdílem mezi výnosy a ekonomickými 

náklady, tj. náklady, které kromě účetních nákladů zahrnují i tzv. oportunitní náklady. 

Oportunitní náklady (náklady ušlých příležitostí) představují „peněžní částky, které byly 

ztraceny tím, že zdroje (kapitál, práce) nebyly vynaloženy na nejlepší alternativní použití“. 

V praxi jsou opurtunitní náklady především úroky z vlastního kapitálu podnikatele včetně 

odměny za riziko. Schématicky to lze zachytit takto: 

Výkaz 
peněžních 

toků 

Výsledovka 
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účetní zisk = výnosy – účetní náklady 

ekonomický zisk = celkové výnosy kapitálu – náklady na kapitál 

 Z toho vyplývá, že ekonomický zisk vzniká až tehdy, když svým rozsahem převýší 

normální zisk odvozený z průměrných nákladů kapitálu vynaložených jak věřiteli (ty vešly do 

nákladů jako úrok), tak i vlastníky (ty představují oportunitní náklady). [8] 

 

Základní konstrukce ukazatele EVA: 

 Ukazatel EVA je konstruován ze tří základních hodnot: 

 NOPAT – čistý provozní zisk po zdanění, který ale vychází z amerického pojetí a 

není ztotožnitelný s českým provozním hospodářským výsledkem, zjednodušený 

výpočet pro české prostředí má podobu: NOPAT = EBIT x ( 1 – t ). 

 C – celkový investovaný kapitál, pro potřeby práce: C = vlastní majetek + úročené 

dluhy 

 WACC – průměrné náklady kapitálu 

 

EVA = NOPAT – WACC x C                              (vzorec 1.3.) 

 Pokud je hodnota ukazatele EVA větší než nula, znamená to, že podnik tvoří hodnotu. 

V opačném případě hodnotu ztrácí. 

 Důvod, proč se ukazatel EVA používá pro analýzu při hodnocení výkonnosti podniku je 

ten, že běžné ukazatel nezohledňují některé vlivy, které analýzu mohou ovlivnit. Například: 

 neberou v potaz rizika (obchodní, finanční) a spolu s tím i výnosové požadavky 

investorů, 

 nerozlišují vliv rozdílných účetních předpisů a jejich aplikace, 

 opomíjí časovou hodnotu peněz. [8] 

 

Konstrukce ukazatele EVA z ROE: 

 Ukazatel EVA je definován: 

EVA = (ROE – re) x VK                      (vzorec 1.4.) 

kde je: 

re alternativní náklad vlastního kapitálu 

VK vlastní kapitál 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

výpočet alternativních nákladů: 
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re = rf  + rLA + rpodnikatelské + rFinStab                                   (vzorec 1.5.) 

kde je: 

rf bezriziková sazba – běžně se uvádí výnos pětiletých státních dluhopisů v příslušném roce 

rLA funkce charakterizující riziko spojené s velikostí podniku – závisí na velikosti úročených 

zdrojů (ÚZ) podniku 

 pokud ÚZ > 3 mld.Kč, pak rLA = 0,0%, 

 pokud ÚZ < 100 mil. Kč, pak rLA = 5,0%, 

 pokud 100 mil. Kč < ÚZ < 3 mld.Kč, pak rLA = (3 mld. Kč – ÚZ)
2 

/ 168,2. 

rpodn. funkce charakterizuje tvorbu produkční síly 

 pokud EBIT/A > X1, pak rpodnikatelské = 10,0%, 

 pokud EBIT/A < 0, pak  rpodnikatelské = 0,0%, 

 pokud 0 < EBIT/A < X1, pak rpodnikatelské = (X1- EBIT/A)
2
 / (10 x X1

2
). 

X1 je definováno jako: X1 = [(VK + BÚ + O)/A] x [Ú/(BÚ + O)]      (vzorec 1.6.) 

kde je: 

BÚ bankovní úvěry 

O dluhopisy 

Ú nákladové úroky 

A aktiva 

rFinStab funkce charakterizující vztahy mezi aktivy a pasivy 

   pokud je ukazatel celkové likvidity > 1,25, pak rFinStab = 0,0%, 

   pokud je ukazatel celkové likvidity < 1,25, pak rFinStab = 10,0%. 

 

 Praktické využití ukazatele EVA jakožto parametru pro měření výkonnosti podniků je 

dnes  využíváno Ministerstvem průmyslu a obchodu. Výsledkem hodnocení Ministerstva 

průmyslu a obchodu podle ekonomické přidané hodnoty je roztřídění podniků do 4 kategorií: 

 Podniky, které tvoří ekonomickou přidanou hodnotu, tj. jejich rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE) je větší než alternativní náklad na kapitál (re). 

 Podniky, které netvoří ekonomickou přidanou hodnotu, ale jejich ROE je větší než 

bezriziková sazba (rf). 

 Podniky mající kladnou rentabilitu vlastního kapitálu menší než bezrizikovou sazbu 

(rf). 

 Podniky ztrátové, jejichž rentabilita vlastního kapitálu je menší než 0 a podniky se 

záporným vlastním kapitálem. 
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 Ukazatel EVA je odrazem snahy investorů odkrýt ty podniky, které by byly zárukou, že 

investice akcionářů (majitelů) povedou k růstu jejich bohatství. Ukazatel EVA v tomto směru 

představuje určitý průlom v tradičním pohledu na výkonnost podniku a měření hodnoty 

podniku. [8] 

 

1.3.2 Ukazatel produktivity práce 

 

 Produktivita práce patří v praxi mezi nejpoužívanější sledované produktivity. Pod 

ukazatelem produktivity práce rozumíme obecně množství produkce zhotovené jedním 

pracovníkem za jednotku času. Je to vyjádření účinnosti lidské práce, určitého stupně 

realizované schopnosti vytvářet hodnoty. Produktivitu práce měříme jako poměr mezi 

objemem produkce vyrobené za danou dobu a množství práce na ni vynaložené. Vynaloženou 

práci můžeme vyjádřit nepřímo dobou jejího trvání (počtem směn respektive hodin) nebo 

počtem osob angažovaných v dané době do výrobního procesu. Tento ukazatel počítáme 

podle následujícího vzorce: 

P = Q / t                                              (vzorec 1.7) 

kde je: 

P produktivita práce 

Q objem produkce 

t spotřeba práce (doba vynakládání práce nebo průměrný stav pracovníků v daném období 

na objem práce) 

 

 Růst produktivity práce se projevuje snížením množství práce vynaložené na výrobu 

jednotky produkce nebo zvýšením objemu vyrobené produkce při stejném množství 

vynaložené práce. Nejideálnější růst produktivity práce můžeme zaznamenat v situaci, kdy 

dochází ke snížení vstupů a současně ke zvýšení výstupů. Růst produktivity práce vede 

k úspoře vynakládané práce i úspoře mzdových nákladů. [9] 

 

Faktory ovlivňující produktivitu práce 

 Produktivita je měřítkem konkurenceschopnosti podniku. Je úzce spjata s životní úrovní, 

protože pokud dochází k růstu platů bez odpovídajícího růstu produktivity, tak tento stav 

povede k inflačním tlakům. [15] 
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Hlavní faktory ovlivňující produktivitu práce: 

 pracovní metody, 

 kapitál, 

 kvalita práce, 

 technologie výroby, 

 styl řízení.  

 

Vztah produktivity práce a průměrných mezd 

 Průměrné mzdy se stanovují z úhrnných mezd vyplacených skupině pracovníků 

v daném období. Vychází se vždy z hrubých mezd. Doporučuje se sledovat vývoj průměrných 

mezd v delším časovém období a vliv průměrných mezd jednotlivých kategorií pracovníků na 

průměrnou mzdu celého podniku. Mzdy jsou součástí nákladů podniku, proto se sleduje vývoj 

celkových výkonů podniku a celkových mezd. Dalším důležitým vztahem, který by se měl 

v ekonomice podniku sledovat, je vztah produktivity práce a průměrných mezd. V podniku by 

mělo platit pravidlo, že produktivita práce poroste rychleji než průměrné mzdy. [15] 

IPP > IPMZD 

kde je: 

IPP  produktivita práce 

IPMZD průměrné mzdy 
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2. MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁVÁNÍ 

 

 Patří zde metody, které porovnávají různé podniky a výsledky jejich hospodaření. U 

podniků můžeme srovnávat historický vývoj, současnou situaci, nebo jeho vývojové trendy. 

Tyto metody by nám měly pomoci odhalit slabá a silná místa. To je například cílem SWOT 

analýzy. Podstatnou informací pro podnik je jeho zařazení do vybrané úrovňové skupiny, 

nebo také to, na jakém se vlastně nachází pořadí v souboru analyzovaných podniků. Podle 

úrovňové skupiny můžeme podnik zařadit mezi vynikající podniky, průměrné podniky nebo 

podprůměrné podniky. Podnik můžeme srovnávat s průměrem v odvětví, s konkurenčním 

podnikem nebo se srovnatelným nejlepším podnikem. Pro takovéto srovnávání je 

nejvhodnější metoda benchmarkingu. [15] 

 U srovnávání podniků bychom měli být co nejvíce objektivní. Formální srovnatelnost je 

většinou zabezpečena jednotnými statistickými a účetními výkazy. Velkou pozornost musíme 

věnovat srovnatelnosti věcné. Při srovnávání by vždy mělo jít o podniky se stejným nebo 

podobným výrobním programem, přibližně stejnou velikostí podniku, podobným typem 

výroby a podobnou úrovní technického vybavení.  

 

Podle rozsahu předmětu srovnávání rozeznáváme: 

 Srovnání dílčí (parciální), které je zaměřené na vybranou oblast hospodaření (např. 

na rentabilitu vlastního kapitálu, na produktivitu práce nebo na inovační schopnost 

podniku). 

 Srovnání komplexní, které je zaměřeno na podnik jako celek (na výsledky jeho 

hospodaření a především na jeho finanční situaci). 

 

 Je třeba si také uvědomit, že řada činitelů, které působí na podnik, nemůže podnik sám 

nějak výrazně ovlivnit (ceny surovin, energie). Další činitelé jsou plně v rukou jeho 

managementu (organizace a řízení, inovace). Na tyto činitele by se vedení podniku mělo 

především zaměřit a jejich pozitivním ovlivněním zvýšit jeho výkonnost.  

 

2.1 Metody mezipodnikového srovnávání 

  

 Podle rozsahu ukazatelů, kterými podniky hodnotíme, můžeme rozlišit hodnocení: 

 Jednorozměrné – hodnotíme podle jednoho ukazatele (např. celostátní stanovení 

pořadí podniků podle ukazatele EVA nebo MVA). 
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 Vícerozměrné (víceaspektní) – podniky hodnotíme podle více ukazatelů (např. 

pyramidovou soustavou ukazatelů). 

 

Metody jednorozměrné 

 Hodnocení jednorozměrné je poměrně jednoduché. Využívá se statistických charakteristik 

souboru jako jsou charakteristiky polohy (obvykle aritmetický průměr) a charakteristiky 

variace (rozptylu). [15] 

 

Metody vícerozměrné  

 Hodnocení vícerozměrné je takové, kdy u souboru několika podniků hodnotíme několik 

charakteristik (ukazatelů). Do tabulky seřadíme vstupní údaje pro toto hodnocení, kde sloupce 

většinou představují hodnotící znaky (hodnotící ukazatele) a řádky jednotlivé objekty 

(podniky). [15] 

 

Rozeznáváme několik metod: 

Metoda pořadí 

 Je ze všech metod nejjednodušší. Stanovíme pořadí podniků v jednotlivých ukazatelích a 

hodnoty pořadí sečteme. Podnik, který získá nejnižší hodnoty je nejlepší. Metoda je 

jednoduchá, velmi rychlá a obvykle plně postačuje k udělání si představy o postavení 

jednotlivých podniků. Má však jednu nevýhodu. Nenahlíží k absolutním rozdílům hodnot 

ukazatelů mezi podniky. Vypočítáme ji pomocí vzorce: [15] 

 

(vzorec 2.1) 

 

Kde: 

i  1,2,……..,n, 

sij  pořadí i-tého podniku pro j-tý ukazatel, 

pj  váha j-tého ukazatele. 

 

Bodovací metoda  

Je také poměrně jednoduchá a v praxi často používaná. Jediná nevýhoda je ta, že 

výsledky jsou ovlivněny extrémní počáteční a konečnou hodnotou. Postupujeme po 

jednotlivých ukazatelích, jejichž velikost obodujeme. Maximální počet bodů je většinou 10 

nebo 100 bodů, které získá nejlepší podnik. Ostatním podnikům se přidělí body podle poměru 

m

j

jiji psd
1

1
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absolutních hodnot ukazatelů. Podnik s největším počtem bodů je nejlepší. Podle tohoto 

obodování stanovíme pořadí podniků nebo můžeme také jednotlivé podniky roztřídit do námi 

zvolených skupin. Body jednotlivým podnikům budeme přidělovat podle následujících 

kritérií: [15] 

-pokud je pozitivní růst hodnoty ukazatele 

 

(vzorec 2.2) 

 

-pokud nastane pozitivní pokles hodnoty ukazatele 

 

(vzorec 2.3) 

 

Kde: 

xij  hodnota j-tého ukazatele v i-té firmě, 

xi, max  nejvyšší hodnota j-tého ukazatele (ohodnocená 100 body), v případě ukazatele s 

charakterem +1, 

xi, min  nejnižší hodnota j-tého ukazatele (ohodnocená 100 body), v případě ukazatele s 

charakterem –1, 

bij   bodové ohodnocení i-tého podniku pro j-tý ukazatel. 

 

Metoda normované proměnné 

 Tato metoda je složitější. Je však rychle použitelná i pomocí kalkulačky, která má 

statistickou funkci „směrodatná odchylka“. Z metod, které byly uvedeny je nejpřesnější, 

protože odstraňuje nedostatky dřívějších metod. Používá se také v mezinárodním srovnávání 

ekonomik jednotlivých států. Výpočet budeme provádět následujícím způsobem: [15] 

-pro kritéria, kde jsou pozitivní vyšší hodnoty 

 

(vzorec 2.4.) 

 

-pro kritéria, kde jsou pozitivní nižší hodnoty 

 

(vzorec 2.5.)  

 

 

100
max,i

ij

ij
x

x
b

100
min,

ij

i

ij
x

x
b

xj

pjij

ij
s

xx
u

xj

ijpj

ij
s

xx
u



 

 25 

Kde: 

xij  hodnota j-tého ukazatele v i-té firmě, 

xpj  aritmetický průměr vypočítaný z hodnot j-tého ukazatele, 

sxj   směrodatná odchylka vypočítaná z hodnot j-tého ukazatele. 

Integrální ukazatel vypočítáme jako vážený aritmetický průměr z normovaných hodnot 

vypočítaných za jednotlivé ukazatele v i-té firmě, tj.: 

 

(vzorec 2.6.) 

 

 

Kde: 

i  1, 2,…, n, 

pj  váha j-tého ukazatele, 

bij   bodové ohodnocení i-tého podniku pro j-tý ukazatel. 

 

Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu 

 Je složitější, ale zároveň nám poskytuje zajímavou informaci o tom, kolik procent podnik 

zaostává za fiktivním (ideálním) podnikem. Fiktivní podnik je vlastně neexistující podnik. 

Vytvoříme si ho podle nejlepších hodnot, které zjistíme z analyzovaného souboru podniků. 

Tuto metodu vypočítáme podle následujícího vzorce: [15] 

 

 

(vzorec 2.7.) 

 

 

Kde: 

i  1, 2,…, n, 

pj  váha j-tého ukazatele, 

uoj   normované hodnoty ukazatelů u fiktivní firmy.  

 

2.2 Benchmarking 

      

 Metoda benchmarkingu se využívá především při posuzování silných a slabých stránek 

hospodaření podniku, které značnou měrou ovlivňují výkonnost a tvorbu hodnot v podniku. 
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Jednou z vůdčích osobností v oblastí benchmarkingu se stal Robert C. Camp. Jeho definice 

benchmarkingu zní takto: „…hledání nejlepších postupů v podnikání, které vedou 

k vynikajícím výsledkům“. Takové hlavní heslo benchmarkingu je „učit se od ostatních“. 

Metoda benchmarkingu spočívá ve své jednoduchosti a široké využitelnosti v celé řadě 

podnikových činností. Další její velkou výhodou je to, že pomáhá manažerům ve stanovení si 

konkrétních cílů a vedlejších úkolů. Když například v podniku zjistí, že jejich běžná likvidita 

je dvojnásobná oproti průměru v odvětví v kterém se podnik realizuje, znamená to pro 

management, aby se zaměřil právě na tuto oblast a pokusil se ji nějakým způsobem přiblížit 

požadovanému průměru. [11] 

 

Obr. 2.1. Proces benchmarkingu 

 

1. Co chceme porovnávat? 

 

2. Výběr podniků pro srovnávání 

 

3. Sběr dat pro srovnávání 

 

4. Analýza a interpretace dat 

 

5. Odvození cílů specifických pro podnik 

 

6. Vytvoření plánu realizace 

 

7. Realizace a sledování výsledků 

 
[Zdroj: PAVELKOVÁ,D.KNÁPKOVÁ,A.Výkonnost podniku z pohledu finančního 
manažera.2.vyd.Praha:Linde,2009.331 s.ISBN 978-80-86131-85-6] 

 

 Úkolem benchmarkingu není jen srovnání s benchmarkem (určitým standardem) s cílem 

dosáhnout stejných výsledků. Prvořadým cílem by mělo být, dosáhnutí v dané oblasti co 

nejlepších výsledků a pokusit se stát nejlepším, tzn. novým benchmarkem. Stěží se však 

staneme nejlepší v dané oblasti pokud jenom budeme porovnávat číselné údaje nejrůznějších 

výkonnostních parametrů a budeme hledat odpovědi na otázku jak? případně o kolik 

zaostáváme?  Při benchmarkingu hledáme především odpovědi na otázku proč? Proč je 

nejlepší nejlepším a jak toho stavu dosáhl? [11] 
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3. CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

 

Popis podniku a jeho činnosti 

 Obchodní název družstva zní: Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, sídlo má v Ostravě-

Zábřehu na Výškovické ul. č. 38. Zapisovaný základní kapitál je 20 milionů Kč. Majiteli 

družstva jsou jeho členové. V současné době má družstvo 48 členů. Předmětem podnikání je 

21 živností, převážně ve stavebnictví. Svou činnost družstvo provádí na provozovnách v 

Ostravě a Bílovci. [20] 

 

Historie podniku 

 Družstvo bylo založeno 20. září 1920 jako Výrobní družstvo malířů pokojů, písma, 

natěračů a příbuzných odvětví v Moravské Ostravě, společenstvo s ručením obmezeným. Od 

r. 1929 do r. 1950 se jmenovalo Bytprům – družstevní podnik bytového průmyslu v Moravské 

Ostravě, společenstvo s ručením obmezeným. V r. 1950 se jeho název změnil na Bytprům – 

družstevní podnik bytového průmyslu v Ostravě, společenstvo s ručením obmezeným, od r. 

