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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá analýzou výnosů, nákladů a výsledku hospodaření 

společnosti Fichna – Hudeczek a. s. za sledované období 2007 – 2011. Analýzu provádím 

pomocí horizontální a vertikální analýzy. Dále vypočítávám některé poměrové ukazatele, 

jako jsou ukazatel rentability výnosů, ukazatel rentability nákladů, ukazatel haléřové 

nákladovosti a ukazatel relativní změny nákladů. Cílem práce je analyzovat oblast výnosů, 

nákladů, dále pak od nich odvíjející se oblast výsledku hospodaření výše uvedené 

společnosti za dané sledované období, a tímto identifikovat nevyhovující finanční hodnoty 

příslušných položek. Na základě zjištěných výsledků v těchto oblastech jsem pro podnik 

navrhl určitá opatření, která by mohla vést nejen k případnému zlepšení nepříznivého stavu 

v jednotlivých oblastech, ale i k případnému celkovému zlepšení ekonomické situace 

celého podniku. 

 

Klíčová slova: výnosy, náklady, výsledek hospodaření, vertikální analýza, horizontální  

 analýza, poměrové ukazatele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Dimploma thesis specializes in an analysis of a production, expenses and  

an outcome of the mangement of the company Fichna – Hudeczek a. s. for studied period  

2007 - 2011. I have performed the analysis through horizontal and vertical analysis. Then  

I have calculated some ratio indicators, such as indicator of profitability benefits, indicator 

of profitability expenses, indicator of cent costs and indicator of relative changes in the 

expenses. The goal of the diploma thesis is to analyse an area of a benefit, expenses, then 

from those evolving an area of the outcome management of the above mentioned company 

for the studied period, and by that to identify inadequate financial values of corresponing 

items. Based on the investigated results in these areas, I have suggested a certain actions 

for the company, that could lead not only to possible improvement of negatitive state  

in individual areas, but also a potential improvement of the entire company’s overall 

economic situation. 

 

Keywords: yields, expenses, outcome economy , horizontal analysis, vertical analysis, 

 ratio indicators 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Hospodářský výsledek jednoznačně vypovídá o celkovém hospodaření podniku. 

Převyšují-li výnosy podniku jeho náklady, nachází se podnik v zisku, což je také pro 

podnik požadovaný stav. V opačném případě, kdy náklady převyšují výnosy, se podnik 

ocitá ve ztrátě, která také může být předzvěstí blížícího se krachu podniku, a proto jí 

podnik musí věnovat zvýšenou pozornost. Aby tomuto podnik předcházel, musí pečlivě 

sledovat a také analyzovat své náklady a výnosy a učinit veškerá možná opatření, aby se 

tyto položky nacházely pokud možno v co nejlepším finančním rozpoložení. Jednotlivými 

dílčími opatřeními pak lze dosáhnout komplexního zlepšení v podobě výsledku 

hospodaření.  

Právě na tuto problematiku se u podniku Fichna – Hudeczek a. s. zaměřuji ve své 

diplomové práci, a to především díky mé zainteresovanosti v této oblasti ekonomiky. Tento 

podnik jsem si zvolil také na základě prosperity jeho předmětu podnikání. V práci jsou 

analyzovány výnosy, náklady a výsledek hospodaření výše uvedeného podniku za 

sledované období 2007 - 2011. Do praktické části diplomové práce aplikuji především 

horizontální a vertikální analýzu. Dále zde také provádím výpočty vybraných ukazatelů, 

jako jsou ukazatel haléřové nákladovosti, ukazatel relativní změny nákladů, ukazatel 

rentability výnosů a ukazatel rentability nákladů. Výsledné hodnoty jednotlivých výpočtů 

patřičně interpretuji a na základě některých zjištěných výsledků v jednotlivých oblastech 

navrhuji opatření pro zlepšení daného nepříznivého stavu. Cílem práce je tedy provést 

analýzu výnosů, nákladů a výsledku hospodaření vybraného podniku za sledované období 

5 let, dospět k určitým výsledkům a na jejich základě navrhnout opatření nejen pro jejich 

dílčí zlepšení, ale také pro zlepšení komplexní – podnikové v této analyzované oblasti.  

Diplomová práce je rozdělena na tři části. 

První část je věnována komplexní charakteristice podniku  

Fichna – Hudeczek a. s. 

Ve druhé části práce jsou obsažena teoretická východiska v oblastech výnosů, 

nákladů a výsledku hospodaření. Dále se zde nacházejí také ostatní teoretická východiska, 

která jsou plně aplikována do navazující praktické části práce.  
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Třetí část je zároveň také stěžejní částí celé práce, neboť obsahuje samotnou 

praktickou část, kterou je analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za sledované 

období 2007 – 2011 u podniku Fichna – Hudeczek a. s. V této části práce vypočítávám 

výsledné hodnoty v jednotlivých oblastech, na jejichž základě navrhuji opatření pro 

případné zlepšení. Právě tyto již zmiňované návrhy opatření jsou také obsahem třetí části 

diplomové práce. Opatření pro zlepšení dosavadního stavu jsou navrženy pro oblast 

výnosů, nákladů, a zároveň také pro stěžejní oblast hospodaření - výsledku hospodaření 

podniku. Třetí část práce je zakončena závěrem, který obsahuje shrnutí celé práce.  
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Akciová společnost Fichna – Hudeczek je podnikem, který provádí stavební práce. 

Jedná se především o speciální štukatérské práce, výstavby rodinných domů a dále pak  

o opravy a revitalizace památkových objektů (například kostelů, kapliček, muzeí apod.). 

Výjimečnost podniku spočívá v jeho specializaci na opravy historických fasád různých 

stavebních objektů. Společnost je schopna kompletně technicky zajistit stavby využitím 

svého širokého technického zázemí. Je také největší firmou působící v obci Píšť. Podnik 

poskytuje pracovní místa nejen pracovníkům z Píště, ale také mnoha lidem z okolních 

vesnic a měst. V roce 2012 evidovala firma 96 zaměstnanců, což představovalo oproti roku 

2011 pokles o 8 zaměstnanců. Společnost je plátcem DPH. 

Firma působí na českém stavitelském trhu již od roku 1992. Za tuto dobu si na svou 

stranu získala velké množství spokojených zákazníků využívajících jejich služeb. 

Společnost je hrdým držitelem tří certifikátů, a to Certifikátu systému managementu 

jakosti, Certifikátu systému environmentálního managementu a Certifikátu systému 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Trvalým trendem do budoucnosti 

společnosti je uchování své dobrého jména firmy na trhu, konkurenceschopnost a 

zachování stávajícího výrobního programu. [3], [2] 

2.1 Historie 

Firma vznikla v roce 1992 sloučením dvou fyzických osob, kterými byli pan Ing. 

Milan Hudeczek a pan Michael Fichna. K transformaci na právnickou osobu podnikání - 

akciovou společnost došlo dne 28. dubna 2006. Tehdy nově vzniklá akciová společnost 

převzala veškeré technické zázemí, předmět činnosti a také všechny zaměstnance různých 

profesí. Předsedou představenstva a také ředitelem této akciové společnosti byl zvolen pan 

Ing. Milan Hudeczek a místopředsedou představenstva pak pan Marek Fichna – syn pana 

Michaela Fichny. Pan Michael Fichna působil jako místopředseda představenstva této 

společnosti do 20. února 2012 a v současné době je evidován pouze jako člen 

představenstva. [3] 
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Tabulka č. 1: Profese a počet zaměstnanců za rok 2012 ve společnosti                                  

Fichna - Hudeczek  a. s. 

Profese 
Počet zaměstnanců v 

jednotlivých profesích 
Zastoupení profesí [%] 

stavbyvedoucí 4 4,2 

stavební mistři 4 4,2 

THP pracovníci 8 8,3 

zedník – štukatér 8 8,3 

zedník 7 7,3 

zedník – obkladač 6 6,3 

tesař – lešenář 8 8,3 

instalatér, topenář 4 4,2 

stolař – truhlář 6 6,3 

podlahář 3 3,1 

stavební dělník 12 12,5 

malíř, natěrač 5 5,2 

klempíř 3 3,1 

pokrývač 3 3,1 

zámečník 7 7,3 

zámečník – sádrokartony, 

minerální a kovové podhledy 
4 4,2 

řidiči - zásobování 4 4,2 

Celkem 96  100  

Zdroj: firemní materiály podniku („Prohlášení o stavu a profesích zaměstnanců – 

rok 2012“) + vlastní zpracování 

Dle tabulky č. 1 je zřejmé, že největšího procentuálního zastoupení zaměstnanců 

v podniku Fichna – Hudeczek a. s. dosahovala profese „stavební dělník“ (12,5 %), na 

druhém místě to byly shodně profese „THP pracovníci“, „zedník – štukatér“ a „tesař – 

lešenář“ (8,3 %) a třetího místa s největším procentuálním zastoupením zaměstnancům 

dosahují profese „zedník“ a „zámečník“ (7,3 %).  
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2.2 Materiální a technické vybavení podniku  

Zázemí celé firmy, kde jsou zřízeny zednické, stolařské, klempířské, štukatérské       

a zámečnické dílny, dále pak sklady materiálu, strojů a zařízení je již 15 let vybudováno 

v bývalých prostorech drobných provozoven v Píšti. Jednotlivé specializované dílny jsou 

dostatečně vybaveny potřebnými stroji a nezbytným zařízením. Samotní dělníci pak jsou 

vybaveni kvalitním značkovým nářadím značek HILTI, BOSCH a WÜRTH – jedná          

se především o vrtačky, úhlové brusky, sbíjecí kladiva atd. Pro zabezpečení materiálu, 

strojů a zařízení na stavbách má podnik k dispozici mobilní sklady a stavební buňky.  