1954 do r. 1965 se jmenovalo Bytprům, lidové družstvo bytového průmyslu v Ostravě a od 

30. 12. 1965 již mělo dnešní název Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě. V r. 1969 se 

družstvo sloučilo s družstvem Elektro-instalace, pracovní a výrobní družstvo Ostrava, v r. 

1973 s družstvem Drumon výrobní družstvo se sídlem Ostrava-Vítkovice a v r. 1979 došlo ke 

sloučení s družstvem Stavba, výrobní družstvo v Ostravě. [20] 

 

Organizační struktura podniku 

  Správa družstva se skládá z útvaru předsedy, ekonomického úseku a výrobního úseku. 

Správa družstva řídí výrobní a nevýrobní střediska. V současné době má družstvo pět 

výrobních středisek. Čtyři střediska se nachází v Ostravě a jedno v Bílovci. Ke konci roku 

2007 bylo zrušeno z důvodu ztrátovosti výrobní středisko, které se nacházelo ve Frýdku – 

Místku a zahrnovalo malíře a natěrače. V Ostravě tato střediska zahrnují natěrače, pokrývače 

a klempíře, nákladní dopravu a instalatéry a topenáře. V Bílovci je středisko dlaždičů a 

dopravy Bílovec. Nevýrobních středisek je celkem šest. Pět z nich se nachází v Ostravě a 

šesté rekreační středisko leží v obci Horní Bečva. 

 Družstvo si každé čtyři roky volí předsedu družstva a statutární a kontrolní orgány 

družstva. Celkem je jedenáct členů statutárních a kontrolních orgánů družstva. Jsou složeny 

z předsedy družstva, dvou místopředsedů, čtyř členů představenstva a čtyř členů kontrolní 

komise. 
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 Během let 2007 – 2010 docházelo v družstvu k snižování počtu zaměstnanců. V roce 2007  

bylo v družstvu Bytprům zaměstnáno 113 lidí. O rok později pracovalo v družstvu už jen  79 

zaměstnanců. Bylo to způsobeno zrušením střediska ve Frýdku – Místku. Z těchto 79 

zaměstnanců bylo 56 zaměstnanců výrobních a 23 zaměstnanců technicko – hospodářských. 

V roce 2009 se snížil opět stav pracovníků, tentokrát ovšem ne tak dramaticky jako 

v předchozím roce. Bylo propuštěno 5 výrobních pracovníků a stav zaměstnanců se tak snížil 

na 74. V následujícím roce došlo k navýšení zaměstnanců na 79, díky opětovnému zaměstnání 

pěti výrobních  pracovníků. V posledním sledovaném roce 2010 se stav zaměstnanců již nijak 

neměnil. [21] 
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4. ANALÝZA PODNIKU 

 

 Finanční analýzu Bytprům, výrobního družstva v Ostravě provedu za období 2007 – 2011. 

Zaměřím se na porovnání jednotlivých ukazatelů, které jsem již popsal v teoretické části. 

 

4.1 Horizontální analýza  

 

 Pomocí horizontální analýzy rozvahy a horizontální analýzy výkazu zisků a ztráty mezi 

sebou porovnám nejdůležitější finanční položky za posledních pět let. Zaměřím se na největší 

rozdíly, ke kterým došlo a pokusím se je zanalyzovat. 

 

Horizontální analýza rozvahy 

 Data pro porovnání získám z účetního výkazu rozvahy. Porovnám mezi sebou roky 2007-

2011. Vždy mezi sebou porovnávám aktuální rok s rokem následujícím. Dostanu údaje o 

absolutní a relativní (percentuelní) změně. V následující tabulce budou znázorněny pouze 

percentuelní změny. Porovnání jednotlivých položek výkazu v čase se provádí po řádcích – 

horizontálně. 
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Tab. 4.1 Horizontální analýza rozvahy vybraných položek (v tis.Kč) [Zdroj: vlastní zpracování] 

 2007 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 

AKTIVA 40 446 58 892 45,6 48 305 -18,0 53 069 9,9 47 224 -11,0 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 25 769 42 984 66,8 38 543 -10,3 35 183 -8,7 32 023 -9,0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 - 0 - 0 - 0 - 

Dlouhodobý hmotný majetek 25 759 42 974 66,8 38 533 -10,3 35 173 -8,7 32 013 -9,0 

Dlouhodobý finanční majetek 10 10 0 10 0 10 0 10 0 

OBĚŽNÁ AKTIVA 14 089 15 671 11,2 9 052 -42,2 17 346 91,6 14 827 -14,5 

Zásoby 3 156 1 923 -39,1 2 099 9,2 2 256 7,5 2 133  -5,5 

Dlouhodobé pohledávky 383 401 4,7 353 -12,0 282 -20,1 41 -85,5 

Krátkodobé pohledávky 7 381 9 606 30,1 5 492 -42,8 13 920 153,5 8252 -40,7 

Finanční majetek 3 169 3 741 18,0 1 108 -70,4 888 -19,9 4 401 395,6 

OSTATNÍ AKTIVA 588 237 -59,7 710 199,6 540 -23,9 374 -30,7 

Časové rozlišení 588 237 -59,7 710 199,6 540 -23,9 374 -30,7 

PASIVA 40 446 58 892 45,6 48 305 -18,0 53 069 9,9 47 224 -11,0 

VLASTNÍ KAPITÁL 29 727 48 290 62,4 40 139 -16,9 41 825 4,2 42 195 0,9 

Základní kapitál 24 625 24 643 0,1 24 656 0,1 24 654 0  24 362 -1,2 

Kapitálové fondy 11 346 9 706 -14,5 7 573 -22,0 86 -98,9 133 54,7 

Rez.fond a ost.fondy ze zisku 22 453 38 777 72,7 38 777 0 38 902 0,3 38 902 0 

VH minulých let -25 713 -25 713 0 -24 836 -3,4 -24 836 0 -21 817 -12,2 

VH běžného účetního období -2 984 877 129 - 6 031 -787 3 019 150 615 -79,6 

CIZÍ ZDROJE 10 582 10 591 0,1 8 100 -23,5 11 174 38,0 4 882 -56,3 

Rezervy 18 12 -33,3 8 -33,3 280 3400 37 -86,8 

Dlouhodobé závazky 0 275 - 165 -40,0 2 044 1138 897 -56,1 

Krátkodobé závazky 10 564 10 304 -2,5 7 927 -23,1 8 850 11,6 3 948 -55,4 

OSTATNÍ PASIVA 137 11 -92,0 66 500,0 70 6,1 147 110,0 

Časové rozlišení 137 11 -92,0 66 500,0 70 6,1 147 110,0 
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 V tabulce horizontální analýzy rozvahy je první velká změna mezi roky 2007-2008 na 

straně aktiv. Došlo k nárůstu celkových aktiv skoro o 50%. Tento nárůst je způsoben 

především zvýšením dlouhodobého hmotného majetku o 66,8%. Toto navýšení dlouhodobého 

hmotného majetku bylo důsledkem rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, který na družstvo 

převedl pozemky v hodnotě 17 215 tis.Kč. Jedná se o pozemky v lokalitách Ostrava – Zábřeh, 

Petřvald, Ostrava – Michálkovice a Slezská Ostrava. Pro družstvo to má pozitivní přínos, 

neboť se zvýší jeho finanční stabilita. V následujících třech letech dochází každý rok 

k mírnému (zhruba 10%) úbytku dlouhodobého hmotného majetku. Je to v důsledku prodeje 

pozemků a nemovitostí. Další větší změny na straně aktiv můžeme zaznamenat u oběžných 

aktiv a to mezi roky 2008-2010. V letech 2008-2009 dochází k poklesu oběžných aktiv o 

42,2%. Při podrobnějším analýze zjistíme, že za tento pokles může úbytek krátkodobých 

pohledávek a finančního majetku. Krátkodobé pohledávky poklesly téměř o 43% a finanční 

majetek dokonce o 70%. V tomto roce podnik nedokázal sehnat dostatečné množství zakázek 

a zrealizoval jich jen malý počet, proto se mu tak dramaticky snížily krátkodobé pohledávky i 

finanční majetek. Naproti tomu mezi roky 2009-2010 dochází k růstu zakázek, což má za 

příčinu i zvýšení krátkodobých pohledávek o 153,5%. Oběžná aktiva zaznamenají nárůst 

téměř o 92%. V letech 2010-2011 dochází k poklesu dlouhodobých i krátkodobých 

pohledávek. Značný nárůst můžeme sledovat u finančního majetku, který je téměř 400%.  

 Na straně pasiv dochází v letech 2007-2008 k nárůstu vlastního kapitálu o 62,4%. To je 

způsobeno především nárůstem zákonného rezervního fondu o 72,7% a růstem výsledku 

hospodaření běžného účetního období, který činí 129%. Zákonný rezervní fond se navýšil 

z důvodu kladného výsledku hospodaření, ale především díky převodu pozemků na družstvo. 

Výše cizích zdrojů se v tomto období téměř nemění. V následujícím období let 2008-2009 

dochází k poklesu vlastního kapitálu skoro o 17%. Příčinou je velmi špatný výsledek 

hospodaření běžného účetního období, který se dostává do značného mínusu a rozdíl mezi 

těmito roky je 787%. Cizí zdroje se snižují zhruba o 24%. Ubývá jak dlouhodobých, tak i 

krátkodobých závazků. Rezervy zaznamenávají také pokles. Mezi roky 2009-2010 dochází 

téměř ke 100% poklesu kapitálových fondů. K tomuto značnému poklesu dochází z důvodu 

krytí ztráty z roku 2009. Výsledek hospodaření běžného účetního období se dostává do plusu 

a roste oproti předchozímu roku o 150%. Vlastní kapitál zaznamenává jen nepatrný růst okolo 

4%. Dochází ke značnému růstu cizích zdrojů, téměř o 40%. Největší nárůst je u rezerv. 

Rezervy byly zvýšeny o 3400%. U této položky dochází k nárůstu z důvodu vytvoření rezervy 

na daň z prodeje nemovitého majetku družstva a také z důvodu uhrazení penále z pozdních 

úhrad zdravotního pojištění. Také dlouhodobé závazky značně narostly. Změna dělá 1138%. 
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Tato změna je zapříčiněna poskytnutím nebankovního úvěru družstvu Bytprům od Svazu 

českých a moravských družstev v Praze ve výši 2000 tis.Kč. V období let 2010-2011 dochází 

k navýšení kapitálových fondů o 54,7%. Výsledek hospodaření běžného účetního období není 

příliš pozitivní a klesá oproti minulému roku o 79,6%. Vlastní kapitál se však téměř nezměnil. 

U cizích zdrojů dochází k poklesu o 56,3%. Značně klesá jak výše rezerv, tak i výše 

dlouhodobých a krátkodobých závazků. 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 Data pro porovnání získám z účetního výkazu zisku a ztráty. Porovnám mezi sebou roky 

2007-2011. Vždy mezi sebou porovnávám aktuální rok s rokem následujícím. Dostanu údaje 

o absolutní a relativní (percentuelní) změně. V následující tabulce budou znázorněny pouze 

percentuelní změny. Porovnání jednotlivých položek výkazu v čase se provádí po řádcích – 

horizontálně. 

 

Tab. 4.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty vybraných položek (v tis.Kč) [Zdroj: vlastní zpracování] 

 2007 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 

Tržby za prodej zboží 4 288 4 701 9,6 5 803 23,4 4 713 -18,8 5 709 21,1 

Náklady na prodané zboží 2 955 3 387 14,6 4 278 26,3 3 466 -19,0 4 348 25,4 

OBCHODNÍ MARŽE 1 333 1 314 -1,4 1 525 16,1 1 247 -18,2 1 361 9,1 

Výkony 61 506 66 424 8,0 39 898 -39,9 54 520 36,6 42 906 -21,3 

Výkonová spotřeba 40 018 44 849 12,1 22 410 -50,0 35 197 57,1 28 352 -19,4 

PŘIDANÁ HODNOTA 22 821 22 889 0,3 19 013 -16,9 20 570 8,2 15 915 -22,6 

Osobní náklady 26 796 22 407 -16,4 21 960  -2,0 22 920  4,4 22 593 -1,4 

Odpisy dl.nehm. a hm.majetku 2 492 2 495 -1,3 2 363 -3,9 2 097 -11,3 2 093 -0,2 

Tržby z prodeje dl.majetku a 

materiálu 
200 4 873 2336 3 754 -23,0 11 733 212,5 12 211  4,1 

Ostatní provozní výnosy 4 494 615 -86,3 301 -51,1 166 -44,9 2 159 1200 

Ostatní provozní náklady 985 3 407 249,9 1940 -43,1 2 296 18,4 1 032 -55,1 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ 

-2 941 937 131,9 -5 972 -737,4 3 210 153,8 770 -76,0 

FINANČNÍ VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ 

-43 -60 -39,5 -59 1,7 -191 -223,7 -155 18,8 

Výsledek hospodaření za účetní 
období 

-2 984 877 129,4 -6 031 -787,7 3 019 150,1 615 -79,6 
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 Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty vyplývá, že obchodní marže měly během 

posledních pěti let kolísavou tendenci. Mezi roky 2007-2008 je obchodní marže téměř na stálé 

úrovni. Následující rok se dostává skoro do 20% růstu, bohužel další rok přibližně o stejný 

procentní rozdíl klesá. V dalším roce opět mírně roste. Podobné hodnoty můžeme zaznamenat 

i u položky přidaná hodnota. Opět mezi roky 2007-2008  je výše přidané hodnoty téměř 

totožná. V následujícím roce 2009 je téměř o 20% nižší. Je to způsobeno poklesem výkonů o 

39,9%. Jenom díky většímu snížení v položce výkonové spotřeby (o 50%) a naopak rostoucí 

obchodní marži, se nedostává přidaná hodnota do většího propadu. V roce 2010 je přidaná 

hodnota větší o 8,2%. V posledním roce 2011 dochází opět k poklesu přidané hodnoty. Je to 

opět způsobeno menšími výkony. U položky osobních nákladů vidíme jenom jednu větší 

změnu. Tato změna je mezi roky 2007-2008. Dochází ke snížení osobních nákladů o 16,4%. 

Je to způsobeno propuštěním části stálých zaměstnanců, především z provozu. V položce 

odpisů dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku dochází během těchto 

pěti let k mírnému snižování, což je logické z důvodu postupné snižování hodnoty majetku a 

tím i menších odpisů při rovnoměrném způsobu odpisování majetku. Velké rozdíly můžeme 

vidět u položky tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Mezi roky 2007-2008 

došlo k nárůstu o 2336%. Tento enormní nárůst byl způsoben převodem pozemků na družstvo 

a poté jejich částečným prodejem a také prodejem nemovitého majetku. Podnik si tak 

vylepšoval svůj hospodářský výsledek. V dalším roce následoval nepatrný pokles v prodeji 

pozemků a nemovitostí, ale v letech 2010-2011 došlo v každém tomto roce k prodeji 

pozemků a nemovitostí okolo 12 milionů korun, což znamenalo oproti roku 2009 téměř 200% 

zvýšení. U následné položky ostatní provozní výnosy vidíme mezi roky 2007-2010 značnou 

klesající tendenci, která je téměř 100%, což pro podnik není příliš pozitivní. Naštěstí v roce 

2011 začíná opět její růst. V další položce ostatních provozních nákladů je patrná kolísající 

charakteristika. Mezi roky 2007-2008 prudce vzroste o téměř 250%, poté v dalším roce 

následuje pokles o 43,1%, aby v následném roce opět mírně vzrostla a v posledním roce 2011 

zaznamenává další pokles o 55,1%. U položky provozní výsledek hospodaření se projevuje 

tah podniku s prodejem svého dlouhodobého majetku. Kdyby družstvo každým rokem 

nezvyšovalo podíl prodaného dlouhodobého majetku, tak by provozní výsledek měl klesající 

tendenci a každý rok by se propadal do větší ztráty. Díky tomuto prodeji zaznamenáváme 

ztrátu jen v letech 2007 a 2009, v ostatních letech byl provozní výsledek hospodaření kladný. 

U finančního výsledku hospodaření zaznamenáváme vetší změnu mezi roky 2009-2010. Mezi 

těmito roky se finanční výsledek hospodaření snížil o 223,7%, což zapříčinily vyšší nákladové 

úroky a ostatní finanční náklady. V následujícím roce 2011 finanční výsledek hospodaření 
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nepatrně rostl. Poslední položka výsledek hospodaření za účetní období se vyvíjí obdobně 

jako u provozního výsledku hospodaření. Je jen upravena o drobné změny, které souvisí 

s finančním výsledkem hospodaření. 

 

4.2 Vertikální analýza  

 

 Podobně jako u horizontální analýzy porovnám pomocí vertikální analýzy finanční 

výkazy rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Porovnám nejdůležitější finanční položky za 

posledních pět let a zaměřím se na největší rozdíly, ke kterým došlo během těchto let. 

Významnou výhodou vertikální analýzy je její nezávislost na meziroční inflaci a z toho 

vyplývající srovnatelnost výsledků analýzy z různých let. 