Podnik se pyšní rozsáhlým dopravním parkem dvaceti pěti motorových vozidel. 

Jedná se především o nosiče kontejnerů, a to buď s hydraulickou rukou, nebo bez ní 

(značky AVIA a MERCEDES BENZ). Podnik také disponuje malými přepravními Pick-up 

vozidly a valníky. Těžká doprava je zajišťována pomocí subdodavatele – firmou 

„Autodoprava Jiří Bialas, Píšť”. 

Zemní práce má podnik také dostatečně pokryty využíváním svého rypadlonakladače 

CASE SR 580, který používá hloubkovou lopatu. Pro provádění zemních prací vlastní 

malé kolové rypadlo LOCUST. Zemní práce rozsáhlejšího charakteru jsou také technicky 

zabezpečeny, a to strojem TATRA – UDS a kolovým rypadlem CASE.  

Pro fasádní práce má podnik k dispozici několik sad lešení, a to: pět sad fasádního 

rámového lešení SPRINT, dále pak dvanáct sad systémového lešení značky LAYHER a 

také deset kusů klasického trubkového lešení i s podlážkami. Pro čištění povrchu fasád 

používá firma Fichna – Hudeczek a. s. čtyři vlastní kompresory (dieselové a elektro), 

včetně příslušenství pro bourací práce. Ve vlastnictví má také výtahy VS-5, výsuvné 

plošiny a stavební vrátky pro dopravu stavebních hmot a materiálu. Pro vnitřní práce může 

podnik využívat několika vlastních souprav pojízdného lešení a věžových plošin.  

Předmětem podnikání tohoto podniku je také výroba stavebních hmot, tudíž má 

podnik ve vlastnictví také široký sortiment zařízení a strojů k tomuto potřebných. Při 

výrobě maltových směsí se jedná například o míchačky. Nastane-li situace, kdy je třeba 

zajistit větší množství stavebních směsí, zajišťují jejich dodávku firmy „Frischbeton Dolní 

Benešov”, „ZAPA”, „PHS Beton”. [Zdroj: firemní materiály podniku („Technické  

a materiální vybavení“)] 
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2.3 Základní údaje o společnosti 

 

Název obchodní firmy: Fichna - Hudeczek a. s. 

IČO: 277 65 857 

Sídlo společnosti: Píšť, č. p. 535, 747 18 

Předmětem podnikání dle obchodního rejstříku je:  

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 inženýrská činnost v investiční výstavbě, 

 výroba stavebních výrobků a stavebních hmot, 

 zednictví, 

 zprostředkování obchodu a služeb, 

 projektová činnost ve výstavbě, 

 velkoobchod a 

 silniční motorová doprava nákladní. 

Základní kapitál společnosti činí 3 000 000 Kč. Společnost vlastní 30 kusů kmenových 

akcií (bez veřejného úpisu), přičemž každá tato akcie má nominální hodnotu 100 000 Kč. 

[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Sídlo společnosti Fichna – Hudeczek a. s. 

Zdroj: [3] 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ VÝNOSŮ, NÁKLADŮ A VÝSLEDKU 

HOSPODAŘENÍ  

V této kapitole diplomové práce jsou podrobně teoreticky popsány výnosy, 

náklady, výsledek hospodaření a vybrané ukazatele, kterými se budu následně zabývat  

v navazující kapitole - praktická části – diplomové práce. Praktická část diplomové práce 

je věnována samotné analýze výnosů, nákladů a výsledku hospodaření výše 

charakterizované společnosti, a to za sledované období 2007 - 2011.  

3.1 Obecná charakteristika výnosů 

Výnosy představují pro podnik nejdůležitější položky v rámci jeho hospodaření. Na 

základě výnosů je podnik schopen dosahovat zisku. Výnosem rozumíme veškeré peněžní 

částky, které podnik získává ze svých veškerých podnikatelských činností bez ohledu na 

to, zda došlo k jejich následnému inkasu. [15], [17] 

3.1.1 Základní členění výnosů dle výkazu zisku a ztráty 

Dle jednoho ze základních účetních výkazů, kterým bezpochyby je výkaz zisku      

a ztráty členíme výnosy takto: 

 provozní výnosy, 

 finanční výnosy a  

 mimořádné výnosy. [11] 

Provozní výnosy jsou výnosy, kterých podnik dosahuje ze své provozní činnosti. 

Mezi provozní výnosy dle tohoto účetního výkazu řadíme tyto výnosové položky: 

 tržby za prodej zboží, 

 výkony, 

 tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, 

 ostatní provozní výnosy a 

 převod provozních výnosů. [11] 
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Finanční výnosy představují výnosy, kterých podnik dosahuje na základě svého 

hospodaření s finančním majetkem. Mezi finanční výnosy dle tohoto účetního výkazu 

řadíme následující  výnosové položky: 

 tržby z prodeje cenných papírů a podílů, 

 výnosy z dlouhodobého finančního majetku, 

 výnosy z krátkodobého finančního majetku, 

 výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů, 

 výnosové úroky, 

 ostatní finanční výnosy a 

 převod finančních výnosů. [11] 

Mimořádnými výnosy jsou v podniku takové výnosy, které podnik vzhledem ke 

své běžné podnikatelské činnosti považuje za nahodilé, resp. mimořádné – odtud také 

odvozen název tohoto druhu výnosů. 

Mezi mimořádné výnosy řadíme především zúčtování rezerv a opravných položek 

do mimořádných výnosů a také výnosy ze změny metody. Patří zde také samostatné 

skupina ostatních mimořádných výnosů, kde řadíme například nároky na náhradu mank  

a škod, přebytky na majetku apod. [5] 

3.1.2 Výnosy v rozvaze 

S výnosy se můžeme setkat také v dalším účetním výkazu, kterým je rozvaha 

podniku. Zde je nalézáme pod názvem „výnosy příštích období“. [10] 

Jedná se o výnosy za výkony, k jejichž plnění dojde až v budoucnosti. Řadíme je do 

kategorie časového rozlišení. Mezi takovéto výnosy patří například: přijaté předplatné 

nebo nájemné a pojistné přijaté předem. [12] 

3.2 Obecná charakteristika nákladů  

Další velmi sledovanou a také relativně „nežádanou“ položkou hospodaření 

podniku je položka nákladů. Náklad představuje penězi ocenitelnou spotřebu výrobních 

faktorů (mezi základní výrobní faktory řadíme práci, půdu a kapitál). Celkový úhrn 

nákladů za dané účetní období snižuje podnikatelskému subjektu jeho případný zisk, což je 
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pro podnik samozřejmě nežádoucím jevem. Pokud však na náklady pohlédneme z té druhé 

– pozitivnější stránky, tak je zřejmé, že důsledkem poklesu výsledného hospodářského 

výsledku je také následný pokles daně z příjmů právnické osoby. Mezi nákladové položky 

může podnik zařadit například i některé placené úroky ze zapůjčeného cizího kapitálu. 

Právě promítnutí této nákladové položky do hospodářského výsledku podniku působí jako 

„Daňový štít“. 

3.2.1 Základní členění nákladů 

Náklady členíme na různé skupiny dle jejich povahy, mezi základní skupiny 

nákladů patří: 

 druhové členění nákladů, 

 účelové členění nákladů, 

 členění nákladů podle objemu produkce, 

 členění nákladů pro potřeby rozhodování a kontroly a 

 ostatní členění nákladů. [15], [17] 

3.2.1.1 Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů představuje jejich členění dle výkazu zisku a ztráty (dle 

jednotlivých druhů nákladů). Náklady tedy dle druhů členíme následovně: 

 provozní náklady, 

 finanční náklady a 

 mimořádné náklady. [11] 

Provozní náklady pro podnik představují náklady, které vynakládá během své 

provozní činnosti. Mezi provozní náklady řadíme tyto položky: 

 náklady vynaložené na prodané zboží, 

 výkonová spotřeba, 

 osobní náklady, 

 daně a poplatky, 

 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 

 zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu, 
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 změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období, 

 ostatní provozní náklady a 

 převod provozních nákladů. [11] 

Finanční náklady představují v podniku ty náklady, které byl podnik nucen 

vynaložit při hospodaření se svým finančním majetkem. Mezi tento druh nákladů řadíme 

dle výkazu zisku a ztráty tyto položky: 

 prodané cenné papíry a podíly, 

 náklady z finančního majetku, 

 náklady z přecenění cenných papírů a derivátů, 

 změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti, 

 nákladové úroky, 

 ostatní finanční náklady a 

 převod finančních nákladů. [11] 

Mezi mimořádné náklady podniku řadíme ty náklady, u kterých se nepředpokládá 

jejich výskyt (nejsou v podniku běžné). Jedná se například o manka a škody. 

3.2.1.2 Účelové členění nákladů 

Jedná se o členění nákladů podle účelových činností, při kterých došlo ke spotřebě 

těchto nákladů. [4] 

Dále se tyto náklady člení dle: 

 vnitropodnikových útvarů a středisek (dle místa vzniku a odpovědnosti) a 

 výkonů (kalkulační třídění nákladů). 

Náklady dle místa vzniku a odpovědnosti - jedná se o klasifikaci nákladů podle 

útvaru a středisek uvnitř podniku. Tyto náklady jsou charakterizovány podle toho, kde 

vznikly a kdo za jejich vznik zodpovídá.  

Můžeme je dále členit na: 

 náklady nevýrobní činnosti (správa, zásobování aj.) a 

 náklady výrobní činnosti (náklady hlavní, vedlejší, přidružené aj.). [6] 
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3.2.1.3 Členění nákladů dle objemu produkce 

Náklady dle objemu produkce členíme na náklady fixní a variabilní.  

Fixní náklady představují stálou a neměnnou platbu podniku. Jedná se například    

o fixní platby za spotřebovanou energii na dílnách. Pokud dojde ke změně těchto fixních 

nákladů, nazýváme tento jev tzv. „skokovou změnou“, neboť se tyto náklady mění 

skokem. Skok představuje např. náhlé navýšení těchto nákladů (přechod z levnějšího na 

dražšího dodavatele energie). Jako opatření pro snížení těchto fixních nákladů připadá 

v úvahu např. vyhledání levnějšího dodavatele energie.  

Fixní náklady dále dělíme na náklady: 

 volné a 

 využité. 

Volnými fixními náklady rozumíme ty fixní náklady, které podnik musí zaplatit       

i za předpokladu, že podnik nevyrábí (v dílně se svítí i přesto, že nedochází k výrobě). 

Nejsou tedy využité.  

Fixní náklady využité jsou ty fixní náklady, které jsou placeny na základě jejich 

využití (podnik vyrábí, na dílnách se svítí). 

 

Mezi variabilní náklady patří náklady, které jsou spojeny se samotnou výrobou. 

V tomto případě se jedná například o materiál spotřebovaný ve výrobě. Na těchto 

variabilních nákladech může podnikatel také ušetřit, a to vyhledáním levnějšího dodavatele 

žádaného materiálu či nahrazením dosavadního „drahého“ materiálu levnější alternativou 

dostačující kvality a kvantity. 

Variabilní náklady dále dělíme do těchto skupin, podle jejich změny (reakce) na 

změnu objemu produkce: 

 variabilní náklady progresivní (nadproporcionální), 

 variabilní náklady lineární (proporcionální), 

 variabilní náklady degresivní (podproporcionální) a 

 variabilní náklady regresivní. [15], [17] 
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V případě tohoto nákladového členění je také třeba zmínit rovnici: 

CN = a + b.Q 

kde: CN......................celkové náklady, 

        a..........................fixní náklady, 

        b..........................variabilní náklady na jednici (průměrné variabilní náklady), 

        Q.........................objem produkce. [14] 

3.2.1.4 Členění nákladů pro potřeby rozhodování a kontroly 

Jedná se o „manažerské“ členění nákladů, kdy toto členění provádíme ve vztahu 

k některému určitému rozhodnutí manažera podniku. Tyto náklady tedy členíme na: 

 relevantní náklady a 

 irelevantní náklady. 

V případě relevantních nákladů bude docházet ke změně jejich výše v přímé 

závislosti na daném manažerském rozhodnutí. Irelevantní náklady se v závislosti na 

konkrétním manažerském rozhodnutí měnit nebudou, respektive jejich výše zůstane i po 

aplikaci rozhodnutí manažera stejná. [16] 

3.2.1.5 Ostatní členění nákladů 

Do této kategorie nákladů jsou řazeny všechny ostatní náklady, které nebyly 

zařazeny do předcházejících skupin nákladového třídění. Jde především o toto další členění 

nákladů: 

 Třídění nákladů dle jejich souvislosti s časovým obdobím 

 náklady a výdaje běžného období a 

 náklady a výdaje příštího období.  

 

 Třídění nákladů podle jednotlivých fází peněžních prostředků 

 náklady na pořízení vstupu (nákup materiálu), 

 náklady na výrobní činnost (výroba produktu) a 

 náklady spojené s odbytem. [15], [17] 
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3.3 Obecná charakteristika výsledku hospodaření 

Výsledek hospodaření je velmi významný ekonomický ukazatel. Vypovídá               

o celkovém hospodaření podniku. Výsledek hospodaření je dán rozdílem výnosů a nákladů 

podniku. Hlavním cílem každého podnikání je dosažení pokud možno co nejvyššího 

kladného hospodářského výsledku neboli zisku. Tohoto podnik může dosáhnout dvěma 

způsoby, a to buď maximalizací výnosů, nebo minimalizací nákladů.  

Rovnice výsledku hospodaření: 

HV = V – N 

kde: HV......................hospodářský výsledek podniku, 

      : V........................výnosy podniku, 

 : N........................náklady podniku. 

 

Hospodářský výsledek může být vyjádřen v těchto třech formách: 

 kladný hospodářský výsledek (zisk), 

 hospodářský výsledek = 0 (nulový HV) a 

 záporný hospodářský výsledek (ztráta). 

Pochopitelně nejžádanější formou hospodářského výsledku je jeho kladná podoba 

neboli zisk. Jedná se o stav, kdy výnosy podniku převyšují jeho náklady. Pro podnik je 

však neuspokojivý také nulový hospodářský výsledek (celkové výnosy podniku jsou rovny 

celkovým nákladům podniku), neboť podnik provádí svou činnost za účelem dosažení 

zisku. Tato situace by byla hodnocena kladně pouze v tom případě, že by se podnik 

nacházel v dlouhodobé ztrátě a postupně by se dostal na nulový hospodářský výsledek. 

Z této pozice by se poté následně mohl dostat do zisku.  

Hospodářský výsledek lze také dle výkazu zisku a ztráty členit takto: 

 provozní hospodářský výsledek, 

 finanční hospodářský výsledek a 

 mimořádný hospodářský výsledek. [11] 
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Přičemž provozní hospodářský výsledek je dán rozdílem provozních výnosů           

a provozních nákladů, finanční hospodářský výsledek je poté dán rozdílem finančních 

výnosů a finančních nákladů podniku a analogicky je tomu také i u mimořádného výsledku 

hospodaření. Provozní výsledek hospodaření společně s finančním výsledkem hospodaření 

činí hospodářský výsledek za běžnou činnost podniku. Od tohoto HV za běžnou činnost 

podniku se odečítá případná daň z příjmů právnických osob (která pro rok 2013 činí 19 %) 

a poté se připočítává HV mimořádný (opět s odečtem případné daně z příjmů právnických 

osob za mimořádnou činnost). Z tohoto vyplývá celkový HV podniku za sledované období. 

V tuto chvíli se již jedná o „čistý hospodářský výsledek“, tedy po zdanění. 

Zisk, jakožto jedna z variant HV může být v účetních dokladech podniku evidován 

ve více modifikacích, kterými jsou: 

 EBITDA = zisk před úroky, odpisy a zdaněním, 

 EBIT = zisk před úroky a zdaněním, 

 EBT = zisk před zdaněním a 

 EAT = čistý zisk. [13] 

Zisk však není rozhodujícím faktorem při hodnocení celkového hospodaření 

daného podniku. Zohlednit je také třeba stav cash – flow na konci účetního období. Jak již 

bylo zmíněno, hospodářský výsledek je dán rozdílem podnikových výnosů a nákladů. 

Nachází-li se podnik v zisku, nemusí to ve finále znamenat, že svého zisku skutečně 

dosáhne. Převyšující výnosy nad náklady sice jasně značí zisk podniku, ovšem ne však  

u všech výnosů musí dojít k následnému inkasu peněz (např. nedobytné či neuhrazené 

pohledávky za odběrateli atd.). Cash – flow však jasně hovoří o skutečném peněžním stavu 

podniku. 

3.4 Vertikální analýza 

U vertikální analýzy je zapotřebí stanovit si určitý základ, který bude představovat  

100 %. V rozvaze tento základ může tvořit celková hodnota aktiv nebo pasiv. K této 

celkové hodnotě vztahujeme jednotlivé položky rozvahy, tj. položky aktiv nebo pasiv. 

Každá tato položka pak tvoří určitou procentuální část ke stanovenému základu 100 %. 

Logicky pak z tohoto vyplývá, že výsledná sumarizace všech analyzovaných položek aktiv 

či pasiv (vyjádřených v procentech) - dle zvolené analýzy, pak musí činit také 100 %. 
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Vertikální analýza se takto provádí u všech analyzovaných let s výjimkou výchozího roku 

(období), které nelze porovnat s obdobím předchozím (vychází se z toho, že předchozí 

období není k dispozici). Toto výchozí období slouží pouze pro účely srovnání 

s následným rokem (obdobím). Postupuje se tak, že se zvolí období výchozí neboli období 

(0) a období nadcházející, období (1), období (2) atd. Následně se zvolí položky 

procentuálních základů (100 %) všech období a k nim vztahujeme příslušné dílčí položky. 

Výsledné procentuální výsledky jednotlivých sledovaných položek (v daných obdobích) se 

poté mezi sebou porovnávají a vypovídají o tom, jak se mění struktura aktiv či pasiv 

daného podniku. Analogicky se také může postupovat ve výkazu zisku a ztráty, kde takto 

lze analyzovat např. výnosy nebo náklady podniku. V tomto případě by základ (100 %) 

činily například celkové výnosy a k nim by se vztahovaly jednotlivé druhy výnosů dle 

výkazu zisku a ztráty. Obdobně by se takto postupovalo u vertikální analýzy nákladů apod. 