 

Vertikální analýza rozvahy 

 Data pro porovnání získám z účetního výkazu rozvahy. V každém roce jsou jednotlivé 

položky u aktiv vyjádřeny jako procento z celkových aktiv a jednotlivé položky u pasiv jako 

procento z celkových pasiv. 
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 Tab. 4.3 Vertikální analýza rozvahy vybraných položek [Zdroj: vlastní zpracování] 

 
Podíl na bilanční sumě 

2007 2008 2009 2010 2011 

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

DLOUHODOBÝ MAJETEK 63,7% 73,0% 79,8% 66,3% 67,8% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dlouhodobý hmotný majetek 63,7% 73,0% 79,8% 66,3% 67,8% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

OBĚŽNÁ AKTIVA 34,8% 26,6% 18,7% 32,7% 31,4% 

Zásoby 7,8% 3,3% 4,3% 4,3% 4,5% 

Dlouhodobé pohledávky 0,9% 0,7% 0,7% 0,5% 0,1% 

Krátkodobé pohledávky 18,2% 16,3% 11,4% 26,6% 17,5% 

Finanční majetek 7,8% 6,4% 2,3% 1,7% 9,3% 

OSTATNÍ AKTIVA 1,5% 0,4% 1,5% 1,0% 0,8% 

Časové rozlišení 1,5% 0,4% 1,5% 1,0% 0,8% 

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

VLASTNÍ KAPITÁL 73,5% 82,0% 83,1% 78,8% 89,4% 

Základní kapitál 60,9% 41,8% 51,0% 46,5% 51,6% 

Kapitálové fondy 28,1% 16,5% 15,7% 0,2% 0,3% 

Rez.fond a ost.fondy ze zisku 55,5% 65,8% 80,3% 73,3% 82,4% 

VH minulých let -63,6% -43,7% -51,4% -46,8% -46,2% 

VH běžného účetního období -7,4% 1,5% -12,5% 5,7% 1,3% 

CIZÍ ZDROJE 26,2% 18,0% 16,8% 21,1% 10,3% 

Rezervy 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,1% 

Dlouhodobé závazky 0,0% 0,5% 0,3% 3,9% 1,9% 

Krátkodobé závazky 26,1% 17,5% 16,4% 16,7% 8,4% 

OSTATNÍ PASIVA 0,3% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 

Časové rozlišení 0,3% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 
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 V porovnání percentuelního podílu k celkovým aktivům jsou vidět větší změny u 

dlouhodobého majetku. V roce 2008 dlouhodobý majetek vzrostl oproti roku 2007 

k celkovým aktivů zhruba o 10%. Je to dáno převodem pozemků na družstvo. V dalším roce 

je dlouhodobý majetek k celkovým aktivům opět o něco vyšší, i když paradoxně dochází 

k jeho částečnému prodeji. Je to způsobeno malým podílem oběžných aktiv, u kterých klesly 

výrazněji položky krátkodobých pohledávek (z 16,3% na 11,4%) a finančního majetku (z 

6,4% na 2,3%). V roce 2010 podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech klesá oproti 

roku minulému zhruba o 13%. Můžou za to dva důvody. První je ten, že opět dochází 

k prodeji dlouhodobého majetku a druhý je zapříčiněn rostoucími oběžnými aktivy, u kterých 

má vzrůstající podíl položka krátkodobých pohledávek. V posledním roce je obdobná situace 

jako v roce předcházejícím. Jediná změna je u oběžných aktiv, kde vyšší podíl na celkových 

aktivech již netáhne položka krátkodobých pohledávek, která klesla téměř o 10%, ale položka 

finančního majetku. Tato položka vzrostla podílem k celkovým aktivů o necelých 8%. 

 U porovnání percentuelních podílů k celkovým pasivům vidíme změny u položky 

vlastního kapitálu. V roce 2008 došlo oproti roku minulému k růstu podílu vlastního kapitálu 

na celkových pasivech skoro o 10%. Je to zapříčiněno převážně růstem podílu položky 

rezervního fondu a ostatních fondů ze zisku a kladným výsledkem hospodaření běžného 

účetního období. V dalším roce dochází jenom k jedné větší změně u položky výsledku 

hospodaření běžného účetního období, kdy se podíl dostává do záporných hodnot díky ztrátě, 

kterou podnik vykázal za toto období. V roce 2010 dochází k mírnému zhruba 5% poklesu 

podílu vlastního kapitálu na celkových pasivech. Je to z důvodu většího podílu cizích zdrojů a 

výrazného poklesu podílu u položky kapitálových fondů, která klesla o 15,5%. Poslední rok 

dochází k růstu podílu vlastního kapitálu o téměř 12% oproti roku minulému a zaujímá tak 

podíl 89,4% na celkových pasivech. Může za to malý podíl cizích zdrojů, který činí pouhých 

10,3%.  

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 Data pro porovnání získám z účetního výkazu zisku a ztráty. U vertikální analýzy výkazu 

zisku a ztráty není zcela jednoznačné, kterou položku použiji jako vztažnou veličinu. 

Vzhledem k tomu, že podnik Bytprům je výrobním družstvem, kterému by měly plynout 

hlavní výnosy především z prodeje vlastních výrobků a služeb, proto jsem si vybral jako 

vztažnou veličinu položku výkonů, která je nadřazena položce tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb. K této položce výkonů budu porovnávat ostatní položky a jejich 

percentuelní zastoupení v daných letech. 
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 Tab. 4.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty vybraných položek [Zdroj: vlastní zpracování] 

 
Podíl na bilanční sumě 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží 7,0% 7,1% 14,5% 8,6% 13,3% 

Náklady na prodané zboží 4,8% 5,1% 10,7% 6,4% 10,1% 

OBCHODNÍ MARŽE 2,2% 2,0% 3,8% 2,3% 3,2% 

Výkony 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 99,4% 101,1% 99,9% 98,6% 100,1% 

Výkonová spotřeba 65,1% 67,5% 56,2% 64,6% 66,1% 

Spotřeba materiálu a energie 28,4% 29,4% 30,3% 29,0% 31,9% 

Služby 36,6% 38,2% 25,8% 35,6% 34,2% 

PŘIDANÁ HODNOTA 37,1% 34,5% 47,7% 37,7% 37,1% 

Osobní náklady 43,6% 33,7% 55,0% 42,0% 52,7% 

Odpisy dl.nehm. a hm.majetku 4,1% 3,7% 5,9% 3,8% 4,9% 

Tržby z prodeje dl.majetku a materiálu 0,3% 7,3% 9,4% 21,5% 28,5% 

Ostatní provozní výnosy 7,3% 0,9% 0,8% 0,3% 5,0% 

Ostatní provozní náklady 1,6% 5,1% 4,9% 4,2% 2,4% 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -4,8% 1,4% -15,0% 5,9% 1,8% 

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -0,1% -0,1% -0,1% -0,4% -0,4% 

Výsledek hospodaření za účetní období -4,9% 1,3% -15,1% 5,5% 1,4% 

     

 Z tabulky vidím, že v položce obchodní marže během posledních pěti let nenastává žádná 

výrazná změna. Percentuelní hodnota této položky se pohybuje kolem 2-3%. Podstatnější 

změna nastává až u položky výkonové spotřeby a to konkrétně v roce 2009. V tomto roce je 

její percentuelní hodnota menší přibližně o 10% než v letech ostatních, v kterých se její 

hodnota pohybuje kolem 66% podílu na výkonech. Je to způsobeno především menším 

vynaložením nákladů na služby. To se projevuje i u další položky přidané hodnoty, kde její 

percentuelní podíl na výkonech je v roce 2009 největší. Dosahuje hodnoty 47,7%. Naproti 

tomu hodnota v ostatních letech je zhruba o 10% nižší. Pro podnik by to mělo znamenat, že 

v roce 2009 bude dosahovat nejlepšího hospodářského výsledku, což ale bohužel nebude 
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pravda. Provozní výsledek hospodaření je ještě značně ovlivněn osobními náklady a prodejem 

dlouhodobého hmotného majetku a materiálu. V roce 2009 je totiž percentuelní podíl 

osobních nákladů vzhledem k výkonům největší během těchto pěti let. V roce 2007 je podíl 

osobních nákladů 43,6%, poté další rok klesá na 33,7% a v roce 2009 dosahuje 55,0%. 

V dalších roce dosahuje hodnoty 42,0% a v posledním roce opět roste na  52,7%. Prodej 

dlouhodobého hmotného majetku a materiálu je v roce 2007 nepatrný. Jeho percentuelní podíl 

činí pouhých 0,3%. V dalších letech, jak již bylo zmiňováno v předcházejících kapitolách, 

vzroste hlavně díky převodu pozemků a jejich částečnému prodeji. V letech 2008-2009 není 

tento podíl ještě tak patrný. Pohybuje se mezi 7-9%. V dalších dvou letech vzroste podstatnou 

měrou (na 20-30%) a bude tak ovlivňovat i podíl hospodářské výsledku daných let. V další 

položce finančního výsledku hospodaření nedochází mezi roky 2007-2011 téměř k žádným 

změnám percentuelního podílu. V poslední položce výsledku hospodaření za účetní období, 

která je pro podnik zásadní a ukazuje jak si podnik za daný účetní rok vedl, zda vykázal zisk a 

nebo ztrátu je vidět kolísající tendence. V roce 2007 je percentuelní podíl výsledku 

hospodaření za účetní období záporný (-4,9%). V dalším roce je jeho podíl kladný, ale velmi 

nízký (1,3%). V roce 2009 je nejhorší během celého pětiletého období. Jeho hodnota je -

15,0%. V dalších dvou letech je kladný, ale ne příliš velký. V roce 2010 je jeho výše 5,5% a 

v dalším roce jen 1,4%. 
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4.3 Analýza jednotlivých ukazatelů   

 

 Hodnoty pro výpočet jednotlivých ukazatelů získám z účetního výkazu rozvahy a účetního 

výkazu zisku a ztráty družstva Bytprům z let 2007-2011. 

 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 Tyto ukazatele nám ukazují z jakých zdrojů je podnik financován a jak velká je jeho 

finanční stabilita a zadluženost. 

  

 Tab. 4.5 Ukazatele finanční stability a zadluženosti [Zdroj: vlastní zpracování] 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 73,5% 82,0% 83,1% 78,8% 89,4% 

Stupeň krytí stálých aktiv 115,4% 113,0% 104,6% 124,7% 134,6% 

Celková zadluženost 26,2% 18,0% 16,8% 21,1% 10,3% 

Dlouhodobá zadluženost  0,5% 0,3% 3,9% 1,9% 

Běžná zadluženost 26,1% 17,5% 16,4% 16,7% 8,4% 

Zadlužení vlastního kapitálu 35,6% 21,9% 20,2% 26,7% 11,6% 

Úrokové krytí  42,6 -248,8 21,4 6,2 

     

 První ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech bývá považován za nejvýznamnější 

ukazatel pro celkové hodnocení finanční situace podniku. Charakterizuje dlouhodobou 

finanční stabilitu a ukazuje nám do jaké míry je podnik schopen krýt svůj majetek vlastními 

zdroji. Z hodnot, které se pohybují během tohoto pětiletého období kolem 80% a mají mírně 

vzrůstající tendenci je zřejmé, že podnik Bytprům je z tohoto pohledu dlouhodobě finančně 

stabilní a samostatný.  

 Další ukazatel nám vyjadřuje stupeň krytí stálých aktiv dlouhodobými zdroji. U tohoto 

ukazatele se předpokládá, že bude dosahovat alespoň 100%. To znamená, že veškerá stálá 

aktiva podniku by měla být kryta dlouhodobým kapitálem. Tento požadavek družstvo splňuje. 

Z celkového vývoje vidíme, že měl v letech 2007-2009 daný ukazatel klesající tendenci, 

kterou naštěstí v dalším období vystřídal viditelný růst a podnik si tak upevňuje svoji stabilitu.       

 Ukazatele zadluženosti nám ukazují poměr mezi cizím kapitálem a celkovými aktivy 

podniku. Tento ukazatel je důležitý pro věřitele firmy. Čím vyšší je jeho hodnota, tím vyšší je 
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i riziko věřitelů. Hodnoty celkové a běžné zadluženosti jsou téměř stejné. Je to dané tím, že 

podnik skoro vůbec nevyužívá dlouhodobé cizí zdroje. Ty jsou téměř nulové a podnik tak 

není z dlouhodobého hlediska zadlužen. Krátkodobé cizí zdroje podnik využívá v přijatelné 

míře. Hodnoty těchto zdrojů mají klesající tendenci a mezi roky 2007-2011 klesly o 15,9% a 

jsou ve výši 10,3%. Pro věřitele je tudíž družstvo Bytprům důvěryhodným partnerem, který 

nemá problémy s hrazením svých závazků.  

  Pro ukazatel zadlužení vlastního kapitálu se udávají přijatelné hodnoty mezi 80-120%, 

které ovšem také záleží na tom v jaké fázi vývoje se právě firma nachází. Družstvo Bytprům 

má hodnoty zadlužení vlastního kapitálu relativné nízké. Největší podíl zadlužení je v roce 

2007 a činí 35,6%. Poté má klesající tendenci a v roce 2011 je pouhých 11,6%. Znamená to, 

že podnik Bytprům by mohl více využívat cizí zdroje, neboť ty jsou levnější než vlastní a 

přináší tudíž větší efektivitu a užitek. Platí to ale pouze v případě, kdy podnik dokáže každou 

další korunu dluhu zhodnotit více než je úroková sazba dluhu.  

 Poslední ukazatel udává, kolikrát jsou úroky kryty výši provozního zisku neboli 

hospodářského výsledku před odečtením úroků a daně. Podniky, které jsou na tom po 

ekonomické stránce dobře a dosahují vyššího růstu tržeb a zisku si mohou dovolit využívat 

cizí kapitál ve větším rozsahu, protože budou bez problému schopni platit fixní částku úroku. 

Podnik Bytprům v roce 2007 nesplácel žádné úroky. Kromě roku 2009, kdy podnik vykázal 

záporný výsledek hospodaření, jsou hodnoty dostatečně vysoké na to, aby podnik mohl 

s přehledem splácet své úroky, které mu plynou z užívání cizího kapitálu. 

    

Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability vyjadřují jak podnik dokáže využívat a zhodnocovat zdroje, které má 

k podnikání k dispozici.  

  

 Tab. 4.6 Ukazatele rentability [Zdroj: vlastní zpracování] 

 2007 2008 2009 2010 2011 

ROA – rentabilita aktiv -7,8% 1,6% -12,4% 6,1% 1,6% 

ROCE – rentabilita dlouhodobých zdrojů -9,9% 1,9% -14,8% 7,3% 1,8% 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu -10,0% 1,8% -15,0% 7,2% 1,5% 

ROS – rentabilita tržeb -4,6% 1,2% -13,2% 5,2% 1,3% 

Rentabilita nákladů -3,9% 1,1% -10,6% 4,3% 0,9% 
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 Ukazatel ROA bývá považován za zásadní měřítko rentability, protože poměřuje zisk 

s celkovými aktivy investovanými do podnikání. Hodnoty tohoto ukazatele v období let 2007-

2011 nejsou příliš povzbudivé. V roce 2007 a 2009 se díky zápornému výsledku hospodaření 

dostávají do mínusu. V ostatních letech jsou sice kladné, ale ne příliš vysoké. Největší 

hodnoty dosahuje ukazatel v roce 2010, kdy byl podíl zisku k celkovým aktivům podniku ve 

výši 6,1%.  

 Ukazatel ROCE hodnotí význam dlouhodobého investování vzhledem k určení výnosnosti 

vlastního kapitálu spojeného z dlouhodobými zdroji. Tento ukazatel není příliš důležitý, 

jelikož podnik využil během let 2007 - 2011 dlouhodobé cizí zdroje jen minimálně.  

 Následný ukazatel ROE vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů. Nejvyšší 

výnosnost vlastních zdrojů je v roce 2010. V letech 2007 a 2009 se hodnoty dostávají do 

mínusu díky zápornému výsledku hospodaření. V dalších letech 2008 a 2011 jsou hodnoty 

výnosnosti jen nepatrné, mezi 1-2%.  

 Ukazatel ROS udává stupeň ziskovosti. To znamená jaké procento zisku dostaneme z 1 

koruny tržeb. Nejvyšší ziskovost podnik zaznamenal v roce 2010. Ziskovost v tomto roce 

byla 5,2%. V letech 2007 a 2009 se podnik dostal do ztráty. Ve zbývajících dvou letech byla 

ziskovost podniku velice malá, pohybovala se okolo 1,3%.  

 Poslední ukazatel rentability nákladů udává kolik korun čistého zisku získá podnik 

vložením 1 koruny celkových nákladů. Čím vyšší je ukazatel rentability nákladů, tím lépe 

jsou zhodnoceny vložené prostředky do hospodářského procesu a díky tomu je i vyšší 

procento zisku. Podle současných měřítek by se tento ukazatel měl pohybovat nad hranicí 

10%. U družstva Bytprům tento ukazatel vykazuje v daných pěti letech kolísavou tendenci. 

V letech 2007 a 2009 družstvo místo získávání jenom ztrácelo, protože se jeho hospodaření 

dostalo do ztráty. V ostatních letech tento ukazatel sice vykazuje kladné hodnoty, které jsou 

bohužel velmi nízké. Podnik ze svých vložených nákladů generuje jen velice malé procentu 

zisku.   

     

Ukazatele likvidity 

 Pomocí těchto ukazatelů zjistíme do jaké míry je podnik likvidní a jak rychle je schopen 

hradit své závazky. 
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 Tab. 4.7 Ukazatele likvidity [Zdroj: vlastní zpracování] 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Celková likvidita 1,33 1,52 1,14 1,96 3,76 

Pohotová likvidita 1,03 1,33 0,88 1,71 3,22 

Okamžitá likvidita 0,30 0,36 0,14 0,10 1,11 

Čistý pracovní kapitál 3 525 5 367 1 125 8 496 10 879 

     

 Ukazatel celkové likvidity zobrazuje vzájemné poměřování objemu oběžných aktiv jako 

potencionální objem peněžních prostředků z objemem závazků splatných v brzké 

budoucnosti. Jako přiměřená výše tohoto ukazatele se uvádí hodnota v rozmezí od 1,5-2,5. 