[14] 

3.5 Horizontální analýza 

Horizontální analýza se používá k charakterizování vývojových trendů jednotlivých 

analyzovaných položek základních účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty aj.). 

Horizontální analýza sleduje absolutní a následně také relativní změny daných 

analyzovaných položek mezi jednotlivými sledovanými obdobími. [1] 

Jako první se provede výpočet absolutní změny, který je dán rozdílem zvolené 

položky sledovaných období. Nejprve je tedy nutné stanovit si položku období výchozího, 

označovaného také jako období (0), které představuje 100% základ. K této zvolené položce 

výchozího období (0) je následně vztahována odpovídající položka následujícího 

analyzovaného období, označovaného jako období (1). Jak již bylo zmíněno – rozdílem 

těchto odpovídajících položek v daném období (roku) vzhledem k období (roku) 

výchozímu, dostáváme absolutní změnu. 

Relativní změna představuje změnu absolutní, vyjádřenou v procentech. [14] 



BALLARIN, M.: Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za sledované 

období 

 

2013  24 

3.6 Rentabilita nákladů 

Uvedený poměrový ukazatel vypovídá o tom, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč 

vynaložených nákladů. Po vynásobení zlomku 100, dostáváme výsledek v procentech. 

Ukazatel by měl mít rostoucí tendenci. Výsledné hodnoty ukazatele by se měly pohybovat 

nad 10 %. [8] 

 

100 . 
náklady

zisk
  RN                                              [%] 

3.7 Rentabilita výnosů 

Rentabilita výnosů, neboli také rentabilita tržeb je poměrovým ukazatelem, který 

vypovídá o tom, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč získanou na podnikových výnosech. Tento 

ukazatel lze pro procentuální vyjádření výsledku opět násobit 100. [9] 

 

100 . 
výnosy

zisk
  RV                                               [%] 

3.8 Ukazatel haléřové nákladovosti 

Ukazatel haléřové nákladovosti posuzuje vztah mezi náklady a výnosy podniku. 

Ukazatel udává, kolik haléřů nákladů připadá na 1 Kč výnosů. Jedná se tedy o poměrový 

ukazatel, kde v čitateli jsou obsaženy náklady a ve jmenovateli výnosy podniku. Takto lze 

analyzovat celkovou nákladovost podniku, popřípadě také jednotlivé nákladovosti 

v určitých oblastech podnikového hospodaření.  [14] 

 

                            
výnosy

náklady
 n                                        [hal./1 Kč]          
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3.9 Ukazatel relativní změny nákladů 

Ukazatel relativní změny nákladů představuje další způsob, jak zhodnotit vztah 

mezi náklady a výnosy podniku. Ukazatel vychází z ukazatele haléřové nákladovosti. 

Výsledná hodnota tohoto ukazatele hovoří buď o relativní úspoře, nebo o relativním 

překročení nákladů. [14] 

 

101  výnosy. )n(n  
rel.

 N                                               [Kč] 

3.10 Výkaz zisku a ztráty 

Dalším důležitým účetním výkazem, ze kterého lze také vyčíst řadu velmi 

důležitých údajů týkajících se hospodaření daného podniku, je výkaz zisku a ztráty. Tento 

účetní výkaz poskytuje informace o podnikových nákladech, výnosech a výsledku 

hospodaření za sledované období.  Jak již bylo zmíněno v předešlých podkapitolách, ve 

výkazu zisku a ztráty jsou náklady a výnosy tříděny dle tří oblastí podnikové působnosti. 

Jedná se o oblast provozní, finanční a mimořádnou. Výkaz tedy vypovídá o tom, jak se na 

dané skupině nákladů či výnosů podílely jednotlivé dílčí položky, které do této skupiny 

spadají (např. osobní náklady, pod které spadají mzdové náklady, sociální náklady atd.). 

Pro dobrou orientaci ve výkazu jsou náklady značeny písmeny a výnosy jsou odlišeny od 

nákladů římskými číslicemi. Stejně tak jako v rozvaze jsou řádky očíslovány. Výkaz zisku 

a ztráty také podává informaci o dosaženém hospodářském výsledku v jednotlivých 

oblastech hospodaření a samozřejmě také o celkovém hospodářském výsledku za 

sledované období. Částky jednotlivých položek jsou zde zaznamenávány za dané období.  
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4 ANALÝZA VÝNOSŮ, NÁKLADŮ A VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 

ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ 

Tato kapitola se zabývá praktickou analýzou výnosů, nákladů a výsledku 

hospodaření podniku Fichna – Hudeczek a. s. za sledované období 2007 – 2011. Rok 2012 

není analyzován vzhledem k tomu, že podnik v době zpracování mé diplomové práce 

neměl k dispozici potřebné účetní materiály v konečné podobě. Výsledné hodnocení 

provedené analýzy je převážně pouze zkráceného – obecného charakteru, z důvodu 

neposkytnutí podrobnějších podnikových informací, které byly potřebné k podrobnější 

analýze daných oblastí. Veškeré firemní materiály (nejen účetního charakteru), jako jsou 

výkazy zisku a ztráty, výsledovky, aj., které byly použity v celé práci, uvádím v kompletní 

podobě v Přílohách diplomové práce.  

4.1 Analýza výnosů podniku F – H a. s.  

Jako první provedu analýzu výnosů podniku Fichna – Hudeczek a. s. U těchto 

účetních položek provedu horizontální a vertikální analýzu. Dosažené výsledné hodnoty 

jsou následně interpretovány.  

Tabulka č. 2: Přehled výnosů podniku dle VZZ [tis. Kč] 

Druh 

výnosů 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Provozní 

výnosy      
250 065 221 974 241 382 222 027 216 957 

Finanční 

výnosy 
97 343 386 40 21 

Mimořádné 

výnosy 
0 0 0 0 0 

Výnosy 

celkem 
250 162 222 317 241 768 222 067 216 978 

Zdroj: firemní materiály + vlastní zpracování 
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Sumarizací provozních, finančních a mimořádných výnosů (které jsou v těchto 

případech nulové) se dostáváme k celkovým výnosům společnosti za sledované období.  

Z výše uvedené tabulky č. 2 je zřejmé, že společnost dosahovala nejvyšších 

celkových výnosů v roce 2007, a to ve výši 250 162 tis. Kč. V následujících letech 

docházelo k postupnému poklesu celkových výnosů až na hodnotu 216 978 tis. Kč (v roce 

2011). Celkové výnosy společnosti poklesly v roce 2011 oproti roku 2007 o 13,27 %. Ke 

značnému zlepšení však došlo pouze v roce 2009, kdy celkové výnosy této společnosti 

činily 241 768 tis. Kč.  

Dle výše uvedené tabulky č. 2 došlo v roce 2008 k poklesu celkových výnosů 

oproti výchozímu analyzovanému roku 2007 o 27 845 tis. Kč. Což je  pokles ve výši  

11,13 %.  

Rok 2009 představoval nárůst celkových výnosů společnosti oproti roku 2008  

o 19 451 tis. Kč, což představuje relativní nárůst o 8,75 % (narostly tržby za prodej 

zboží, výkony, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a také ostatních 

finančních výnosů).  

Následující rok 2010 však společnost zaznamenala opětovný pokles celkových 

výnosů vzhledem k roku 2009 o 19 701 tis. Kč. Tato skutečnosti představuje 8,15% 

relativní pokles.  

Poslední analyzovaný rok 2011 byl opět provázen poklesem celkových výnosů 

společnosti. Celkové výnosy společnosti Fichna – Hudeczek a. s. poklesly oproti roku 

2010 o 5 089 tis. Kč. I v tomto případě tedy hovoříme o relativním poklesu celkových 

výnosů, a to ve výši 2,29 %.  

Relativní poklesy celkových výnosů lze přisoudit především negativním dopadům 

ekonomické krize na podnik a také prohraným soutěžím o veřejné stavební zakázky. 
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Tabulka č. 3: Procentuální struktura druhů výnosů podniku dle VZZ [%]                        

Druh výnosů 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Provozní výnosy      99,96 99,85 99,84 99,98 99,99 

Finanční výnosy 0,04 0,15 0,16 0,02 0,01 

Mimořádné výnosy 
0 0 0 0 0 

Výnosy celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj: firemní materiály + vlastní zpracování 

Z této tabulky č. 3 jednoznačně vyplývá, že na struktuře celkových výnosů 

společnosti F - H a. s. se nejvíce podílely provozní výnosy. Provozní výnosy ve všech 

sledovaných letech převyšovaly hranici 99 % celkové struktury výnosů. Mimořádné 

výnosy byly ve všech sledovaných letech nulové. Finanční výnosy tvořily pouze nepatrnou 

část celkové struktury výnosů podniku. V následující tabulce se tedy proto zaměřím 

především na podrobnější analýzu právě provozních výnosů dané společnosti.  
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Tabulka č. 4: Podíl jednotlivých položek provozních výnosů na celkových 

provozních výnosech podniku – dle VZZ [tis. Kč] 

Položka  
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

I. Tržby za prodej 

zboží 
12 134 179 0 0 

II. Výkony 249 644 221 356 240 929 221 741 217 115 

II. 1. Tržby za 

prodej výrobků a 

služeb 

252 964 215 457 242 275 223 541 216 758 

III. 1. Tržby 

z prodeje 

dlouhodobého 

majetku 

0 27 235 20 25 

IV. Ostatní 

provozní výnosy 
409 457 39 266 -183 

Celkové provozní 

výnosy 
250 065 221 974 241 382 222 027 216 957 

Zdroj: firemní materiály + vlastní zpracování 

Z tabulky č. 4 je zřejmé, že největší podíl na celkových provozních výnosech 

společnosti F - H a. s. mají výkony, respektive tržby za prodej výrobků a služeb. Výše této 

položky není vzhledem k charakteru tohoto podniku překvapivá, neboť se jedná o stavební 

podnik, který prodává svým zákazníkům především služby – provádí výstavby domů, 

revitalizace památkových objektů atd. Toto je také hlavním předmětem podnikání podniku 

F – H a. s., a právě proto tedy v této oblasti dosahuje podnik nejvyšších výnosů.  