Z údajů v tabulce vidíme, že podnik této hodnoty nedosahuje pouze v letech 2007 a 2009. 

V roce 2007 je to způsobeno větším množstvím krátkodobých závazků, naproti tomu v roce 

2009 tuto hodnotu negativně ovlivňuje menší množství oběžných aktiv. Dobrou zprávou pro 

podnik je, že v posledních dvou letech hodnota tohoto ukazatele stále stoupá.  

 Pro další ukazatel pohotové likvidity musíme brát v potaz to, že všechna aktiva v podniku 

nejsou stejně likvidní. Z ukazatele jsou odstraněny nejméně likvidní oběžná aktiva, což jsou 

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

Těchto doporučených hodnot družstvo dosahuje kromě roku 2009 ve všech daných letech.  

 Ukazatel okamžité likvidity bere v úvahu jen ty nejlikvidnější prostředky podniku, 

kterými jsou peníze v hotovosti, peníze na účtech a krátkodobé cenné papíry a podíly. 

V letech 2007-2008 finanční majetek podniku pokrýval zhruba z třetiny své krátkodobé 

závazky. V následující letech 2009-2010 klesl podíl finančního majetku jen na 10%. 

V posledním roce 2011 byla ovšem hodnota finančního majetku podniku větší než krátkodobé 

závazky a zcela je pokryla. Podnik Bytprům během těchto pěti let neměl větší problémy 

s likviditou a je zajisté důvěryhodným partnerem pro spolupráci.  

 Poslední ukazatel čistého pracovního kapitálu představuje část oběžného majetku, která se 

během roku přemění v pohotové peněžní prostředky a po splacení krátkodobých závazků 

může být použita k uskutečnění podnikových záměrů. Během daných pěti let měl tento 

ukazatel rostoucí tendenci a zvýšil se o 7 354 tis.Kč, což je pro podnik pozitivní. 

 

Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity sledují jak podnik dlouho váže svůj krátkodobý i dlouhodobý kapitál 

v podniku, který má v různých formách aktiv. 
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 Tab. 4.8 Ukazatele aktivity [Zdroj: vlastní zpracování] 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat aktiv 1,6 1,2 0,9 1,1 1,0 

Doba obratu aktiv 223 295 381 327 349 

Rychlost obratu zásob 21 37 22 26 23 

Doba obratu zásob 17 10 16 14 16 

Doba inkasa pohledávek 43 50 46 87 61 

Doba splatnosti závazků 58 52 63 54 29 

     

 Ukazatel obratu aktiv měří obrat neboli intenzitu využití celkového majetku. Jinými slovy 

říká, kolik prostředků je schopna firma ročně vygenerovat ze zdrojů, které má k dispozici. 

Čím je větší hodnota tohoto ukazatele, tím efektivněji podnik využívá svůj majetek. V roce 

2007 má tento ukazatel největší hodnotu. V dalších letech hodnota ukazatele postupně klesá, 

což pro podnik není příliš pozitivní. Družstvo nedokáže dostatečně využít a zhodnotit svůj 

majetek. 

 Další ukazatel doby obratu aktiv udává za jakou dobu dojde k obratu celkových aktiv ve 

vztahu k tržbám, tzn. průměrný počet dnů, po něž jsou aktiva vázány v podnikání do doby 

jejich spotřeby. Pro podnik je pozitivní, pokud hodnota tohoto ukazatele je co nejnižší.  

 Ukazatel doby obratu aktiv má blízký vztah k předchozímu ukazateli, proto nemůžeme 

očekávat příliš dobré výsledky. Z tabulky je patrné, že tomu tak skutečně i je. Hodnoty 

ukazatele jsou rostoucí a mezi roky 2007 a 2011 se doba obratu aktiv zvýšila o 126 dnů. 

 Ukazatel rychlosti obratu zásob vyjadřuje kolikrát za rok je podnik schopen přeměnit své 

zásoby na tržby. Čím větší tento ukazatel je, tím efektivněji dokáže podnik využívat své 

zásoby na skladě. V roce 2008 byl obrat zásob největší během daných pěti let. Obrat zásob 

proběhl v daném roce 37 krát. Také díky tomu podnik vykazoval největší tržby v tomto 

pětiletém období. V ostatních letech je obrat zásob přibližně stejný a pohybuje se v rozmezí 

21-26 obrátek za rok.  

 U následného ukazatele doby obratu zásob platí, že čím je kratší doba obratu zásob, tím 

lépe. To platí, ale jen za předpokladu dodržení určitých podmínek, a to že zásoby materiálu 

zajišťují plynulou výrobu nebo, že jsou zajištěny dostatečné zásoby hotových výrobků, aby 

byl podnik schopen reagovat na poptávku, protože v opačném případě by mohl ztrácet 
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zákazníky. Nejkratší dobu po kterou se zásoby zdržely na skladě zaznamenáváme v roce 2008 

a tato doba činí 10 dnů. V dalších letech se doba obratu pohybuje mezi 14-17 dny. 

 Důležitost ukazatele doby inkasa pohledávek spočívá především v plánování peněžních 

toků. Ukazatel nám říká jaká je platební morálka firemních zákazníků, tzn. jak dlouhá je 

průměrná splatnost pohledávek, respektive kolik dní firma poskytuje bezúročný dodavatelský 

úvěr svým zákazníkům. V praxi lze hodnotu okolo 14 dnů považovat za výbornou a hodnotu 

70 dnů a vyšší za nepříliš uspokojivou. Podnik Bytprům inkasuje své pohledávky během 

daných pěti let v rozmezí 43-87 dnů, což není zrovna ideální. Měl by si víc hlídat platební 

kázeň svých odběratelů. Také to vypovídá o tom, že podnik nemá příliš silnou vyjednávací 

pozici vůči svým zákazníkům. 

 Ukazatel doby splatnosti závazků stanovuje dobu, za kterou v průměru hradíme své 

závazky. Pro podnik je lepší pokud je hodnota tohoto ukazatele vyšší než hodnota 

předchozího ukazatele doby inkasa pohledávek. Podnik tak může po nějakou dobu využívat 

svých krátkodobých závazků k uspokojování vlastních potřeb. Z tabulky vidíme, že v letech 

2007-2009 tomu tak je a doba splatnosti závazků je delší než doba splatnosti pohledávek. 

V následujících dvou letech dochází k obratu a podnik své závazky hradí zhruba o měsíc dříve 

než inkasuje své pohledávky. Pro dodavatele je to jistě dobrá zpráva, avšak pro samotný 

podnik již tak pozitivní není, neboť se připravuje o finanční prostředky, které by mu mohli 

v danou chvíli chybět.     

 

Finanční páka 

 Ukazatel finanční páky je jednou z forem vyjádření míry zadluženosti podniku, konkrétně 

podílu cizích zdrojů ve finanční struktuře podniku. Čím je větší podíl cizích zdrojů, tím je i 

vyšší ukazatel finanční páky. 

  

 Tab. 4.9 Finanční páka [Zdroj: vlastní zpracování] 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Finanční páka 1,36 1,22 1,20 1,27 1,12 

 

 Hodnota ukazatel se pohybuje během daných pěti let v rozmezí 1,1-1,4. Z toho je zřejmé, 

že podnik příliš cizí zdroje nevyužívá ke svému financování.  
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4.4 Pyramidový rozklad Du Pont 

 

 Pomocí pyramidových rozkladů vrcholových ukazatelů zjistíme jejich provázanost a 

vazby s dílčími ukazateli, které mohou ovlivnit jejich výsledné hodnoty. Provedu rozklad 

klíčových ukazatelů rentability ROA a ROE a pokusím se vyhodnotit, kteří dílčí ukazatele 

měli na jejich tvorbu zásadní vliv. 

 

Rozklad rentability celkového kapitálu 

 Pro rozklad rentability celkového kapitálu je klíčový ukazatel rentability tržeb a ukazatel 

obratu aktiv. 

 

 Tab. 4.10 Rozklad rentability celkového kapitálu [Zdroj: vlastní zpracování] 

 2007 2008 2009 2010 2011 

ROS – rentabilita tržeb -4,6% 1,2% -13,2% 5,2% 1,3% 

Obrat aktiv 1,6 1,2 0,9 1,1 1,0 

ROA – rentabilita aktiv -7,8% 1,6% -12,4% 6,1% 1,6% 

 

 Z rozkladu rentability celkového kapitálu je zřejmé, že zásadní vliv na jeho rostoucí nebo 

klesající tendence měla rentabilita tržeb. Hodnota obratu aktiv se v tomto pětiletém období 

příliš nemění, proto nemůže ovlivnit celkem podstatné rozdíly v hodnotách mezi jednotlivými 

roky u ukazatele rentability celkového kapitálu.  

 

Rozklad rentability vlastního kapitálu 

 U rozkladu rentability vlastního kapitálu mají na jeho tvorbu zásadní vliv ukazatel 

rentability tržeb, ukazatel obratu aktiv a finanční páka. 

 

 Tab. 4.11 Rozklad rentability vlastního kapitálu [Zdroj: vlastní zpracování] 

 2007 2008 2009 2010 2011 

ROS – rentabilita tržeb -4,6% 1,2% -13,2% 5,2% 1,3% 

Obrat aktiv 1,6 1,2 0,9 1,1 1,0 

Finanční páka 1,4 1,2 1,2 1,3 1,1 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu -10,0% 1,8% -15,0% 7,2% 1,5% 
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 Z tabulky rozkladu rentability vlastního kapitálu je patrné, že největší vliv na hodnotu 

tohoto ukazatele má rentabilita tržeb. Hodnoty u ukazatele obratu aktiv a finanční páky se 

téměř nemění.  

 

4.5 Výpočet bonitních a bankrotních indikátorů 

 

 Tyto indikátory by nám měli nastínit celkovou finančně ekonomickou situaci podniku a 

jeho výkonnost. K danému posouzení jsem použil Altmanův test a Index IN01.  

  

Altmanův test 

 Altmanův test by nám měl nastínit budoucí vývoj daného podniku. Zda má tendenci 

v horizontu dvou až pěti let ke stagnaci a úpadku, či naopak k růstu a prosperitě. 

 

 Tab. 4.12 Altmanův test [Zdroj: vlastní zpracování] 

 2007 2008 2009 2010 2011 

X1 - pracovní kapitál/celková aktiva 0,09 0,09 0,02 0,16 0,23 

X2 - čistý nerozdělený zisk/celková aktiva -0,07 0,01 -0,12 0,06 0,01 

X3 - EBIT/celková aktiva -0,07 0,02 -0,12 0,06 0,02 

X4 - trž.hodnota vl.kapitálu/úč.hodn.dluhů 1,81 3,56 4,96 2,74 7,64 

X5 - tržby/celková aktiva 1,62 1,22 0,95 1,10 1,03 

Z-score 2,15 3,84 2,13 2,60 4,47 

         

 Podle výsledku koeficientu Z-score v roce 2007 vidíme, že se podnik pohyboval 

v tzv.šedé zóně, kdy nemůžeme s jistotou říct, zda jeho budoucí vývoj bude směřovat 

k bankrotu. V následném roce již podnik dosahuje hodnot zdravé firmy. Další dva roky 

družstvo opět vykazuje hodnoty představující šedou zónu. V posledním roce 2011 

zaznamenáváme největší hodnotu koeficientu Z-score, podnik se opět jeví jako zdravá firma. 

Z těchto kolísajících výsledků Altmanova testu, si nejsem zcela jist, zda má opravdu takovou 

vypovídající hodnotu, aby dokázal předpovědět s předstihem dvou až pěti let bankrot 

podniku. 
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Index IN01 

 Z výsledných hodnot Indexu IN01 bychom se měli dozvědět, zda podnik v daném roce 

byl schopen tvořit hodnotu. 

 

 Tab. 4.13 Index IN01 [Zdroj: vlastní zpracování] 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiva/cizí zdroje 3,82 5,56 5,96 4,75 9,67 

EBIT/náladové úroky  42,59 -248,83 21,40 6,21 

EBIT/aktiva -0,07 0,02 -0,12 0,06 0,02 

Výnosy/aktiva 1,74 1,30 1,03 1,34 1,33 

Oběžná aktiva/(KZ+KBÚ) 1,33 1,52 1,14 1,96 3,76 

Index IN01  2,90 -9,34 2,17 2,19 

     

 Z tabulky vidíme, že podnik v letech 2008, 2010 a 2011 vykazuje hodnoty Indexu IN01 

od 2,17-2,90, což jsou uspokojivé výsledky a můžeme proto říci, že v těchto letech podnik 

tvořil hodnotu. V roce 2009 družstvo dosahuje velmi špatného výsledku. Tento rok si podnik 

vedl nejhůře v daném pětiletém období. Můžeme říci, že pokud by družstvo vykazovalo i 

v následných letech takto špatných výsledků, pomalu, ale jistě by spělo k bankrotu, naštěstí 

tomu tak nebylo. Hodnoty Indexu IN01 pro rok 2007 nelze získat, neboť v tomto roce byly 

nákladové úroky podniku nulové, a proto nelze tento údaj vypočítat. 

 

4.6 Výpočet EVA – ukazatele ekonomické přidané hodnoty 

 Tento ukazatel by nám měl říci, zda daný podnik tvořil během pětiletého období 

ekonomický zisk, či zda jen zisk účetní. Pro výpočet jsou použity vzorce z kapitoly 1.3.1. 
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 Tab. 4.14 EVA – ekonomický ukazatel přidané hodnoty [Zdroj: vlastní zpracování] 

 2007 2008 2009 2010 2011 

rf 3,65% 3,83% 3,45% 2,51% 2,36% 

rLA 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

rpodnikatelské 0,00% 0,08% 0,00% 0,09% 0,10% 

rFinStab 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 

re 8,65% 8,91% 18,45% 7,60% 7,46% 

Vlastní kapitál 29727 48290 40139 41825 42195 

ROE -10,04% 1,82% -15,03% 7,22% 1,46% 

EVA -555539 -342715 -1343665 -15971 -253151 

 

 Z hodnot v tabulce je zřejmé, že podnik Bytprům během celého pětiletého období netvořil 

ekonomický zisk, neboť hodnota ROE je v každém tomto roce menší než hodnota 

alternativního nákladu na kapitál (re). Pokud by tomu bylo naopak, mohli bychom říci, že 

podnik dosahoval ekonomického zisku. Z porovnání hodnot ROE a bezrizikové sazby (rf) 

zjišťujeme, že podnik dosahoval větší hodnotu jen v roce 2010. V ostatních letech mohl mít 

hypoteticky větší účetní zisk, pokud by veškerý vlastní kapitál vložil do dluhopisů. Účetní 

zisk podnik tvořil v letech 2008, 2010 a 2011. Ve zbylých dvou letech vykazoval účetní 

ztrátu.     

 

4.7 Výpočet ukazatele produktivity práce 

 

 Tento ukazatel by nám měl nastínit jak produktivní jsou v podniku všichni jeho 

zaměstnanci při tvoření nových hodnot v pracovním procesu. V následující tabulce je 

vypočítána produktivita práce v letech 2007-2011. Vychází se z výkonů, které byly provedeny 

daným počtem zaměstnanců v jednotlivých letech. Pro výpočet byl použit vzorec: (vzorec 

1.7). 
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 Tab. 4.15 Ukazatel produktivity práce [Zdroj: vlastní zpracování] 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Výkony (v tis.Kč) 61 506 66 424 39 898 54 520 42 906 

Počet zaměstnanců 113 79 74 79 79 

Produktivita práce  544 300 840 810 539 162 690 126 543 113 

 

  

 Graf 4.1. Průměrné mzdy a produktivita práce [Zdroj: vlastní zpracování] 
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 Z tabulky a následného grafu vyplývá, že v roce 2008 byli pracovníci družstva Bytprům 

nejproduktivnější za celé pětileté období. Jeden pracovník družstvu přinesl v průměru 840 810 

Kč. Zároveň bylo v tomto roce dosahováno největších výkonů i naproti tomu, že se na 

produkci podílelo daleko méně pracovníků než v roce předešlém. V roce 2008 bylo 

propuštěno 34 zaměstnanců a jejich počet se ze 113 pracovníků snížil na 79. Produktivita 

mezi roky 2007-2008 vzrostla téměř o 55%. To bylo pro družstvo dobrým signálem, že i při 

menším počtu zaměstnanců je schopno dosahovat větších výkonů a jeho zaměstnanci jsou 

produktivnější než v předchozím období. V dalších letech se již zaměstnanecká základna 

družstva téměř nezměnila. Bohužel však došlo k rapidnímu snížení produktivity práce, která 

dosahovala kromě roku 2010, kdy došlo k mírnému nárůstu produktivity, hodnoty roku 2007. 

Družstvo nebylo schopno sehnat dostatečné množství zakázek, proto mu také klesly výkony. 

V roce 2009 byl propad výkonů největší. Proti roku 2008 tento propad znamenal ztrátu na 
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výkonech 26 526 tis.Kč. V tomto roce byla zaznamenána také nejhorší produktivita práce.

 U srovnání vývoje produktivity práce s vývojem průměrných mezd se za ideální stav 

považuje, když produktivita práce roste rychleji než průměrné mzdy. Z grafu 4.1 je patrné, že 

tohoto stavu bylo dosaženo pouze v letech 2008 a 2010. V těchto dvou letech družstvo 

zaznamenává zvýšený růst produktivity práce. Naproti tomu za celé pětileté období nedochází 

v podniku k vyššímu růstu průměrných mezd. 

 Tyto nepříliš lichotivé výsledky produktivity práce jasně naznačují, že družstvo 

zaměstnává příliš mnoho pracovníků, kteří nejsou stoprocentně využiti, proto by mělo dojít ke 

snížení stavů zaměstnanců, tak jako mezi roky 2007-2008, kdy to pro družstvo znamenalo 

pozitivní krok.   
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5. MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁVÁNÍ 

 

 Pro metody mezipodnikového srovnávání jsem si vybral dvě výrobní družstva, které mají 

stejně jako výrobní družstvo Bytprům hlavní předmět podnikání uvedenou stavební činnost a 

svou velikostí co do počtu zaměstnanců, jsou přibližně stejně velká. Prvním družstvem je 

Kamena výrobní družstvo Brno. Má stejně jako družstvo Bytprům dlouholetou tradici, bylo 

založeno již v roce 1952. V  tomto družstvu bylo v roce 2009 zaměstnáno 69 zaměstnanců, 

z toho 6 zaměstnanců řídících a 59 výrobních. V roce 2010 došlo k snížení stavu zaměstnanců 

na 65, díky propuštění čtyř výrobních zaměstnanců. Druhým družstvem je výrobní družstvo 

Stavbař, které má sídlo v Šenově u Nového Jičína. Toto družstvo nemá tak dlouholetou 

tradici, jako zmíněné dvě družstva, ale není také žádným nováčkem. Bylo založeno v roce 

1990. V družstvu bylo v roce 2009 zaměstnáno 47 zaměstnanců, z toho 6 zaměstnanců 

řídících a 41 výrobních. V roce 2010 bylo propuštěno 5 výrobních zaměstnanců a celkový 

počet zaměstnanců tak byl v tomto roce 42. 

 Pro srovnání těchto tří družstev použiji vícerozměrné metody mezipodnikového 

srovnávání. Konkrétně metodu prostého pořadí, metodu bodovací, metodu normované 

proměnné a metodu vzdálenosti od fiktivního objektu. Pomocí těchto metod budu hodnotit 

charakteristiky vybraných ukazatelů u jednotlivých podniků v letech 2009 a 2010 a stanovým 

pořadí těchto podniků v daných letech.      

 V následující tabulce budou uvedeny hodnoty jednotlivých ukazatelů daných podniků, 

které budou v následných metodách srovnávány. V tabulce je také pro následné výpočty 

uveden průměr a směrodatná odchylka jednotlivých ukazatelů. Je zde uveden i charakter 

jednotlivých ukazatelů, který nám říká jaké hodnoty by měl daný ukazatel dosahovat. Pro 

ukazatele s charakterem 1 jsou lepší vyšší hodnoty a pro ukazatele s charakterem -1 jsou lepší 

nižší hodnoty. 
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Tab. 5.1 Ukazatele pro výpočet metod mezipodnikového srovnávání [Zdroj: vlastní zpracování] 

 

UKAZATELE 

Likvidita Aktivita Zadluženost Rentabilita 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

Celková Pohotová Okamžitá DSZ DIP Celková ROA ROE ROS 

Firma ROK 2009 

BYTPRŮM 1,14 0,88 0,14 62,51 46,09 16,77 -12,36 -15,03 -13,21 

KAMENA 11,87 5,25 3,80 22,06 31,90 5,94 1,16 1,01 1,17 

STAVBAŘ 3,66 3,37 1,45 35,76 68,46 17,09 -6,53 -10,09 -4,93 

Průměr 5,56 3,17 1,80 40,11 48,82 13,27 -5,91 -8,04 -5,66 

Sm.odchylka 4,58 1,79 1,51 16,80 15,05 5,18 5,54 6,71 5,89 

Firma ROK 2010 

BYTPRŮM 1,96 1,71 0,10 54,48 87,42 21,06 6,05 7,22 5,16 

KAMENA 11,69 5,40 3,87 24,61 37,63 5,76 0,24 0,15 0,20 

STAVBAŘ 2,71 2,60 1,12 39,04 57,51 22,11 -18,68 -27,02 -10,51 

Průměr 5,45 3,24 1,70 39,38 60,85 16,31 -4,13 -6,55 -1,72 

Sm.odchylka 4,42 1,57 1,59 12,20 20,46 7,47 10,56 14,76 6,54 

Charakter 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 

 

Metoda prostého pořadí 

 Tato metoda je nejjednodušší. Porovnáme hodnoty jednotlivých ukazatelů u daných 

podniků  a přiřadíme jim číslo od 1 (nejlepší hodnota) do 3 (nejhorší hodnota). Poté dané 

hodnoty sečteme a stanovíme pořadí jednotlivých podniků.  
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Tab. 5.2  Metoda prostého pořadí [Zdroj: vlastní zpracování] 

FIRMA 
UKAZATELE 

Součet Pořadí 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

ROK 2009 

BYTPRŮM 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 3. 

KAMENA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1. 

STAVBAŘ 2 2 2 2 3 3 2 2 2 20 2. 

ROK 2010 

BYTPRŮM 3 3 3 3 3 2 1 1 1 20 2. 

KAMENA 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 1. 

STAVBAŘ 2 2 2 2 2 3 3 3 3 22 3. 

 

 Z tabulky vidíme, že v roce 2009 nejlepší hodnoty ve všech ukazatelích dosáhlo družstvo 

Kamena. Jako druhé skončilo družstvo Stavbař. Družstvo Bytprům kromě ukazatelů V. (doba 

inkasa pohledávek) a VI. (celkové zadluženosti) dosahovalo ve zbylých ukazatelích 

nejhorších hodnot, a proto se také umístilo jako poslední.   

 V roce 2010 dosahuje nejmenšího součtu a tím i nejlepšího umístění družstvo Kamena. 

Mělo nejlepší hodnoty v ukazatelích likvidity, aktivity a zadluženosti. Jako druhé skončilo 

družstvo Bytprům. To dosahovalo nejlepších hodnot v ukazatelích rentability. Na třetím místě 

skončilo družstvo Stavbař, které v žádném z ukazatelů nedosáhlo nejlepších hodnot. 

 

Bodovací metoda 

 Bodovací metoda je také poměrně jednoduchá. Vychází z předchozí metody prostého 

pořadí. Nejlepší hodnotu u jednotlivých ukazatelů ohodnotíme 100 body. Zbývajícím dvěma 

hodnotám u jednotlivých ukazatele přiřadíme body podle poměru absolutních hodnot. Pro 

výpočet této metody byly použity vzorce: (vzorec 2.2) a (vzorec 2.3).    
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Tab. 5.3  Bodovací metoda [Zdroj: vlastní zpracování] 

FIRMA 
UKAZATELE 

Součet Pořadí 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

ROK 2009 

BYTPRŮM 10 17 4 35 69 35 -91 -93 -91 -105 3. 

KAMENA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900 1. 

STAVBAŘ 31 64 38 62 47 35 -82 -90 -76 29 2. 

ROK 2010 

BYTPRŮM 17 32 3 45 43 27 100 100 100 467 2. 

KAMENA 100 100 100 100 100 100 4 2 4 610 1. 

STAVBAŘ 23 48 29 63 65 26 -68 -73 -51 62 3. 

 

 V roce 2009 nejlepších hodnot a tím i 100 bodů v každém ukazateli dosáhlo družstvo 

Kamena. Bodové ohodnocení ukazatelů u zbylých dvou družstev značně zaostává za tímto 

družstvem. Mírné přiblížení k nejlepším hodnotám dosahuje družstvo Stavbař jen 

v ukazatelích II. (pohotová likvidita) a IV. (doba splatnosti závazků), v ostatních ukazatelích 

dosahuje zhruba třetinových hodnot nebo se dostává dokonce v ukazatelích rentability do 

mínusu. Družstvo Bytprům je na tom ještě hůře. Jenom jeden ukazatel dosahuje přijatelné 

hodnoty a to je ukazatel V. (doba inkasa pohledávek). Ostatní ukazatele vykazují velmi špatné 

výsledky. 

 Výsledky z tabulky v roce 2010 nám říkají, že nejlepším podnikem se stalo opět družstvo 

Kamena. Podle bodového ohodnocení vidíme, že u ukazatelů likvidity dosahovalo toto 

družstvo značně lepších výsledků než zbývající dvě družstva a dalo by se říci, že je třikrát 

likvidnější. U ukazatelů aktivity a zadluženosti jsou jeho hodnoty přibližně jedenkrát vyšší 

než u ostatních družstev. Družstvo Bytprům skončilo na druhém místě díky nejlepším 

hodnotám u ukazatelů rentability. Tyto hodnoty markantně převyšují hodnoty dalších dvou 

družstev. Bodové hodnocení u družstva Stavbař je dokonce minusové a i díky tomu skončilo 

toto družstvo na posledním místě.   

 

Metoda normované proměnné 

 Tato metoda je oproti předešlým metodám přesnější a ukazuje nám reálnější pohled na 

stav jednotlivých družstev. Vypočítáme ji pomocí následujících vzorců: (vzorec 2.4), (vzorec 

2.5) a (vzorec 2.6). 
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Tab. 5.4  Metoda normované proměnné [Zdroj: vlastní zpracování] 

FIRMA 
UKAZATELE 

Průměr Pořadí 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

ROK 2009 

BYTPRŮM -0,96 -1,28 -1,09 -1,33 0,18 -0,68 -1,16 -1,04 -1,28 -1,28 3. 

KAMENA 1,38 1,16 1,32 1,07 1,12 1,41 1,28 1,35 1,16 1,16 1. 

STAVBAŘ -0,41 0,11 -0,23 0,26 -1,31 -0,74 -0,11 -0,31 0,12 0,12 2. 

ROK 2010 

BYTPRŮM -0,79 -0,97 -1,00 -1,24 -1,30 -0,64 0,96 0,93 1,05 -0,33 2. 

KAMENA 1,41 1,38 1,36 1,21 1,13 1,41 0,41 0,45 0,29 1,01 1. 

STAVBAŘ -0,62 -0,40 -0,36 0,03 0,16 -0,78 -1,38 -1,39 -1,34 -0,68 3. 

 

 Vidíme, že i u této metody se oproti předešlým metodám v roce 2009 žádné změny ve 

výsledném pořadí jednotlivých podniků nedějí. Nejlepší zůstává družstvo Kamena, druhé je 

družstvo Stavbař a třetí skončilo družstvo Bytprům.  

 Také v roce 2010 se nekoná žádná změna. Nejlepší je opět družstvo Kamena, jako druhé 

skončilo družstvo Bytprům a třetí místo zbylo na družstvo Stavbař. 

 

Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu 

 Z této poslední metody získáme informaci o tom, kolik procent se jednotlivé firmy 

pohybují od tzv.fiktivního podniku. Fiktivní podnik je vytvořen z nejlepších hodnot ukazatelů 

jednotlivých firem a reálně neexistuje. Pro výpočet byl použit vzorec: (vzorec 2.7). 

 
Tab. 5.5  Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu [Zdroj: vlastní zpracování] 

FIRMA 
UKAZATELE Eukleidovská 

vzdálenost 
Pořadí 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

ROK 2009 

BYTPRŮM 5,49 5,96 5,84 5,80 0,89 4,37 5,96 5,72 5,95 6,78 3. 

KAMENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 

STAVBAŘ 3,21 0,10 2,41 0,67 5,90 4,63 1,93 2,74 1,07 4,86 2. 

ROK 2010 

BYTPRŮM 4,84 5,51 5,61 6,00 5,92 4,19 0,00 0,00 0,00 5,66 2. 

KAMENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,23 0,58 1,05 1. 

STAVBAŘ 4,13 3,17 2,98 1,40 1,40 4,79 5,49 5,38 5,74 5,83 3. 
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 Z tabulky vidíme, že v roce 2009 bylo od fiktivního podniku nejméně vzdálené družstvo 

Kamena. Z výsledné hodnoty, která činí 0,00%, můžeme říci, že toto družstvo je vlastně 

takovým fiktivním podnikem, který ale reálně existuje. V tomto případě k tomu dochází, 

jestliže ostatní podniky oproti nejlepšímu podniku značně zaostávají ve všech daných 

ukazatelích. Druhé družstvo Stavbař je vzdálené od fiktivního podniku o 4,86%. Poslední 

družstvo Bytprům je vzdálené 6,78% od fiktivního podniku. 

 V roce 2010 se nejlepším podnikem stává opět družstvo Kamena. Nedosahuje v porovnání 

s ostatními podniky již tak skvělých hodnot jako v roce předchozím, ale i tak je vzdáleno od 

fiktivního podniku jen nepatrně a to o 1,05%. Družstvo Bytprům díky výrazně lepším 

hodnotám v ukazatelích rentability oproti minulému roku obsazuje druhé místo. Od fiktivního 

podniku je vzdáleno 5,66%. Jen těsně za ním se umísťuje družstvo Stavbař s odchylkou od 

fiktivního podniku o 5,83%.     
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6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

 Z analýzy produktivity práce, kterou jsem provedl v kapitole 4.7 vyplývá, že zaměstnanci 

v podniku Bytprům nejsou v pracovním procesu plně využiti. Jejich produktivita je na špatné 

úrovni. Proto bych se zaměřil na zaměstnaneckou strukturu družstva, porovnal velikost 

podávaných výkonů v jednotlivých letech, výši osobních nákladů a počet pracovníků, kteří se 

na podávaných výkonech podíleli. 

 Osobní náklady se během sledovaného pětiletého období téměř neměnily. Jediná 

výraznější změna byla mezi roky 2007-2008, kdy došlo k propuštění 34 zaměstnanců. Naproti 

tomu docházelo k postupnému snižování výkonů. Mírný vzestup můžeme zaznamenat jen 

v roce 2010. Výkony se mezi roky 2008-2011 snížily přibližně o 35%. Podobný vývoj jako 

výkony měla i produktivita práce. V následném grafu budou znázorněny změny v počtu 

zaměstnanců, osobních nákladech, výkonech a produktivitě práce, které proběhly v družstvu 

Bytprům v rozmezí let 2007-2011.   

  

 Graf 6.1 Vývoj počtu zam., os.nákladů, výkonů a prod.práce v letech 2007-11  [Zdroj: vlastní zpracování] 

2007 2008 2009 2010 2011

Počet zaměstnanců

Osobní náklady

Výkony

Produktivita práce

 

 

 Situace, kdy při stále stejném počtu zaměstnanců a neměnném mzdovém ohodnocení 

výrazně klesají výkony, vypovídá o tom, že se snižuje produktivita práce a část zaměstnanců 

není plně využita. Navrhoval bych především optimalizovat počet zaměstnanců  výrobních a 

poté následně i zaměstnanců technicko-hospodářských.  
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 V roce 2011 pracovalo v družstvu Bytprům 79 zaměstnanců. Z toho je 56 výrobních a 23 

technicko-hospodářských. Z technicko-hospodářských to jsou předseda, vedoucí výroby, 4 

lidé na ekonomickém úseku, personalistka, správce areálů, 5 vedoucích jednotlivých 

středisek, 5 sekretářek a 5 mistrů. 

 Družstvo Bytprům se zaměřuje především na stavební výrobu, u které je typická její 

sezónnost, proto má ve slabších měsících (prosinec, leden, únor a březen) přibližně o 70% 

méně zakázek než ve zbylých měsících. Z této statistiky bych především vycházel při 

snižování počtu výrobních pracovníků. Navrhoval bych snížit počet výrobních pracovníků o 

60% (o 22 zaměstnanců). Stálých zaměstnanců ve výrobě by po této změně zůstalo 34. Tito 

zaměstnanci by měli bez obtíží zvládnout zrealizovat množství zakázek, které by družstvo 

mělo ve slabších měsících. V ostatních měsících by si podnik nabíral pracovníky na 

živnostenský list nebo brigádníky na dohodu podle aktuální potřeby. Díky tomuto snížení 

výrobních pracovníků by logicky mělo dojít i ke snížení pracovníků technicko-

hospodářských. Navrhoval bych zrušit místo mistra v jednotlivých pěti střediscích. Celkové 

řízení bych ponechal vedoucím středisek. Díky menší administrativě bych zredukoval počet 

postů sekretářek z 5 na 2. Ze stejného důvodu bych zrušil místo jedné účetní. Celkem by 

došlo k propuštění 9 zaměstnanců technicko-hospodářských a v družstvu by jich zůstalo 

pouze 14.   

V následné tabulce nastíním, jaké by tyto změny měly pro družstvo ekonomický efekt. 

 

Tab. 6.1 Úspora mzdových nákladů po snížení počtu zaměstnanců [Zdroj: vlastní zpracování] 

Pracovníci 
Počet Průměrný 

plat 

Mzdové náklady 

Úspora Silné měsíce (8) Slabé měsíce (4) 

Před Po Před Po Před Po 

TH 23 14 29 000 5 336 000 3 248 000 2 668 000 1 624 000 3 132 000 

Výrobní 56 34 22 000 9 856 000 5 984 000 4 928 000 2 992 000 5 808 000 

Externí 0 15 18 000 0 2 160 000 0 0 -2 160 000 

        6 780 000 

  

 V této tabulce jsou uvedeny počty jednotlivých pracovníků před změnou a po změně. U 

stanovení počtu externích zaměstnanců jsem předpokládal, že pokud by družstvo získávalo 

obdobný počet zakázek v silných měsících jako doposud, vystačí si s menším počtem 
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pracovníků než do současné doby zaměstnávalo ve výrobě, neboť jejich produktivita se 

vzhledem k výkonům neustále snižovala. Dále zde uvádím celkové náklady družstva na  

průměrný plat těchto pracovníků. U mzdových nákladů jsou uvedeny celkové mzdové 

náklady v silných měsících (duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen a listopad), kdy 

dochází k největší stavební produkci a družstvo bude zaměstnávat externí pracovníky a 

celkové mzdové náklady v slabých měsících (prosinec, leden, únor a březen), kdy je naopak 

nedostatek stavebních zakázek a družstvo si vystačí pouze se svými stálými výrobními 

zaměstnanci. Pokud by družstvo k těmto změnám přistoupilo, ušetřilo by nemalé mzdové 

náklady. Roční úspora mzdových nákladů by činila 6 780 tis.Kč. 
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ZÁVĚR 

 

 Družstvo Bytprům existuje na trhu již 92 let. Dalo by se tedy předpokládat, že tak dlouho 

fungující podnik bude mít velice silné a stabilní postavení na trhu. Bohužel tomu tak není. 