V roce 2007 činily výkony podniku 99,83 % z celkových provozních výnosů. 

V roce 2008 došlo k výraznému poklesu této položky a výkony činily 221 356 tis. Kč, což 

představuje 99,72 % celkových provozních výnosů. Tato položka se v dalších sledovaných 

letech vyvíjela následovně – v roce 2009 tvořila 99,81 % celkových provozních výnosů. 

V roce 2010 hodnota položky výkonů dosahovala 99,87 %. V posledním analyzovaném 

roce 2011 se procentuální zastoupení této položky dostalo přes hranici 100 %, neboť 
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podnik v roce 2011 vykazoval zápornou hodnotu položky ostatních provozních výnosů  

(-183 tis. Kč), a právě tato hodnota snižuje základ, ze kterého bylo procentuální zastoupení 

položky výkonů v roce 2011 vypočítáno. Abstrahuji-li od této záporné položky, potom by 

výkony tvořily 99,99 % celkových provozních výnosů, což je také nejvyšší procentuální 

zastoupení ve struktuře provozních výnosů za všech pěti sledovaných let. 

Ostatní položky provozních výnosů nejsou dále analyzovány, neboť představují 

značně nevýraznou část z celkových provozních výnosů. Jedná se o položky tržeb za 

prodané zboží (v případě této položky společnost zaznamenala výnosy pouze v letech 

2007, 2008 a 2009, kdy se jednalo především o tržby za prodej cementu), změn stavu 

zásob vlastní výroby (nebyly analyzovány vzhledem k záporným hodnotám, kterých 

v některých letech dosahovaly), tržeb z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a 

položky ostatních provozních výnosů.  
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4.2 Analýza nákladů podniku F – H a. s.  

Následná podkapitola je věnována analýze nákladů společnosti  

Fichna – Hudeczek a. s. Také u těchto položek provedu horizontální a vertikální analýzu 

s následnou interpretací dosažených výsledků.  

Tabulka č. 5: Přehled nákladů podniku dle VZZ [tis. Kč] 

Druh nákladů 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Provozní náklady 229 000 205 176 220 436 221 448 216 164 

Finanční náklady 396 265 285 199 313 

Q. Daň z příjmů za 

běžnou činnost 
4 685 3 476 4 816 -2 875 32 

Mimořádné 

náklady 
0 0 0 0 0 

Náklady celkem 234 081 208 917 225 537 221 647 216 509 

Zdroj: firemní materiály + vlastní zpracování 

Součtem provozních nákladů, finančních nákladů, mimořádných nákladů a daně 

z příjmů za běžnou činnost (daň za běžnou činnost řadíme mezi podnikové náklady, tudíž 

je zahrnuta do výpočtů) se dostáváme k částce celkových nákladů v jednotlivých letech. 

Mimořádné náklady ve všech analyzovaných letech činily 0 Kč, tudíž do tabulky nebyla 

uváděna ani daň z příjmů za mimořádnou činnost. 

Tabulka č. 5 poukazuje na vývoj celkových nákladů společnosti  

Fichna – Hudeczek a. s. Nejvyšších celkových nákladů dosahoval podnik hned v prvním 

analyzovaném roce 2007. Celkové náklady za toto období činily 234 081 tis. Kč.  

V roce 2008 společnost zaznamenala mírný pokles celkových nákladů, a to na 

částku 208 917 tis. Kč. Jedná se o relativní pokles ve výši 10,75 % (poklesla výkonová 

spotřeba, dále také osobní náklady, daně a poplatky, ostatní provozní náklady, ostatní 

finanční náklady a daň z příjmů za běžnou činnost).  

V roce 2009 však již docházelo k relativnímu nárůstu celkových nákladů ve výši 

7,96 % (způsobeno nárůstem výkonové spotřeby, osobních nákladů, daní a poplatků, 
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odpisů DNM a DHM, ostatních provozních nákladů, ostatních finančních nákladů a daně 

z příjmů za běžnou činnost).  

Rok 2010 představoval z hlediska celkových nákladů mírných pokles na hodnotu 

221 647 tis. Kč. Tomuto faktu napomohla také ta skutečnost, že společnost měla v daném 

roce přeplatek na dani z příjmů za běžnou činnost (přeplatek na zálohách), a tudíž jí za toto 

období nebyla účtována žádná daň z příjmů právnických osob. V tomto roce tedy tato daň 

byla nulová, což se pozitivně promítlo i do položky celkových nákladů. Jednalo se tedy o 

relativní pokles této položky oproti roku 2009 ve výši 1,72 % (v tomto roce však také 

poklesly tyto nákladové položky: náklady vynaložené na prodané zboží, osobní náklady, 

odpisy DHM a DNM, změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období, ostatní provozní náklady a ostatních finančních 

nákladů).  

Posledním analyzovaným rokem je rok 2011, který s sebou přinesl také pozitivní 

změnu v položce celkových nákladů, neboť došlo k nepatrnému, ale faktickému snížení 

této položky. Jednalo se o relativní pokles oproti roku 2010 ve výši 2,32 % (pokles 

v položkách: náklady vynaložené na prodané zboží, výkonová spotřeba, odpisy DHM a 

DNM a nákladové úroky). Pohledem na celkový vývoj položky celkových nákladů za 

všechny analyzované roky jsem došel k pozitivnímu závěru, neboť společnost v roce 2011 

evidovala oproti roku 2007 pokles celkových nákladů o 7,51 %. Tento pokles celkových 

nákladů byl zapříčiněn například dílčím poklesem spotřeby materiálu (z důvodu menšího 

množství zakázek) a osobních nákladů (především mzdových nákladů a nákladů na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění). Na tomto celkovém poklesu se také dále 

podílelo snížení nákladů na opravy a udržování, nákladů na silniční daň, dary, dále pak 

snížení nákladů na smluvní pokuty a úroky z prodlení nebo také snížení ostatních 

finančních nákladů. Na poklesu celkových nákladů v roce 2011 oproti roku 2007 se 

podílela také nižší splatná daň z příjmů z běžné činnosti. 
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Tabulka č. 6: Procentuální struktura druhů nákladů podniku dle VZZ [%]                    

Druh nákladů 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Provozní náklady 97,83 98,21 97,74 99,91 99,84 

Finanční náklady 0,17 0,13 0,13 0,09 0,14 

Q. Daň z příjmů za 

běžnou činnost 
2,00 1,66 2,14 0 0,02 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

Náklady celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj: firemní materiály + vlastní zpracování 

Z tabulky č. 6 jednoznačně vyplývá, že největší procentuální podíl na celkových 

nákladech společnosti Fichna – Hudeczek a. s. měly náklady z provozní činnosti. Provozní 

náklady přesáhly ve všech pěti sledovaných letech hranici 97 %. Ostatní zbylá procenta, 

která dotváří celek 100 %, jsou zanedbatelná, a proto ani nebudou dále analyzována. 

Nejvyššího procentuálního podílu provozních nákladů společnost dosahovala v roce 2010, 

což lze přisoudit již zmiňované nulové dani z příjmů právnických osob.  
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Tabulka č. 7: Podíl jednotlivých položek provozních nákladů na celkových 

provozních nákladech podniku – dle VZZ [tis. Kč] 

Položka 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

A. Nákl. vynal. 

na prod. zboží 
0 81 25 6 0 

B. Výkonová 

spotřeba 
193 401 174 531 186 604 191 263 185 199 

B. 1. Spotřeba 

mater. a energie 
75 005 46 651 45 966 40 718 44 131 

B. 2. Služby 118 396 127 880 140 638 150 545 141 068 

C. Osobní 

náklady 
31 946 26 073 29 335 27 371 28 076 

C. 1. Mzdové 

náklady 
23 823 19 387 22 222 20 694 21 090 

C. 3. Náklady 

na SZAZP 
8 123 6 686 7 113 6 677 6 982 

C. 4. Sociální 

náklady 
0 0 0 0 4 

D. Daně a 

poplatky 
131 57 82 92 106 

E. Odpisy 

DHM a DNM 
1 459 2 476 3 719 2 840 2 703 

G. Změna stavu 

rezerv ... 
1 861 1 877 456 -133 -33 

H. Ostatní prov. 

náklady 
202 81 215 9 113 

Celk. provozní 

náklady 
229 000 205 176 220 436 221 448 216 164 

Zdroj: firemní materiály + vlastní zpracování 
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Z výše uvedené tabulky č. 7 je jednoznačně zřejmé, že nejvyšší podíl na celkových 

provozních nákladech dané společnosti měla položka výkonové spotřeby, respektive služeb 

(v tomto případě jsou to platby především za stavební práce, instalace vzduchotechniky, 

elektrické montáže, montáže nábytku apod.). 