Družstvo Bytprům se nejspíš již po revoluci nedokázalo zcela přizpůsobit přechodu k tržnímu 

systému hospodářství, kdy začalo vznikat v oboru stavebnictví mnoho nových firem, které 

přinesly do tohoto oboru velkou konkurenci. 

 V sledovaných pěti letech vykazuje družstvo Bytprům velice špatné výsledky 

hospodaření. V letech 2008, 2010 a 2011 se sice dostává do účetního zisku, ale při 

podrobnějším zkoumání zjistíme, že to bylo vždy zapříčiněno prodejem dlouhodobého 

hmotného majetku. Velmi špatným signálem pro družstvo je také to, že sumy z prodeje 

dlouhodobého hmotného majetku, které pokrývají jeho ztrátové podnikání jsou každý rok o 

něco vyšší. Družstvo se ročně zbavuje okolo 10% svého majetku, což z dlouhodobého 

hlediska může mít katastrofální následky. Dalším varovným signálem je snižující se objem 

tržeb z realizovaných zakázek, při neměnném objemu mzdových nákladů. Vypovídá to o 

neefektivním využívání zaměstnanců družstva.   

 Z analýzy jednotlivých poměrových ukazatelů vyplývá, že zadluženost podniku Bytprům 

je na dobré úrovni. Družstvo nevyužívá téměř žádné dlouhodobé cizí zdroje a díky svému 

značnému vlastnímu kapitálu se jeví jako stabilní podnik, který je důvěryhodným partnerem 

pro své věřitele. Ukazatele rentability pro družstvo již tak pozitivně nevyznívají. Družstvo 

příliš rentabilní není a nedokáže plně využít svého potenciálu. Jak již bylo zmíněno, ziskové 

bylo pouze ve třech letech daného pětiletého období a jeho ziskovost vzhledem k tržbám byla 

zanedbatelná. Navíc byla značně ovlivněna prodejem dlouhodobého hmotného majetku. 

Z tohoto hlediska by mělo družstvo učinit co nejdříve kroky, které by vedly k nápravě a 

zvýšení rentability. U ukazatelů likvidity nejsou patrny žádné větší nedostatky. Můžeme říci, 

že družstvo je likvidní, ať již z pohledu celkové likvidity, tak i té okamžité. Poslední analýza 

ukazatelů aktivity nám opět odhaluje nedostatky družstva ve využití svého potenciálu, který 

mu přináší jeho značný majetek. Družstvo dokáže ze svého majetku, který má k dispozici 

vygenerovat jen nepatrné množství prostředků. Každým rokem navíc zhodnocuje svůj 

majetek v čím dál menší míře. U těchto ukazatelů aktivity se také projevuje neschopnost 

družstva k získání dostatečného počtu zakázek, kdy rychlost obratu zásob na skladě má 

klesající tendenci, což pro družstvo znamená další náklady navíc na držení a spravování 

zásob. Družstvo by si také mělo pohlídat platební morálku svých odběratelů, protože se mu 

doba inkasování jeho pohledávek mírně zvyšuje. 
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 Další hodnocení podniku jsem provedl pomocí bonitních a bankrotních indikátorů. Tyto 

indikátory představují celkovou charakteristiku finančně ekonomické situace podniku a 

ukazují schopnost firmy dostát svým závazkům. Pomocí Altmanova testu jsem zjistil, že 

podnik Bytprům se pohybuje kolísavě v tzv.šedé zóně, kdy nejde s jistotou říci, zda spěje do 

bankrotu či nikoliv a v zóně, která představuje zdravou firmu. Další indikátor, který jsem 

použil IN01 vypovídá o tom, zda byl podnik schopen tvořit hodnotu. Z pohledu tohoto 

indikátoru si družstvo Bytprům nestojí až tak špatně a hodnotu tvoří ve třech letech daného 

pětiletého období.  

 Pomocí ekonomického ukazatele přidané hodnoty EVA jsem zjišťoval, zda podnik tvořil 

během těchto pěti let ekonomický zisk. Z výsledných hodnot vyplývá, že tomu tak za celé 

pětileté období nebylo. To však pro podnik neznamená žádnou tragédii, neboť i firma 

nedosahující ekonomického zisku může dosahovat zisku účetního, což je pro podnik 

dostačující. 

 Dále jsem se zabýval posouzením podniku v rámci odvětví, ve kterém podniká a pomocí 

metod mezipodnikového srovnávání jsem družstvo Bytprům porovnal s dalšími dvěma 

družstvy. Porovnával jsem podniky v rámci dvouletého období. Z těchto srovnání družstvo 

Bytprům nevyšlo příliš dobře. Téměř ve všech ukazatelích během těchto dvou let vykazovalo 

horší hodnoty než další dvě družstva. V roce 2009 v celkovém srovnání skončilo na 

posledním místě a v roce 2010 na místě druhém, ovšem jen díky tomu, že mělo lepší výsledky 

hospodaření a tím i lepší hodnoty ukazatelů rentability, které ovšem nedosáhlo vyšší 

produktivitou, ale prodejem svého dlouhodobého majetku. Lze tedy říci, že družstvo Bytprům 

není konkurence schopné. V družstvu by měli nastat patřičné změny, aby se nastartoval jeho 

ekonomický růst, které se pokusím v následujícím odstavci navrhnout. 

 V družstvu by měli nastat určité změny v personálním obsazení. Družstvo vynakládá 

značnou část výdajů na mzdové náklady a vzhledem k tomu, že není schopno sehnat 

dostatečné množství zakázek, které by bylo potřebné pro smysluplné využití všech 

pracovníků, mělo by dojít k zeštíhlení jeho zaměstnanecké základny. V zimních měsících, kdy 

družstvo jen stěží shání zakázky, je nehospodárné zaměstnávat tak velký počet výrobních 

pracovníků. Pro družstvo by bylo jistě efektivnější zaměstnávat část pracovníků v silných 

sezónních měsících, kdy je největší stavební výroba, na živnostenský list nebo na dohodu. 

V zimních měsících, kdy stavební výroba stagnuje, by družstvo díky tomu ušetřilo část 

mzdových nákladů. Také by bylo dobré zjistit, zda je efektivní zaměstnávat tak velký počet 

technicko-hospodářských pracovníků. Z celkového počtu 79 pracovníků je 23 technicko-

hospodářských. To je téměř jedna třetina zaměstnanců, což se mi zdá být příliš. Z analýzy 
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mzdových nákladů k celkovým výkonům jsem dospěl k názoru, že část zaměstnanců nemůže 

být plně využita, neboť se při téměř neměnných mzdových nákladech výkony podniku snížily 

od roku 2009 přibližně o třetinu. Navrhl jsem tedy změny, které by vedly k optimalizaci 

zaměstnanecké základny. Z těchto změn vyplývá, že by muselo být propuštěno 9 zaměstnanců 

technicko-hospodářských a 22 zaměstnanců ve výrobě, což by vedlo k úspoře 6 780 tis.Kč na 

mzdových nákladech ročně. Tento návrh je čistě teoretický, ale myslím si, že k určité změně 

musí zajisté dojít, proto by družstvo ve svém vlastním zájmu mělo požádat o personální audit 

některou z auditorských firem a zjistit, zda jsou všichni jeho zaměstnanci stoprocentně 

využiti. Společně s otázkou personálního obsazení, by se družstvo mělo zaměřit také na svou 

marketingovou strategii. Díky ní by možná nemuselo dojít k tak drastickému propouštění 

zaměstnanců, pokud by se družstvu podařilo sehnat dostatečné množství zakázek. Vzhledem 

k tomu, že družstvo disponuje velkými vlastními zdroji, nebyl by jistě problém zrealizovat 

reklamní kampaň, která by vedla k jeho větší propagaci. Určitě by se měl podnik také více 

prezentovat na různých stavebních výstavách a veletrzích. Poslední oblastí na kterou by se 

mělo družstvo zaměřit, je inkasování svých pohledávek. Platební morálka odběratelů družstva 

není příliš dobrá. Měli by své závazky vůči družstvu hradit v kratší době. Bohužel tento 

problém je takovým "začarovaným kruhem" a nešvarem dnešní doby, s kterým se potýká 

většina firem. 

 Pokud v družstvu Bytprům nedojde k výše popsaným změnám a bude i nadále hradit svoje 

špatné hospodaření prodejem vlastního majetku, bude jeho budoucnost vážně ohrožena a 

myslím si, že v horizontu pěti let může dojít k jeho zkrachování.       
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PŘÍLOHY

 

Příloha č.1  Rozvaha Bytprům 2007-2011 [Zdroj: interní materiály družstva Bytprům] 

ROZVAHA - BYTPRŮM 
ke dni 31.12. 

( v celých tisících Kč) 

AKTIVA 
2007 2008 2009 2010 2011 

Netto Netto Netto Netto Netto 

  AKTIVA CELKEM 40 446 58 892 48 305 53 069 47 224 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál           

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 25 769 42 984 38 543 35 183 32 023 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

1. Zřizovací výdaje           

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje           

3. Software           

4. Ocenitelná práva           

5. Goodwill           

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek           

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek           

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 25 759 42 974 38 533 35 173 32 013 

1. Pozemky 613 19 707 17 402 17 051 15 993 

2. Stavby 24 067 22 177 20 301 16 876 13 813 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 079 1 090 830 1 246 2 190 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů           

5. Základní stádo a tažná zvířata           

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek           

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 17 

8. Poskytnuté zálohy na DHM           

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku           

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 10 10 10 10 10 

1. Podíly v ovládaný a řízených osobách           

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem           

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly           

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

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 10 10 10 10 10 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek           

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 14 089 15 671 9 052 17 346 14 827 

C.I. Zásoby 3 156 1 923 2 099 2 256 2 133 

1. Materiál 2 327 1 868 2 049 1 737 1 854 

2. Nedokončená výroba a polotovary 792 21 19 486 246 

3. Výrobky           

4. Zvířata           

5. Zboží           

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 37 34 31 33 33 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 383 401 353 282 41 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 383 401 353 282 41 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba           

3. Pohledávky - podstatný vliv           

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

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy           

6. Dohadné účty aktivní           

7. Jiné pohledávky           

8. Odložená daňová pohledávka           

C.III. Krátkodobé pohledávky 7 381 9 606 5 492 13 920 8 252 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 7 070 9 326 5 044 13 125 8 029 

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami           

3. Pohledávky - ovládající a řídící osoba           

4. Pohledávky - podstatný vliv           

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           

6. Stát - daňové pohledávky 0 20 0 30 0 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 304 260 234 723 207 

8. Dohadné účty aktivní           

9. Jiné pohledávky 7   214 42 16 

C.IV. Finanční majetek 3 169 3 741 1 108 888 4 401 

1. Peníze 423 441 131 311 293 

2. Účty v bankách 2 746 3 300 977 577 4 108 



 

  

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly           

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek           

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 588 237 710 540 374 

D.I. Časové rozlišení 588 237 710 540 374 

1. Náklady příštích období 588 237 710 540 374 

2. Komplexní náklady příštích období           

3. Příjmy příštích období           

PASIVA 
2007 2008 2009 2010 2011 

Netto Netto Netto Netto Netto 

  PASIVA CELKEM 40 446 58 892 48 305 53 069 47 224 

A. Vlastní kapitál  29 727 48 290 40 139 41 825 42 195 

A.I. Základní kapitál 24 625 24 643 24 656 24 654 24 362 

1. Základní kapitál 24 625 24 643 24 656 24 654 24 362 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly           

3. Změny základního kapitálu           

A.II. Kapitálové fondy 11 346 9 706 7 573 86 133 

1. Emisní ážio           

2. Ostatní kapitálové fondy 11 346 9 706 7 573 86 133 

3. Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků           

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách           

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 22 453 38 777 38 777 38 902 38 902 

1. Zákonný rezervní fond  22 453 38 777 38 777 38 902 38 902 

2. Statutární a ostatní fondy           

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -25 713 -25 713 -24 836 -24 836 -21 817 

1. Nerozdělený zisk minulých let           

2. Neuhrazená ztráta minulých let -25 713 -25 713 -24 836 -24 836 -21 817 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období -2 984 877 -6 031 3 019 615 

B. CIZÍ ZDROJE 10 582 10 591 8 100 11 174 4 882 

B.I. Rezervy 18 12 8 280 37 

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů           

2. Rezervy na důchody a podobné závazky           

3. Rezerva na daň z příjmu           

4. Ostatní rezervy 18 12 8 280 37 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 275 165 2 044 897 

1. Závazky z obchodních vztahů           

2. Závazky - ovládající a řídící osoba           

3. Závazky - podstatný vliv           

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

5. Dlouhodobé přijaté zálohy           

6. Vydané dluhopisy           

7. Dlouhodobé směnky k úhradě           

8. Dohadné účty pasivní           

9. Jiné závazky 0 275 165 2 044 897 

10. Odložený daňový závazek           

B.III. Krátkodobé závazky 10 564 10 304 7 927 8 850 3 948 

1. Závazky z obchodních vztahů 6 215 7 473 4 077 5 131 1 879 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba           

3. Závazky - podstatný vliv           

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

5. Závazky k zaměstnancům 1 577 1 164 1 057 1 019 982 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 632 628 555 561 556 

7. Stát - daňové závazky a dotace 577 549 394 109 160 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 817 28 18 820 2 

9. Vydané dluhopisy           

10. Dohadné účty pasivní 455 191 0 0 0 

11. Jiné závazky 291 271 1 826 1 210 369 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé           

2. Bankovní úvěry krátkodobé           

3. Krátkodobé finanční výpomoci           

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 137 11 66 70 147 

C.I. Časové rozlišení 137 11 66 70 147 

1. Výdaje příštích období 31 11 66 70 141 

2. Výnosy příštích období 106 0 0 0 6 

             

 

 

 



 

  

Příloha č.2  Výkaz zisku a ztráty Bytprům 2007-2011  [Zdroj: interní materiály družstva Bytprům]  

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - BYTPRŮM 
ke dni 31.12. 

( v celých tisících Kč) 
Položka 2007 2008 2009 2010 2011 

I. Tržby za prodej zboží 4 288 4 701 5 803 4 713 5 709 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 955 3 387 4 278 3 466 4 348 

+ OBCHODNÍ MARŽE 1 333 1 314 1 525 1 247 1 361 

II. Výkony 61 506 66 424 39 898 54 520 42 906 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 61 120 67 182 39 849 53 771 42 948 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 373 -758 49 749 -154 

3. Aktivace 13 0 0 0 112 

B. Výkonová spotřeba 40 018 44 849 22 410 35 197 28 352 

1. Spotřeba materiálu a energie 17 483 19 506 12 109 15 811 13 674 

2. Služby 22 535 25 343 10 301 19 386 14 678 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 22 821 22 889 19 013 20 570 15 915 

C. Osobní náklady 26 796 22 407 21 960 22 920 22 593 

1. Mzdové náklady 19 630 16 366 16 167 16 770 16 577 

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

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 521 5 448 5 220 5 477 5 445 

4. Sociální náklady 645 593 573 673 571 

D. Daně a poplatky 862 989 913 1 239 1 353 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 492 2 459 2 363 2 097 2 093 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 200 4 873 3 754 11 733 12 211 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  46 4 353 3 656 11 399 12 097 

2. Tržby z prodeje materiálu 154 520 98 334 114 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 648 2 336 1 816 2 712 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  0 214 2 322 1 600 2 651 

2. Prodaný materiál 0 434 14 216 61 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období -679 -2 470 -472 -1 109 -268 

IV. Ostatní provozní výnosy 4 494 615 301 166 2 159 

H. Ostatní provozní náklady 985 3 407 1 940 2 296 1 032 

V. Převod provozních výnosů           

I. Převod provozních nákladů           

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -2 941 937 -5 972 3 210 770 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů           

J. Prodané cenné papíry a podíly           

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem           

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů           

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku           

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku           

K. Náklady z finančního majetku           

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů           

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů           

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti           

X. Výnosové úroky 0 0 0 1 5 

N. Nákladové úroky 0 22 24 150 124 

XI. Ostatní finanční výnosy           

O. Ostatní finanční náklady 43 38 35 42 36 

XII. Převod finančních výnosů           

P. Převod finančních nákladů           

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -43 -60 -59 -191 -155 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 0 0 

1. splatná           

2. odložená           

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST -2 984 877 -6 031 3 019 615 

XIII. Mimořádné výnosy           

R. Mimořádné náklady           

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

1. splatná           

2. odložená           

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům           

*** Výsledek hospodaření za účetní období -2 984 877 -6 031 3 019 615 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -2 984 877 -6 031 3 019 615 

 



 

  

Příloha č.3  Horizontální analýza rozvahy Bytprům 2007-2011 [Zdroj: vlastní zpracování] 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY  
AKTIVA 

2007 2008 

Změna 

2009 

Změna 

2010 

Změna 

2011 

Změna 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní Absolutní Relativní Absolutní Relativní 

  AKTIVA CELKEM 40 446 58 892 18446 45,6% 48 305 -10587 -18,0% 53 069 4764 9,9% 47 224 -5845 -11,0% 

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

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 25 769 42 984 17215 66,8% 38 543 -4441 -10,3% 35 183 -3360 -8,7% 32 023 -3160 -9,0% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

1. Zřizovací výdaje 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

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

3. Software 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

4. Ocenitelná práva 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

5. Goodwill 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

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

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

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 25 759 42 974 17215 66,8% 38 533 -4441 -10,3% 35 173 -3360 -8,7% 32 013 -3160 -9,0% 

1. Pozemky 613 19 707 19094 3114,8% 17 402 -2305 -11,7% 17 051 -351 -2,0% 15 993 -1058 -6,2% 

2. Stavby 24 067 22 177 -1890 -7,9% 20 301 -1876 -8,5% 16 876 -3425 -16,9% 13 813 -3063 -18,2% 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 079 1 090 11 1,0% 830 -260 -23,9% 1 246 416 50,1% 2 190 944 75,8% 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

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

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0   0 0   0 0   17 17 #DIV/0! 

8. Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

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

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 10 10 0 0,0% 10 0 0,0% 10 0 0,0% 10 0 0,0% 

1. Podíly v ovládaný a řízených osobách 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

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

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 10 10 0 0,0% 10 0 0,0% 10 0 0,0% 10 0 0,0% 

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

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 14 089 15 671 1582 11,2% 9 052 -6619 -42,2% 17 346 8294 91,6% 14 827 -2519 -14,5% 

C.I. Zásoby 3 156 1 923 -1233 -39,1% 2 099 176 9,2% 2 256 157 7,5% 2 133 -123 -5,5% 

1. Materiál 2 327 1 868 -459 -19,7% 2 049 181 9,7% 1 737 -312 -15,2% 1 854 117 6,7% 

2. Nedokončená výroba a polotovary 792 21 -771 -97,3% 19 -2 -9,5% 486 467 2457,9% 246 -240 -49,4% 

3. Výrobky 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

4. Zvířata 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

5. Zboží 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 37 34 -3 -8,1% 31 -3 -8,8% 33 2 6,5% 33 0 0,0% 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 383 401 18 4,7% 353 -48 -12,0% 282 -71 -20,1% 41 -241 -85,5% 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 383 401 18 4,7% 353 -48 -12,0% 282 -71 -20,1% 41 -241 -85,5% 

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

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

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za úč.sdružení 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

6. Dohadné účty aktivní 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

7. Jiné pohledávky 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

C.III. Krátkodobé pohledávky 7 381 9 606 2225 30,1% 5 492 -4114 -42,8% 13 920 8428 153,5% 8 252 -5668 -40,7% 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 7 070 9 326 2256 31,9% 5 044 -4282 -45,9% 13 125 8081 160,2% 8 029 -5096 -38,8% 

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

3. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

4. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

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

6. Stát - daňové pohledávky 0 20 20  0 -20   30 30  0 -30   

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 304 260 -44 -14,5% 234 -26 -10,0% 723 489 209,0% 207 -516 -71,4% 

8. Dohadné účty aktivní 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

9. Jiné pohledávky 7 0 -7   214 214 #DIV/0! 42 -172 -80,4% 16 -26 -61,9% 

C.IV. Finanční majetek 3 169 3 741 572 18,0% 1 108 -2633 -70,4% 888 -220 -19,9% 4 401 3513 395,6% 

1. Peníze 423 441 18 4,3% 131 -310 -70,3% 311 180 137,4% 293 -18 -5,8% 

2. Účty v bankách 2 746 3 300 554 20,2% 977 -2323 -70,4% 577 -400 -40,9% 4 108 3531 612,0% 

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

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

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 588 237 -351 -59,7% 710 473 199,6% 540 -170 -23,9% 374 -166 -30,7% 

D.I. Časové rozlišení 588 237 -351 -59,7% 710 473 199,6% 540 -170 -23,9% 374 -166 -30,7% 

1. Náklady příštích období 588 237 -351 -59,7% 710 473 199,6% 540 -170 -23,9% 374 -166 -30,7% 

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

3. Příjmy příštích období 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

 



 

  

   

PASIVA 2007 2008 
Změna 

2009 
Změna 

2010 
Změna 

2011 
Změna 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní Absolutní Relativní Absolutní Relativní 

  PASIVA CELKEM 40 446 58 892 18 446 45,6% 48 305 -10 587 -18,0% 53 069 4 764 9,9% 47 224 -5 845 -11,0% 

A. Vlastní kapitál  29 727 48 290 18 563 62,4% 40 139 -8 151 -16,9% 41 825 1 686 4,2% 42 195 370 0,9% 

A.I. Základní kapitál 24 625 24 643 18 0,1% 24 656 13 0,1% 24 654 -2 0,0% 24 362 -292 -1,2% 

1. Základní kapitál 24 625 24 643 18 0,1% 24 656 13 0,1% 24 654 -2 0,0% 24 362 -292 -1,2% 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0     0     0     0   

3. Změny základního kapitálu 0 0 0     0     0     0   

A.II. Kapitálové fondy 11 346 9 706 -1 640 -14,5% 7 573 -2 133 -22,0% 86 -7 487 -98,9% 133 47 54,7% 

1. Emisní ážio 0 0 0     0     0     0   

2. Ostatní kapitálové fondy 11 346 9 706 -1 640 -14,5% 7 573 -2 133 -22,0% 86 -7 487 -98,9% 133 47 54,7% 

3. Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků 0 0 0     0     0     0   

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

A.III. Rezervní fondy, ned. f. a ost. f. ze zisku 22 453 38 777 16 324 72,7% 38 777 0 0,0% 38 902 125 0,3% 38 902 0 0,0% 

1. Zákonný rezervní fond  22 453 38 777 16 324 72,7% 38 777 0 0,0% 38 902 125 0,3% 38 902 0 0,0% 

2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0     0     0     0   

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -25 713 -25 713 0 0,0% -24 836 877 -3,4% -24 836 0 0,0% -21 817 3 019 -12,2% 

1. Nerozdělený zisk minulých let 0 0 0     0     0     0   

2. Neuhrazená ztráta minulých let -25 713 -25 713 0 0,0% -24 836 877 -3,4% -24 836 0 0,0% -21 817 3 019 -12,2% 

A.V. Výsledek hospodaření běž. úč. období -2 984 877 3 861 129,4% -6 031 -6 908 -787,7% 3 019 9 050 150,1% 615 -2 404 -79,6% 

B. CIZÍ ZDROJE 10 582 10 591 9 0,1% 8 100 -2 491 -23,5% 11 174 3 074 38,0% 4 882 -6 292 -56,3% 

B.I. Rezervy 18 12 -6 -33,3% 8 -4 -33,3% 280 272 3400,0% 37 -243 -86,8% 

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0     0     0     0   

2. Rezervy na důchody a podobné závazky 0 0 0     0     0     0   

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

4. Ostatní rezervy 18 12 -6 -33,3% 8 -4 -33,3% 280 272 3400,0% 37 -243 -86,8% 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 275 275  165 -110 -40,0% 2 044 1 879 1138,8% 897 -1 147 -56,1% 

1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0     0     0     0   

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

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

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k úč.sdružení 0 0 0     0     0     0   

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0     0     0     0   

6. Vydané dluhopisy 0 0 0     0     0     0   

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

8. Dohadné účty pasivní 0 0 0     0     0     0   

9. Jiné závazky 0 275 275  165 -110 -40,0% 2 044 1 879 1138,8% 897 -1 147 -56,1% 

10. Odložený daňový závazek 0 0 0     0     0     0   

B.III. Krátkodobé závazky 10 564 10 304 -260 -2,5% 7 927 -2 377 -23,1% 8 850 923 11,6% 3 948 -4 902 -55,4% 

1. Závazky z obchodních vztahů 6 215 7 473 1 258 20,2% 4 077 -3 396 -45,4% 5 131 1 054 25,9% 1 879 -3 252 -63,4% 

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

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

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k úč.sdružení 0 0 0     0     0     0   

5. Závazky k zaměstnancům 1 577 1 164 -413 -26,2% 1 057 -107 -9,2% 1 019 -38 -3,6% 982 -37 -3,6% 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 632 628 -4 -0,6% 555 -73 -11,6% 561 6 1,1% 556 -5 -0,9% 

7. Stát - daňové závazky a dotace 577 549 -28 -4,9% 394 -155 -28,2% 109 -285 -72,3% 160 51 46,8% 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 817 28 -789 -96,6% 18 -10 -35,7% 820 802 4455,6% 2 -818 -99,8% 

9. Vydané dluhopisy 0 0 0     0     0     0   

10. Dohadné účty pasivní 455 191 -264 -58,0% 0 -191   0 0   0 0   

11. Jiné závazky 291 271 -20 -6,9% 1 826 1 555 573,8% 1 210 -616 -33,7% 369 -841 -69,5% 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0     0     0     0   

2. Bankovní úvěry krátkodobé 0 0 0     0     0     0   

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0     0     0     0   

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 137 11 -126 -92,0% 66 55 500,0% 70 4 6,1% 147 77 110,0% 

C.I. Časové rozlišení 137 11 -126 -92,0% 66 55 500,0% 70 4 6,1% 147 77 110,0% 

1. Výdaje příštích období 31 11 -20 -64,5% 66 55 500,0% 70 4 6,1% 141 71 101,4% 

2. Výnosy příštích období 106 0 -106   0 0   0 0   6 6  

        

 

 

 

 

 

 



 

  

Příloha č.4  Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty Bytprům 2007-2011 [Zdroj: vlastní zpracování] 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

Položka 2007 2008 
Změna 

2009 
Změna 

2010 
Změna 

2011 
Změna 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní Absolutní Relativní Absolutní Relativní 

I. Tržby za prodej zboží 4 288 4 701 413 9,6% 5 803 1102 23,4% 4 713 -1090 -18,8% 5 709 996 21,1% 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 955 3 387 432 14,6% 4 278 891 26,3% 3 466 -812 -19,0% 4 348 882 25,4% 

+ OBCHODNÍ MARŽE 1 333 1 314 -19 -1,4% 1 525 211 16,1% 1 247 -278 -18,2% 1 361 114 9,1% 

II. Výkony 61 506 66 424 4918 8,0% 39 898 -26526 -39,9% 54 520 14622 36,6% 42 906 -11614 -21,3% 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 61 120 67 182 6062 9,9% 39 849 -27333 -40,7% 53 771 13922 34,9% 42 948 -10823 -20,1% 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 373 -758 -1131 -303,2% 49 807 -106,5% 749 700 1428,6% -154 -903 -120,6% 

3. Aktivace 13 0 -13   0 0   0 0   112 112 #DIV/0! 

B. Výkonová spotřeba 40 018 44 849 4831 12,1% 22 410 -22439 -50,0% 35 197 12787 57,1% 28 352 -6845 -19,4% 

1. Spotřeba materiálu a energie 17 483 19 506 2023 11,6% 12 109 -7397 -37,9% 15 811 3702 30,6% 13 674 -2137 -13,5% 

2. Služby 22 535 25 343 2808 12,5% 10 301 -15042 -59,4% 19 386 9085 88,2% 14 678 -4708 -24,3% 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 22 821 22 889 68 0,3% 19 013 -3876 -16,9% 20 570 1557 8,2% 15 915 -4655 -22,6% 

C. Osobní náklady 26 796 22 407 -4389 -16,4% 21 960 -447 -2,0% 22 920 960 4,4% 22 593 -327 -1,4% 

1. Mzdové náklady 19 630 16 366 -3264 -16,6% 16 167 -199 -1,2% 16 770 603 3,7% 16 577 -193 -1,2% 

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

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 521 5 448 -1073 -16,5% 5 220 -228 -4,2% 5 477 257 4,9% 5 445 -32 -0,6% 

4. Sociální náklady 645 593 -52 -8,1% 573 -20 -3,4% 673 100 17,5% 571 -102 -15,2% 

D. Daně a poplatky 862 989 127 14,7% 913 -76 -7,7% 1 239 326 35,7% 1 353 114 9,2% 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 492 2 459 -33 -1,3% 2 363 -96 -3,9% 2 097 -266 -11,3% 2 093 -4 -0,2% 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 200 4 873 4673 2336,5% 3 754 -1119 -23,0% 11 733 7979 212,5% 12 211 478 4,1% 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  46 4 353 4307 9363,0% 3 656 -697 -16,0% 11 399 7743 211,8% 12 097 698 6,1% 

2. Tržby z prodeje materiálu 154 520 366 237,7% 98 -422 -81,2% 334 236 240,8% 114 -220 -65,9% 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a mat. 0 648 648 #DIV/0! 2 336 1688 260,5% 1 816 -520 -22,3% 2 712 896 49,3% 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  0 214 214 #DIV/0! 2 322 2108 985,0% 1 600 -722 -31,1% 2 651 1051 65,7% 

2. Prodaný materiál 0 434 434 #DIV/0! 14 -420 -96,8% 216 202 1442,9% 61 -155 -71,8% 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období -679 -2 470 -1791 263,8% -472 1998 -80,9% -1 109 -637 135,0% -268 841 -75,8% 

IV. Ostatní provozní výnosy 4 494 615 -3879 -86,3% 301 -314 -51,1% 166 -135 -44,9% 2 159 1993 1200,6% 

H. Ostatní provozní náklady 985 3 407 2422 245,9% 1 940 -1467 -43,1% 2 296 356 18,4% 1 032 -1264 -55,1% 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

I. Převod provozních nákladů 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -2 941 937 3878 131,9% -5 972 -6909 -737,4% 3 210 9182 153,8% 770 -2440 -76,0% 

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

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

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

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

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

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

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

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

X. Výnosové úroky 0 0 0   0 0   1 1 #DIV/0! 5 4 400,0% 

N. Nákladové úroky 0 22 22 #DIV/0! 24 2 9,1% 150 126 525,0% 124 -26 -17,3% 

XI. Ostatní finanční výnosy 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

O. Ostatní finanční náklady 43 38 -5 -11,6% 35 -3 -7,9% 42 7 20,0% 36 -6 -14,3% 

XII. Převod finančních výnosů 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

P. Převod finančních nákladů 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -43 -60 -17 39,5% -59 1 -1,7% -191 -132 223,7% -155 36 -18,8% 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

1. splatná 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

2. odložená 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

** VÝSLEDEK HOSP. ZA BĚŽNOU ČINNOST -2 984 877 3861 129,4% -6 031 -6908 -787,7% 3 019 9050 150,1% 615 -2404 -79,6% 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

R. Mimořádné náklady 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

1. splatná 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

2. odložená 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0   0 0   0 0   0 0   

*** Výsledek hosp. za účetní období -2 984 877 3861 129,4% -6 031 -6908 -787,7% 3 019 9050 150,1% 615 -2404 -79,6% 

**** Výsledek hosp. před zdaněním -2 984 877 3861 129,4% -6 031 -6908 -787,7% 3 019 9050 150,1% 615 -2404 -79,6% 

                    

 

 

 



 

  

Příloha č.5  Vertikální analýza rozvahy Bytprům 2007-2011 [Zdroj: vlastní zpracování] 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 

AKTIVA 
Podíl na bilanční sumě 

2007 2008 2009 2010 2011 

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

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 63,7% 73,0% 79,8% 66,3% 67,8% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1. Zřizovací výdaje 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3. Software 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4. Ocenitelná práva 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

5. Goodwill 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 63,7% 73,0% 79,8% 66,3% 67,8% 

1. Pozemky 1,5% 33,5% 36,0% 32,1% 33,9% 

2. Stavby 59,5% 37,7% 42,0% 31,8% 29,2% 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2,7% 1,9% 1,7% 2,3% 4,6% 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

5. Základní stádo a tažná zvířata 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

8. Poskytnuté zálohy na DHM 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1. Podíly v ovládaný a řízených osobách 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 34,8% 26,6% 18,7% 32,7% 31,4% 

C.I. Zásoby 7,8% 3,3% 4,3% 4,3% 4,5% 

1. Materiál 5,8% 3,2% 4,2% 3,3% 3,9% 

2. Nedokončená výroba a polotovary 2,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,5% 

3. Výrobky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4. Zvířata 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

5. Zboží 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,9% 0,7% 0,7% 0,5% 0,1% 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 0,9% 0,7% 0,7% 0,5% 0,1% 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3. Pohledávky - podstatný vliv 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za úč.sdružení 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

6. Dohadné účty aktivní 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

7. Jiné pohledávky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

8. Odložená daňová pohledávka 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

C.III. Krátkodobé pohledávky 18,2% 16,3% 11,4% 26,2% 17,5% 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 17,5% 15,8% 10,4% 24,7% 17,0% 

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4. Pohledávky - podstatný vliv 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

6. Stát - daňové pohledávky 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,8% 0,4% 0,5% 1,4% 0,4% 

8. Dohadné účty aktivní 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9. Jiné pohledávky 0,0% 0,0% 0,4% 0,1% 0,0% 

C.IV. Finanční majetek 7,8% 6,4% 2,3% 1,7% 9,3% 

1. Peníze 1,0% 0,7% 0,3% 0,6% 0,6% 

2. Účty v bankách 6,8% 5,6% 2,0% 1,1% 8,7% 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 1,5% 0,4% 1,5% 1,0% 0,8% 

D.I. Časové rozlišení 1,5% 0,4% 1,5% 1,0% 0,8% 

1. Náklady příštích období 1,5% 0,4% 1,5% 1,0% 0,8% 

2. Komplexní náklady příštích období 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 



 

  

3. Příjmy příštích období 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

PASIVA 
Podíl na bilanční sumě 

2007 2008 2009 2010 2011 

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

A. Vlastní kapitál  73,5% 82,0% 83,1% 78,8% 89,4% 

A.I. Základní kapitál 60,9% 41,8% 51,0% 46,5% 51,6% 

1. Základní kapitál 60,9% 41,8% 51,0% 46,5% 51,6% 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3. Změny základního kapitálu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

A.II. Kapitálové fondy 28,1% 16,5% 15,7% 0,2% 0,3% 

1. Emisní ážio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2. Ostatní kapitálové fondy 28,1% 16,5% 15,7% 0,2% 0,3% 

3. Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 55,5% 65,8% 80,3% 73,3% 82,4% 

1. Zákonný rezervní fond  55,5% 65,8% 80,3% 73,3% 82,4% 

2. Statutární a ostatní fondy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -63,6% -43,7% -51,4% -46,8% -46,2% 

1. Nerozdělený zisk minulých let 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2. Neuhrazená ztráta minulých let -63,6% -43,7% -51,4% -46,8% -46,2% 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období -7,4% 1,5% -12,5% 5,7% 1,3% 

B. CIZÍ ZDROJE 26,2% 18,0% 16,8% 21,1% 10,3% 

B.I. Rezervy 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,1% 

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2. Rezervy na důchody a podobné závazky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3. Rezerva na daň z příjmu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4. Ostatní rezervy 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,1% 