. Položka výkonové spotřeby tvořila v roce 2007 – 84,45% podíl na celkových 

nákladech. Rok 2008 (85,06 %), rok 2009 (84,65%), v roce 2010 (86,37 %) a v roce 

2011 (85,68 %). Výkonová spotřeba tedy v roce 2011 narostla od roku 2007 o 1,23%.  

Další nákladová položka, která vzhledem ke svým dosahovaným hodnotám 

v jednotlivých analyzovaných letech stojí za zmínku je položka spotřeby materiálu a 

energie a dále pak také mzdové náklady. Opět vycházím z hlavního předmětu podnikání 

tohoto podniku, kterým je především provádění staveb. Na základě tohoto je logicky jasné, 

že podnik vynakládá jedny z nejvyšších finančních částek do položky spotřeby materiálu 

(stavební materiál) a energie (platby za spotřebu elektrické energie a plynu), z čehož 

náklady na spotřebu materiálu jsou vždy vyšší než náklady na spotřebu energie. Další již 

zmiňovanou značnou nákladovou položkou jsou mzdové náklady, neboť podnik 

zaměstnává mnoho zaměstnanců, kterým musí vyplácet mzdy a s nimi spojené další 

náklady.  

Ostatní položky provozních nákladů nejsou dále analyzovány, neboť jejich peněžité 

hodnoty v jednotlivých letech jsou oproti výše uvedeným položkám a jejich peněžitým 

hodnotám zanedbatelné. 

4.2.1 Ukazatel haléřové nákladovosti 

V podkapitole je proveden rozbor nákladů pomocí haléřového ukazatele 

nákladovosti. Vzhledem k tomu, že do čitatele a jmenovatele tohoto ukazatele jsou 

dosazovány hodnoty celkových nákladů a celkových výnosů podniku za daný rok, jedná se 

tedy o celkovou nákladovost podniku v jednotlivých analyzovaných letech.  

 

 

 



BALLARIN, M.: Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za sledované 

období 

 

2013  36 

Tabulka č. 8: Tabulka výsledných hodnot haléřového ukazatele [hal./1 Kč] 

Haléřový 

ukazatel 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

0,936 0,940 0,933 0,998 0,997 

Zdroj: firemní materiály (VZZ) + vlastní zpracování 

Tabulka č. 8 udává výsledné hodnoty haléřového ukazatele za sledované období 

2007 – 2011 v podniku Fichna – Hudeczek a. s. Jak již bylo v teoretické části diplomové 

práce uvedeno, haléřový ukazatel udává, kolik haléřů nákladů připadá na 1 Kč výnosů 

dosahovaných podnikem.  

Podnik ve všech sledovaných letech nedosahoval, dle mého názoru, v této oblasti 

příliš vyhovujících výsledků. K tomuto názoru jsem dospěl po zhodnocení dosažených 

výsledných hodnot haléřového ukazatele, neboť ve všech letech připadala na 1 Kč výnosů 

téměř také celá 1 Kč nákladů. Celkově se tedy jedná o relativně neuspokojivé výsledky. 

Nejnižší a zároveň tedy také nejpozitivnější výše výsledné hodnoty tohoto ukazatele dosáhl 

podnik v roce 2009. Tehdy výsledek haléřového ukazatele dosahoval výše 0,933 Kč na  

1 Kč výnosů. Tedy 93,3 haléřů nákladů na 1 Kč výnosů. Naopak nejvyšších výsledných 

hodnot bylo dosaženo v posledních analyzovaných letech 2010 a 2011. Tehdy činily tyto 

hodnoty 99,8 haléřů nákladů na 1 Kč výnosů (v roce 2010) a 99,7 haléřů nákladů na 1 Kč 

výnosů (v roce 2011). Průměrně tedy podnik za všech pět sledovaných let na 1 Kč svých 

výnosů vynaložil 96,08 haléřů nákladů. Podnik by tedy do budoucna měl snížit své 

náklady a zachovat své dosavadní výnosy nebo v lepším případě – ještě tyto výnosy 

navýšit za současného snížení nákladů.  
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4.2.2 Ukazatel relativní změny nákladů  

Podkapitola je věnována ukazateli relativní změny nákladů. Tento ukazatel pracuje 

s výsledky haléřového ukazatele a položkami výnosů za analyzované období. Dosažené 

výsledky jsou následně interpretovány. 

Tabulka č. 9: Tabulka výsledných hodnot ukazatele relativní změny nákladů [Kč] 

Ukazatel 

relativní změny 

nákladů 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

- 889,3 -1 692,4 14 434,4 -217 

Zdroj: firemní materiály (VZZ) + vlastní zpracování 

Tabulka č. 9 poskytuje výsledné hodnoty ukazatele relativní změny nákladů za 

sledované období 2007 - 2011 podniku Fichna – Hudeczek a. s. V roce 2007 není hodnota 

tohoto ukazatele vypočtena, neboť k dispozici není výsledná hodnota haléřového ukazatele 

z předešlého období 2006.  

Výsledky vypovídají o tom, že k relativní úspoře nákladů v analyzovaném podniku 

došlo pouze v letech 2009 a 2011. Největší relativní úspory nákladů bylo dosaženo 

v roce 2009, kdy relativní úspora této položky činila -1 692,4 Kč. V roce 2011 došlo 

k výrazně menší relativní úspoře nákladů ve výši -271 Kč. I přesto však lze hodnotit tuto 

hodnotu oproti zbylým analyzovaným rokům 2008 a 2010 kladně, neboť stále 

představovala úsporu. V roce 2008 podnik relativně překročil své náklady o 889,3 Kč. 

K nejvyššímu relativnímu překročení nákladů však došlo v roce 2010, kdy podnik 

relativně překročil své náklady o 14 434,4 Kč. Vývoj výsledných hodnot tohoto 

ukazatele má značně kolísavou tendenci, kdy se od roku 2008 střídalo relativní překročení 

nákladů s relativní úsporou nákladů. 

 

 

 

 

 



BALLARIN, M.: Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za sledované 

období 

 

2013  38 

4.3 Analýza výsledku hospodaření podniku F – H a. s.  

V této podkapitole je analyzován výsledek hospodaření podniku  

Fichna – Hudeczek a. s. Stejně tak jako u výnosů a nákladů této společnosti je její výsledek 

hospodaření v jednotlivých letech podroben horizontální a vertikální analýze.  

Tabulka č. 10: Přehled dosažených výsledků hospodaření podniku dle VZZ  

[tis. Kč] 

Druh HV 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

* Provozní HV    21 065 16 798 20 946 579 793 

* Finanční HV -299 78 101 -159 -292 

* Mimořádný HV 0 0 0 0 0 

**** EBT 20 766 16 876 21 047 420 501 

*** EAT celkem 

 

16 081 13 400 16 231 420 469 

Zdroj: firemní materiály + vlastní zpracování 

Tabulka č. 10 vypovídá o struktuře celkového hospodářského výsledku dané 

společnosti. Následné analýze však bude podrobena pouze položka čistého zisku (EAT), 

neboť má pro akcionáře největší význam.  

První analyzovaný rok 2007 byl společně s rokem 2009 nejvíce ziskový, neboť 

v obou těchto letech dosahovala společnost nejvyšších zisků za všech pět sledovaných let.  

V roce 2007 společnost dosahovala čistého zisku ve výši 16.081 tis. Kč. V 

následujícím roce 2008 však došlo k poklesu tohoto čistého zisku o 2 681 tis. Kč (zejména 

kvůli poklesu celkových výnosů), což představuje relativní pokles o 16,67 %.  

V roce 2009 naopak došlo k mírnému zlepšení této položky (nárůst celkových 

výnosů), a čistý zisk tak narostl o 2 831 tis. Kč. Lze říci, že v období 2009 tedy společnost 

získala zpět téměř stejnou výši čistého zisku, o kterou tento čistý zisk poklesl v roce 2008. 

Jedná se o relativní nárůst čistého zisku (v roce 2009) o 21,13 %.  

Od roku 2010 se však společnost začala potýkat s problémy nízkých čistých zisků 

na konci účetních období, jež způsobila zhoršující se situace na stavebním trhu, kterou lze 

posuzovat jako následek ekonomické krize. Ta byla v ČR patrná již v roce 2008.  
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Období 2010 tedy bylo ve společnosti Fichna – Hudeczek a. s. charakterizováno nízkým 

čistým ziskem, který dosahoval „pouhé“ výše 420 tis. Kč. Oproti roku 2009 došlo 

k výraznému poklesu EAT o 15 811 tis. Kč (relativní pokles o 97,41 %). Jak je patrné 

z předchozí tabulky, společnost měla v tomto roce shodnou částku zisku před zdaněním 

s částkou čistého zisku. Toto bylo zapříčiněno tím, že společnost měla v roce 2010 

přeplatek na dani z příjmů právnických osob, tudíž v roce 2010 byla tato daň nulová.  

Ani v roce 2011 však nedošlo k výraznému zlepšení, neboť krize na stavebním trhu 

stále přetrvávala, a tudíž se ani v tomto roce hodnota čistého zisku nepohybovala v řádech 

miliónů. Hodnota 469 tis. Kč sice představovala oproti předešlému roku mírný relativní 

nárůst ve výši 11,67 % (zejména kvůli poklesu celkových nákladů), ale zhodnotím-li 

vývoj čistého zisku z dlouhodobějšího hlediska, tak se společnost stále nachází 

v nejnižších položkách, co se týče výsledné hodnoty položky čistého výsledku 

hospodaření. 

Od úvodního analyzovaného roku (2007) do roku 2011 tedy čistý zisk společnosti 

pokles o výrazných 97,08 %. Tento nepříznivý výsledek analýzy vedení společnosti 

přisuzuje již zmíněné krizové situaci na stavebním trhu a také prohraným soutěžím  

o veřejné zakázky stavebního charakteru. Na dosažené výsledky hospodaření 

v jednotlivých letech však lze pohlížet i pozitivně, neboť společnost se ve všech pěti 

analyzovaných obdobích nachází v kladných položkách, tedy v zisku, a tímto  splňuje 

jednu ze základních charakteristik podnikání. Průměrný roční čistý zisk této společnosti 

činí 9 320,2 tis. Kč.  

Z tabulky č. 10 dále jednoznačně vyplývá, že největších zisků dosahovala 

společnost ze své provozní oblasti. Provozní oblast hospodaření měla tím pádem také 

největší podíl na celkovém výsledku hospodaření podniku Fichna – Hudeczek a. s. Naopak 

finanční oblast hospodaření společnosti byla ve většině analyzovaných let ztrátová (rok 

2007, 2010 a 2011). Výjimku tvoří pouze roky 2008 a 2009, kdy v této oblasti byl dosažen 

zisk. Vzhledem k nulovým nákladům a výnosům z mimořádné činnosti podniku byla 

pochopitelně také nulová mimořádná oblast hospodaření podniku. 
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Tabulka č. 11: Přehled celkových výnosů, celkových nákladů a výsledku 

hospodaření podniku za sledované období [tis. Kč] 

Položka 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Celkové 

výnosy   
250 162 222 317 241 768 222 067 216 978 

Celkové 

náklady 
234 081 208 917 225 537 221 647 216 509 

*** Čistý HV 16 081 13 400 16 231 420 469 

Zdroj: firemní materiály (VZZ) + vlastní zpracování 

Tato tabulka č. 11 nabízí přehled celkových výnosů, nákladů a výsledků 

hospodaření za všech 5 sledovaných let.  

Celkové výnosy měly až na rok 2009 nepříznivý klesající trend. Víceméně klesající 

trend je charakteristický také pro oblast celkových nákladů. V roce 2008 došlo 

k výraznějšímu poklesu nákladů, které však ovšem v roce 2009 opět vzrostly, ale nadále 

měly klesající tendenci. V případě celkových nákladů (na rozdíl od celkových výnosů) 

hodnotím tento klesající trend kladně. Nevyhovující je pouze skutečnost, že celkové 

náklady se v letech 2010 a 2011 dostávaly na téměř stejné peněžní částky jako odpovídající 

položky výnosů ve stejných letech. Tímto byly v těchto letech zapříčiněny velmi nízké 

čisté zisky společnosti. Tyto výkyvy v oblasti zisku jsou jasně patrné z následujícího grafu 

č. 1. 
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Graf č. 1: Vývoj čistého zisku společnosti F – H a. s. za sledované období  
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Zdroj: firemní materiály (VZZ) + vlastní zpracování 

4.3.1 Rentabilita nákladů podniku F – H a. s. 

Podkapitola se zabývá rentabilitou nákladů podniku Fichna – Hudeczek a. s. za 

sledované období 2007 – 2011.  

Tabulka č. 12: Tabulka vypočítaných hodnot rentability nákladů [%] 

Rentabilita 

nákladů 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

6,87  6,41 7,20 0,19 0,22 

Zdroj: firemní materiály (VZZ) + vlastní zpracování 

Do hodnoty čitatele tohoto ukazatele je dosazována hodnota čistého zisku (po 

zdanění).  

Tabulka č. 12 poskytuje náhled na vývoj rentability nákladů analyzovaného 

podniku za období let 2007 – 2011. Rentabilita nákladů se odvíjí od zisku a nákladů 

podniku dosažených v daném roce. V prvních třech letech se podnik pohyboval v téměř 
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stejném rozmezí výsledných hodnot tohoto ukazatele. Mírně nadprůměrný byl pouze rok 

2009, ve kterém bylo dosaženo rentability nákladů ve výši 7,20 %, což oproti předešlému 

roku představovalo nárůst o 0,79 %. V následujících letech 2010 a 2011 se však rentabilita 

nákladů razantně propadla a ani v jednom z těchto dvou let nedosahovala výše 1 %. Jak již 

bylo zmíněno v předešlých podkapitolách – tento propad je následkem dosažených nízkých 

zisků a vysokých nákladů (poměrem k dosaženému zisku) v těchto dvou kritických letech 

2010 a 2011. Rentabilita nákladů se v roce 2010 propadla o značně nepříznivých  

7,01 %. V roce 2011 však došlo k mírnému zlepšení (zanedbatelný nárůst o 0,03 %), 

ovšem výsledná hodnota se zdaleka nepodobá hodnotám dosahovaným v předchozích 

letech 2007, 2008 a 2009, a lze ji proto považovat za stejně nepříznivou jako v roce 2010. 

Výsledné hodnoty této rentability také nejsou uspokojivé ani na základě teoretických 

východisek této práce (viz 3. kapitola), neboť nedosahují ani v jednom z pěti sledovaných 

let hranice 10 %. Ukazatel má také až na rok 2009 negativní klesající tendenci. 

4.3.2 Rentabilita výnosů podniku F – H a. s.  

V této podkapitole se věnuji rentabilitě výnosů podniku F – H a. s. za sledované 

období.  

Tabulka č. 13: Tabulka vypočítaných hodnot rentability výnosů [%] 

Rentabilita 

výnosů 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

6,43 6,03 6,71 0,19 0,22 

Zdroj: firemní materiály (VZZ) + vlastní zpracování 

Také při těchto výpočtech jsem do čitatele zlomku ukazatele rentability výnosů 

dosazoval hodnotu čistého zisku (po zdanění). 

Snahou každého podniku je dosahovat pokud možno co nejvyšší rentability. Jinak 

tomu není ani v případě rentability výnosů. Rentabilita výnosů analyzovaného podniku 

však dle mého názoru stejně tak jako rentabilita nákladů nedosahovala dostatečných 

hodnot a navíc také zaznamenala (dle tabulky č. 13) výrazný propad v roce 2010, což ke 

zlepšení pohledu na celou tuto oblast samozřejmě nepřispívá. V tomto roce rentabilita 

výnosů poklesla z hodnoty 6,71 % na hodnotu 0,19 %, což představuje značný pokles o 
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6,52 %. K výraznému zlepšení nedošlo ani v roce 2011, neboť navýšení výsledné hodnoty 

tohoto ukazatele činilo pouhých 0,03 %. Společnost tedy v letech 2010 a 2011 provázela 

značně nevyhovující rentabilita výnosů společně také s rentabilitou nákladů.  

Z výše uvedených zjištění z oblasti rentability nákladů a rentability výnosů je tedy 

zřejmé, že podnik bude muset v následujících letech učinit určitá opatření, která povedou 

ke zlepšení této nepříznivé situace. Pozitivně lze na tomto propadu, který v roce  

2010 nastal, hodnotit pouze to, že společnost je stále rentabilní, neboť ve všech  

pěti analyzovaných letech vykazovala zisk, a proto se také výsledky těchto rentabilit 

nacházely v kladných hodnotách. 
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5 NÁVRHY OPATŘENÍ 

Jedna ze základních ekonomických rovnic konstatuje, že výsledek hospodaření je 

roven výnosům po odečtu nákladů, a také jednoznačně poukazuje na možnosti zlepšení 

výsledku hospodaření dané společnosti. Žádný podnik nechce být ztrátovým, neboli chce 

dosahovat kladného hospodářského výsledku – zisku. Aby tohoto zisku dosáhl, je již ze 

zmiňované rovnice zcela zřejmé, že je nutné, aby celkové výnosy daného podniku 

převyšovaly nad jeho celkovými náklady. Právě proto se ve svých návrzích pro zlepšení 

hospodářského výsledku podniku Fichna – Hudeczek a. s. (které jsou obsahem právě této 

kapitoly) zaměřím především na tyto položky, respektive na jejich dílčí části v daných 

oblastech hospodaření.  