B.II. Dlouhodobé závazky 0,0% 0,5% 0,3% 3,9% 1,9% 

1. Závazky z obchodních vztahů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3. Závazky - podstatný vliv 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k úč.sdružení 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

6. Vydané dluhopisy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

8. Dohadné účty pasivní 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9. Jiné závazky 0,0% 0,5% 0,3% 3,9% 1,9% 

10. Odložený daňový závazek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

B.III. Krátkodobé závazky 26,1% 17,5% 16,4% 16,7% 8,4% 

1. Závazky z obchodních vztahů 15,4% 12,7% 8,4% 9,7% 4,0% 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3. Závazky - podstatný vliv 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k úč.sdružení 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

5. Závazky k zaměstnancům 3,9% 2,0% 2,2% 1,9% 2,1% 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1,6% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 

7. Stát - daňové závazky a dotace 1,4% 0,9% 0,8% 0,2% 0,3% 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 2,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 

9. Vydané dluhopisy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

10. Dohadné účty pasivní 1,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

11. Jiné závazky 0,7% 0,5% 3,8% 2,3% 0,8% 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2. Bankovní úvěry krátkodobé 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0,3% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 

C.I. Časové rozlišení 0,3% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 

1. Výdaje příštích období 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 

2. Výnosy příštích období 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

                           

 

 

 

 

 



 

  

 

Příloha č.6  Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty Bytprům 2007-2011 [Zdroj: vlastní zpracování] 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY  
Položka 2007 2008 2009 2010 2011 

I. Tržby za prodej zboží 7,0% 7,1% 14,5% 8,6% 13,3% 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 4,8% 5,1% 10,7% 6,4% 10,1% 

+ OBCHODNÍ MARŽE 2,2% 2,0% 3,8% 2,3% 3,2% 

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

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 99,4% 101,1% 99,9% 98,6% 100,1% 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,6% -1,1% 0,1% 1,4% -0,4% 

3. Aktivace 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 

B. Výkonová spotřeba 65,1% 67,5% 56,2% 64,6% 66,1% 

1. Spotřeba materiálu a energie 28,4% 29,4% 30,3% 29,0% 31,9% 

2. Služby 36,6% 38,2% 25,8% 35,6% 34,2% 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 37,1% 34,5% 47,7% 37,7% 37,1% 

C. Osobní náklady 43,6% 33,7% 55,0% 42,0% 52,7% 

1. Mzdové náklady 31,9% 24,6% 40,5% 30,8% 38,6% 

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10,6% 8,2% 13,1% 10,0% 12,7% 

4. Sociální náklady 1,0% 0,9% 1,4% 1,2% 1,3% 

D. Daně a poplatky 1,4% 1,5% 2,3% 2,3% 3,2% 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 4,1% 3,7% 5,9% 3,8% 4,9% 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,3% 7,3% 9,4% 21,5% 28,5% 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  0,1% 6,6% 9,2% 20,9% 28,2% 

2. Tržby z prodeje materiálu 0,3% 0,8% 0,2% 0,6% 0,3% 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0,0% 1,0% 5,9% 3,3% 6,3% 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  0,0% 0,3% 5,8% 2,9% 6,2% 

2. Prodaný materiál 0,0% 0,7% 0,0% 0,4% 0,1% 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období -1,1% -3,7% -1,2% -2,0% -0,6% 

IV. Ostatní provozní výnosy 7,3% 0,9% 0,8% 0,3% 5,0% 

H. Ostatní provozní náklady 1,6% 5,1% 4,9% 4,2% 2,4% 

V. Převod provozních výnosů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

I. Převod provozních nákladů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -4,8% 1,4% -15,0% 5,9% 1,8% 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

K. Náklady z finančního majetku 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

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

X. Výnosové úroky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N. Nákladové úroky 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,3% 

XI. Ostatní finanční výnosy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

O. Ostatní finanční náklady 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

XII. Převod finančních výnosů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

P. Převod finančních nákladů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -0,1% -0,1% -0,1% -0,4% -0,4% 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1. splatná 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2. odložená 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST -4,9% 1,3% -15,1% 5,5% 1,4% 

XIII. Mimořádné výnosy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

R. Mimořádné náklady 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1. splatná 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2. odložená 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

*** Výsledek hospodaření za účetní období -4,9% 1,3% -15,1% 5,5% 1,4% 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -4,9% 1,3% -15,1% 5,5% 1,4% 

            



 

  

Příloha č.7  Rozvaha Kamena 2009-2010 [Zdroj: interní materiály družstva Kamena] 

ROZVAHA - KAMENA 
ke dni 31.12. 

( v celých tisících Kč) 

AKTIVA 
2007 2008 2009 2010 2011 

Netto Netto Netto Netto Netto 

  AKTIVA CELKEM 0 0 86 042 85 340 0 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál           

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 0 0 34 672 37 168 0 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

1. Zřizovací výdaje           

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje           

3. Software           

4. Ocenitelná práva           

5. Goodwill           

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek           

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek           

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 34 662 37 158 0 

1. Pozemky     2 267 3 843   

2. Stavby     21 176 20 992   

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí     10 740 11 549   

4. Pěstitelské celky trvalých porostů           

5. Základní stádo a tažná zvířata           

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek     479 677   

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek           

8. Poskytnuté zálohy na DHM       97   

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku           

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 10 10 0 

1. Podíly v ovládaný a řízených osobách           

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem           

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly           

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

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek     10 10   

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek           

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 0 0 51 106 48 042 0 

C.I. Zásoby 0 0 28 518 25 867 0 

1. Materiál     7 060 6 529   

2. Nedokončená výroba a polotovary     1 310 1 351   

3. Výrobky     16 863 14 945   

4. Zvířata           

5. Zboží     3 285 3 042   

6. Poskytnuté zálohy na zásoby           

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 74 464 0 

1. Pohledávky z obchodních vztahů       387   

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba           

3. Pohledávky - podstatný vliv           

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

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy     74 77   

6. Dohadné účty aktivní           

7. Jiné pohledávky           

8. Odložená daňová pohledávka           

C.III. Krátkodobé pohledávky 0 0 6 149 5 821 0 

1. Pohledávky z obchodních vztahů     4 652 5 710   

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami           

3. Pohledávky - ovládající a řídící osoba           

4. Pohledávky - podstatný vliv           

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           

6. Stát - daňové pohledávky     544 76   

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy     953 35   

8. Dohadné účty aktivní           

9. Jiné pohledávky           

C.IV. Finanční majetek 0 0 16 365 15 890 0 

1. Peníze     90 113   

2. Účty v bankách     16 275 15 777   

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly           

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek           

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 0 0 264 130 0 

D.I. Časové rozlišení 0 0 264 130 0 



 

  

1. Náklady příštích období     251 127   

2. Komplexní náklady příštích období           

3. Příjmy příštích období     13 3   

PASIVA 
2007 2008 2009 2010 2011 

Netto Netto Netto Netto Netto 

  PASIVA CELKEM 0 0 86 042 85 340 0 

A. Vlastní kapitál  0 0 80 874 80 348 0 

A.I. Základní kapitál 0 0 1 345 1 215 0 

1. Základní kapitál     1 345 1 215   

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly           

3. Změny základního kapitálu           

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

1. Emisní ážio           

2. Ostatní kapitálové fondy           

3. Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků           

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách           

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0 0 77 009 77 014 0 

1. Zákonný rezervní fond      40 490 40 490   

2. Statutární a ostatní fondy     36 519 36 524   

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 0 0 1 700 2 000 0 

1. Nerozdělený zisk minulých let     1 700 2 000   

2. Neuhrazená ztráta minulých let           

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období     820 119   

B. CIZÍ ZDROJE 0 0 5 109 4 915 0 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 0 

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů           

2. Rezervy na důchody a podobné závazky           

3. Rezerva na daň z příjmu           

4. Ostatní rezervy           

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 805 805 0 

1. Závazky z obchodních vztahů           

2. Závazky - ovládající a řídící osoba           

3. Závazky - podstatný vliv           

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

5. Dlouhodobé přijaté zálohy     72 72   

6. Vydané dluhopisy           

7. Dlouhodobé směnky k úhradě           

8. Dohadné účty pasivní           

9. Jiné závazky           

10. Odložený daňový závazek     733 733   

B.III. Krátkodobé závazky 0 0 4 304 4 110 0 

1. Závazky z obchodních vztahů     1 366 1 625   

2. Závazky - ovládající a řídící osoba           

3. Závazky - podstatný vliv           

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

5. Závazky k zaměstnancům     1 031 953   

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění     590 590   

7. Stát - daňové závazky a dotace     314 111   

8. Krátkodobé přijaté zálohy     92 403   

9. Vydané dluhopisy           

10. Dohadné účty pasivní     905 427   

11. Jiné závazky     6 1   

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé           

2. Bankovní úvěry krátkodobé           

3. Krátkodobé finanční výpomoci           

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0 0 59 77 0 

C.I. Časové rozlišení 0 0 59 77 0 

1. Výdaje příštích období     59 77   

2. Výnosy příštích období           

                       

 

 

 

 

     



 

  

Příloha č.8  Výkaz zisku a ztráty Kamena 2009-2010  [Zdroj: interní materiály družstva Kamena] 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - KAMENA 
ke dni 31.12. 

( v celých tisících Kč) 
Položka 2007 2008 2009 2010 2011 

I. Tržby za prodej zboží     12 913 10 907   

A. Náklady vynaložené na prodané zboží     11 504 9 948   

+ OBCHODNÍ MARŽE 0 0 1 409 959 0 

II. Výkony 0 0 67 759 52 340 0 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb     57 322 49 218   

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti     5 189 -1 877   

3. Aktivace     5 248 4 999   

B. Výkonová spotřeba 0 0 38 249 30 628 0 

1. Spotřeba materiálu a energie     32 248 26 292   

2. Služby     6 001 4 336   

+ PŘIDANÁ HODNOTA 0 0 30 919 22 671 0 

C. Osobní náklady 0 0 24 400 22 068 0 

1. Mzdové náklady     17 475 15 753   

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva     259 167   

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění     5 704 5 264   

4. Sociální náklady     962 884   

D. Daně a poplatky     175 282   

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     5 452 548   

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 1 213 1 697 0 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku        550   

2. Tržby z prodeje materiálu     1 213 1 147   

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 706 715 0 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku        42   

2. Prodaný materiál     706 673   

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 
období     8 158   

IV. Ostatní provozní výnosy     239 47   

H. Ostatní provozní náklady     633 441   

V. Převod provozních výnosů           

I. Převod provozních nákladů           

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 997 203 0 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů           

J. Prodané cenné papíry a podíly           

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem           

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů           

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku           

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku           

K. Náklady z finančního majetku           

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů           

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů           

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti           

X. Výnosové úroky     92 53   

N. Nákladové úroky           

XI. Ostatní finanční výnosy     25 18   

O. Ostatní finanční náklady     101 80   

XII. Převod finančních výnosů           

P. Převod finančních nákladů           

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 16 -9 0 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 229 75 0 

1. splatná     50 75   

2. odložená     179     

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 0 0 784 119 0 

XIII. Mimořádné výnosy           

R. Mimořádné náklady           

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

1. splatná           

2. odložená           

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům           

*** Výsledek hospodaření za účetní období 0 0 784 119 0 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 1 013 194 0 

                                  



 

  

Příloha č.9  Rozvaha Stavbař 2009-2010 [Zdroj: interní materiály družstva Stavbař] 

ROZVAHA - STAVBAŘ 
ke dni 31.12. 

( v celých tisících Kč) 

AKTIVA 
2007 2008 2009 2010 2011 

Netto Netto Netto Netto Netto 

  AKTIVA CELKEM 0 0 15 818 12 621 0 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál           

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 0 0 5 999 5 159 0 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

1. Zřizovací výdaje           

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje           

3. Software           

4. Ocenitelná práva           

5. Goodwill           

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek           

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek           

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 5 999 5 159 0 

1. Pozemky     889 889   

2. Stavby     2 792 2 620   

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí     2 318 1 650   

4. Pěstitelské celky trvalých porostů           

5. Základní stádo a tažná zvířata           

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek           

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek           

8. Poskytnuté zálohy na DHM           

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku           

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

1. Podíly v ovládaný a řízených osobách           

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem           

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly           

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

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek           

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek           

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 0 0 9 766 7 437 0 

C.I. Zásoby 0 0 780 321 0 

1. Materiál     448 321   

2. Nedokončená výroba a polotovary     332     

3. Výrobky           

4. Zvířata           

5. Zboží           

6. Poskytnuté zálohy na zásoby           

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

1. Pohledávky z obchodních vztahů           

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba           

3. Pohledávky - podstatný vliv           

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

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy           

6. Dohadné účty aktivní           

7. Jiné pohledávky           

8. Odložená daňová pohledávka           

C.III. Krátkodobé pohledávky 0 0 5 107 4 036 0 

1. Pohledávky z obchodních vztahů     3 950 3 177   

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami           

3. Pohledávky - ovládající a řídící osoba           

4. Pohledávky - podstatný vliv           

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           

6. Stát - daňové pohledávky     262 6   

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy     225 183   

8. Dohadné účty aktivní     670 670   

9. Jiné pohledávky           

C.IV. Finanční majetek 0 0 3 879 3 080 0 

1. Peníze     20 8   

2. Účty v bankách     3 859 3 072   

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly           

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek           

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 0 0 53 25 0 

D.I. Časové rozlišení 0 0 53 25 0 



 

  

1. Náklady příštích období     53 25   

2. Komplexní náklady příštích období           

3. Příjmy příštích období           

PASIVA 
2007 2008 2009 2010 2011 

Netto Netto Netto Netto Netto 

  PASIVA CELKEM 0 0 15 818 12 621 0 

A. Vlastní kapitál  0 0 13 115 9 830 0 

A.I. Základní kapitál 0 0 4 200 3 930 0 

1. Základní kapitál     4 200 3 930   

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly           

3. Změny základního kapitálu           

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

1. Emisní ážio           

2. Ostatní kapitálové fondy           

3. Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků           

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách           

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0 0 6 292 4 945 0 

1. Zákonný rezervní fond      6 269 4 945   

2. Statutární a ostatní fondy     23     

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 0 0 3 946 3 611 0 

1. Nerozdělený zisk minulých let     3 946 3 611   

2. Neuhrazená ztráta minulých let           

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období     -1 323 -2 656   

B. CIZÍ ZDROJE 0 0 2 703 2 790 0 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 0 

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů           

2. Rezervy na důchody a podobné závazky           

3. Rezerva na daň z příjmu           

4. Ostatní rezervy           

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 35 50 0 

1. Závazky z obchodních vztahů           

2. Závazky - ovládající a řídící osoba           

3. Závazky - podstatný vliv           

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

5. Dlouhodobé přijaté zálohy           

6. Vydané dluhopisy           

7. Dlouhodobé směnky k úhradě           

8. Dohadné účty pasivní           

9. Jiné závazky           

10. Odložený daňový závazek     35 50   

B.III. Krátkodobé závazky 0 0 2 668 2 740 0 

1. Závazky z obchodních vztahů     1 399 1 464   

2. Závazky - ovládající a řídící osoba           

3. Závazky - podstatný vliv           

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

5. Závazky k zaměstnancům           

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění     347 324   

7. Stát - daňové závazky a dotace     55 147   

8. Krátkodobé přijaté zálohy           

9. Vydané dluhopisy           

10. Dohadné účty pasivní     157 164   

11. Jiné závazky     710 641   

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé           

2. Bankovní úvěry krátkodobé           

3. Krátkodobé finanční výpomoci           

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0 0 0 1 0 

C.I. Časové rozlišení 0 0 0 1 0 

1. Výdaje příštích období       1   

2. Výnosy příštích období           

                                                      

 

 

 

 

   



 

  

Příloha č.10  Výkaz zisku a ztráty Stavbař 2009-2010 [Zdroj: interní materiály družstva Stavbař] 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - STAVBAŘ 
ke dni 31.12. 

( v celých tisících Kč) 
Položka 2007 2008 2009 2010 2011 

I. Tržby za prodej zboží           

A. Náklady vynaložené na prodané zboží           

+ OBCHODNÍ MARŽE 0 0 0 0 0 

II. Výkony 0 0 27 007 24 969 0 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb     26 856 25 266   

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti     52 -332   

3. Aktivace     99 35   

B. Výkonová spotřeba 0 0 13 856 13 629 0 

1. Spotřeba materiálu a energie     8 429 7 932   

2. Služby     5 427 5 697   

+ PŘIDANÁ HODNOTA 0 0 13 151 11 340 0 

C. Osobní náklady 0 0 13 363 12 647 0 

1. Mzdové náklady     9 902 9 281   

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva           

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění     3 160 3 082   

4. Sociální náklady     301 284   

D. Daně a poplatky     221 196   

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     762 839   

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 396 525 0 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku      152 20   

2. Tržby z prodeje materiálu     244 505   

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 181 434 0 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku            

2. Prodaný materiál     181 434   

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 
období     -67 -781   

IV. Ostatní provozní výnosy     40 4   

H. Ostatní provozní náklady     160 891   

V. Převod provozních výnosů           

I. Převod provozních nákladů           

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 -1 033 -2 357 0 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů           

J. Prodané cenné papíry a podíly           

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem           

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů           

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku           

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku           

K. Náklady z finančního majetku           

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů           

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů           

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti           

X. Výnosové úroky     22     

N. Nákladové úroky           

XI. Ostatní finanční výnosy           

O. Ostatní finanční náklady     301 271   

XII. Převod finančních výnosů           

P. Převod finančních nákladů           

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 -279 -271 0 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 15 0 

1. splatná           

2. odložená       15   

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 0 0 -1 312 -2 643 0 

XIII. Mimořádné výnosy       67   

R. Mimořádné náklady       80   

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 11 0 0 

1. splatná           

2. odložená     11     

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 -11 -13 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům           

*** Výsledek hospodaření za účetní období 0 0 -1 323 -2 656 0 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 -1 312 -2 641 0 

                                                                                                           