V oblasti výnosů dosahoval podnik nejvyšších položek v provozní oblasti, 

konkrétně v položkách tržeb za prodej výrobků a služeb. I v těchto položkách však během 

sledovaných let 2007 až 2011 docházelo k postupnému snižování finančních hodnot. Jako 

opatření pro zlepšení stavu lze podniku navrhnout, aby například snížil ceny svých 

výrobků, služeb a zboží. Vzhledem k tomu, že podnik má na stavebním trhu vybudováno 

dobré jméno, nemusí se obávat negativní reakce potencionálních zákazníků na tyto nízké 

ceny, které by vycházely ze známé fráze: Nízká cena = nízká kvalita. Nižšími cenami by 

tak mohl přilákat nové zákazníky. Pro problematiku získávání nových zákazníků by podnik 

také mohl více využít oblast marketingu. Jako doporučení se v tomto případě nabízí větší 

mediální podpora firmy v rádiích, televizi či billboardech. Také zavedení 

internetového e-shopu, který doposud podniku chybí, by mohlo pomoci nejen dostat 

firmu do podvědomí dalších potencionálních zákazníků, ale především zvýšit výnosy za 

prodej stavebního zboží a stavebních výrobků podniku. Takovéto výnosy by tak mohli 

přinášet i případní zájemci o výrobky a zboží ze vzdálenějších lokalit. Tento e-shop by 

mohl za úplatu (dodavatelská cena e- shopu je cca 18 000 Kč) vytvořit některý 

z dosavadních administrativních pracovníků podniku za předpokladu, že je znalý v tomto 

oboru. Vybraný pracovník by byl případně také správcem webu. Tyto další činnosti, které 

by v rámci bezvadného provozu e-shopu musel administrativní pracovník vykonávat, by 

samozřejmě musely být finančně zhodnoceny v jeho mzdě, což by pro podnik 

představovalo byť nepatrné, ale určité navýšení mzdových nákladů. Za předpokladu 

vyšších výnosů (právě prostřednictvím e-shopu) však také lze důvodně očekávat návratnost 
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navýšených mzdových nákladů pracovníka spravujícího e- shop, i  investice do zřízení e- 

shopu. Pomineme-li však dosavadní oblast podnikání, kterou je především stavební 

činnost, nabízí se také možnost expanze na další trhy. Podnik by tak mohl rozšířit svůj 

předmět podnikání o další, v dnešní době perspektivní obory, jako jsou například 

zabezpečovací systémy objektů, zajišťování služeb spojených s cestovním ruchem 

(zprostředkování zájezdů a dovolených), hotelnictví či pohostinství. Právě u posledních 

dvou zmiňovaných oborů by podnik mohl využít svých možností. V tomto případě mám na 

mysli především skutečnost, že se jedná o stavební podnik, a proto by si podnik mohl svůj 

případný hotel či restauraci vystavět sám, a to samozřejmě za minimální náklady. Předmět 

podnikání – zprostředkování zájezdů a dovolených by pak mohl též sloužit i 

zaměstnancům podniku Fichna – Hudeczek a. s. jako jedna z forem benefitů. Samozřejmě, 

veškeré tyto inovace v rámci předmětu podnikání by vyžadovaly značné prvotní investice, 

a proto by bylo nutné předem nejprve dobře zhodnotit, zda by pro podnik byly či nebyly 

výhodné (výpočet návratnosti investice, podrobný průzkum trhu atd.). Další možností, jak 

navýšit podnikové výnosy, je získání výnosových úroků na zapůjčovaném kapitálu 

cizím osobám, a to např. právnickým nebo fyzickým. Tuto eventualitu by však podnik 

musel samozřejmě zohlednit také ve svém dosavadním předmětu podnikání.  

Dle mého názoru je oblast nákladů lépe regulovatelnou oblastí. Již na začátku 

podnikání se každý podnikatel snaží své náklady minimalizovat. V případě zhoršující se 

finanční situace podniku a klesajících zisků je tato snaha o to vyšší. Právě výrazně klesající 

zisky v posledních sledovaných letech 2010 a 2011 jsou charakteristické pro podnik  

Fichna – Hudeczek a. s. S touto vzniklou situací je spojena nutnost snižování celkových 

nákladů. Pro snížení celkových nákladů se jako jedna z možných variant nabízí možnost 

snižování mzdových nákladů. Tato možnost bývá v praxi nepopulární,  

ale je samozřejmě realizovatelná. Jako řešení se tedy vedení společnosti nabízela možnost 

propouštění některých dosavadních zaměstnanců nebo snižování mezd jednotlivých 

zaměstnanců. Od tohoto kroku však bylo upuštěno na základě toho, že společnost nechtěla 

následkem (a po tomto kroku zcela očekávané) vysoké fluktuace zaměstnanců přijít o své 

již „vychované“ a zapracované pracovníky, které by následně v budoucnu již nemusela 

získat zpět, a tudíž si i na úkor nízkých výsledků hospodaření zaměstnance ponechala. 

Tento krok lze hodnotit velmi kladně z hlediska personálního, nikoliv však z hlediska 
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ekonomického. Vhodným způsobem, jak by mohl podnik ušetřit v  mzdové oblasti, by byla 

možnost převedení některých pracovních smluv zaměstnanců například na dohody  

o provedení práce (DPP). Právě dohoda o provedení práce nezakládá účast zaměstnavatele 

na sociálním a zdravotním pojištění (pouze však do výše odměny za provedenou práci ve 

výši 10 000 Kč / měsíčně). Dalším způsobem, jak snížit celkové náklady podniku, se 

nachází v položce spotřeby materiálu a energie. V případě materiálu by bylo vhodné 

najít buď levnějšího dodavatele materiálu stejné kvality a kvantity nebo snížit spotřebu 

materiálu (lepší využívání odpadních a zbytkových kusů atd.). Dále je také možnost najít 

materiál jiný a levnější (samozřejmě za předpokladu horší, ale přesto dostačující kvality). 

V případě energie se také nabízí možnost změny dodavatele s výhodnějšími tarify energií. 

Dále připadá v úvahu samozřejmě také možnost energetické úspory prostřednictvím 

solárních panelů (i zde by však byla nutná prvotní investice, např. cena jednoho solárního 

panelu činí cca 2 000 až 8 000 Kč + další náklady na instalaci atd.), nebo přísnější kontrola 

úspory energie na pracovištích (nadbytečné svícení na pracovištích, ponechávání strojů 

v chodu při jejich současném nevyužívání atd.). Vzhledem k tomu, že podnik dle VZZ 

zaznamenává také nákladové úroky, tak mu lze v tomto směru doporučit vyhledání jiného 

věřitele s nižším požadovaným úrokem za zapůjčený kapitál. Společnost také vykazuje 

značně vysoké peněžní částky v nákladových položkách – služby. I zde by měla zvážit 

možnost vyhledání levnějšího dodavatele těchto služeb a s touto možností logicky 

spojený příznivý pokles nákladů v této oblasti. 

Obecně vzato – podnik by se tedy měl snažit pokud možno co nejvíce 

minimalizovat své náklady a naopak maximalizovat své výnosy. Teprve za tohoto stavu 

bude dosahovat maximálních výsledků hospodaření (případných zisků).  
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu výnosů, nákladů a výsledku 

hospodaření podniku Fichna – Hudeczek a. s. za sledované období 2007 – 2011. Tuto 

analýzu jsem provedl na základě horizontální a vertikální analýzy. Dále jsem vypočítal 

některé zvolené poměrové ukazatele, kterými byli: ukazatel rentability nákladů, ukazatel 

rentability výnosů, ukazatel haléřové nákladovosti a ukazatel relativní změny nákladů. 

Výsledné hodnoty v jednotlivých analyzovaných oblastech vypovídaly o finanční situaci, 

ve které se tyto oblasti nacházely. Na základě zjištěných výsledků jsem podniku navrhl 

určitá opatření pro jejich případné zlepšení v budoucnu. Analýzu oblastí, které byly 

předmětem mé diplomové práce, jsem však provedl pouze velmi obecně, neboť mi ze 

strany podniku nebyly poskytnuty žádné upřesňující materiály či informace. 

Práci jsem rozdělil na část teoretickou (2. a 3. kapitola) a část praktickou (4. a 5. 

kapitola). V teoretické části diplomové práce jsem provedl podrobnou charakteristiku 

podniku Fichna – Hudeczek a. s. a také vymezil teoretická východiska, která byla dále 

v práci opěrným bodem pro část praktickou. Praktická část této práce byla zaměřena na 

samotnou analýzu výnosů, nákladů a výsledku hospodaření podniku za sledované období 

2007 – 2011, pomocí výše uvedených analýz a ukazatelů. Další kapitolou, kterou jsem 

zařadil do praktické části, byla kapitola návrhů zlepšujících opatření pro analyzované 

oblasti finančního hospodaření podniku.  

Dospěl jsem k závěru, že ekonomická situace podniku je uspokojivá, neboť ve 

všech pěti letech vykazoval zisk, a byl tedy rentabilní. Podnik by se však měl zaměřit 

především na oblast nákladů, která v posledních dvou analyzovaných letech (2010 a 2011) 

dosahovala vůči výnosům v těchto letech relativně vysokých položek. Právě tuto oblast lze 

na základě mých navrhovaných opatření regulovat – snížit. Vzhledem k tomu, že 

podnikové výnosy poznamenaly především dopady ekonomické krize, se kterými se 

podnik od roku 2010 začal potýkat, a také prohrané soutěže o veřejné zakázky, měl by se 

tyto své ušlé výnosy snažit získat zpět, například také akceptováním některých  mých 

navrhovaných opatření. Právě prostřednictvím efektivního ozdravení oblastí celkových 

nákladů a výnosů lze očekávat také pozitivní změnu v oblasti hospodářského výsledku, což 
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dle mého názoru bylo, je a bude snahou každého podnikatele, který chce být ve svém 

oboru úspěšný a chce si na trhu vybudovat dobré jméno své i celé společnosti. 
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