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Abstrakt 
Předmětem této diplomové práce je provést na základě ekonomické analýzy celkové 

vyhodnocení výkonnosti vybrané společnosti. Teoretická část definuje základní metody 

kvantitativní a kvalitativní ekonomické analýzy, které budou použity pro zhodnocení 

výkonnosti. V praktické části jsou tyto metody aplikovány na společnost OSTAZ s.r.o. 

Závěrečná část vyhodnocuje výkonnost společnosti. 
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analýza odvětví, SWOT analýza 

 

 

Abstract 
The subject of this diploma work is to perform a general evaluation of the selected company’s 

efficiency on the basis of an economical analysis. A theoretical part defines basic methods of 

a quantitative and qualitative economical analysis which will be used for the efficiency 

evaluation. In a practical part these methods are applied to OSTAZ s.r.o. company. In a 

concluding part the company’s efficiency is assessed.  
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economical analysis, financial analysis, ratio indicators, PESTLE analysis, Porter’s analysis 

of the branch, SWOT analysis 
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Úvod 
 

 Každý den musí manažeři podniků řešit množství různých problémů, výsledkem by 

mělo být správné rozhodnutí, které povede k úspěšnému podnikání. Mezi důležité úspěchy 

podniku patří: ekonomická prosperita, zvyšování tržní hodnoty podniku, 

konkurenceschopnost. Významným nástrojem hodnocení výsledků podniku je ekonomická 

analýza.  

 Tématem této diplomové práce je ekonomická analýza společnosti OSTAZ s.r.o. 

Ekonomická analýza  umožňuje hodnocení společnosti za základě minulých ekonomických 

výsledků a současně je ji možné využít ke srovnání s jinými podniky či celým odvětvím. 

Odhaluje silné stránky ve výkonnosti společnosti a pomáhá najít slabé stránky. Pochopení 

minulé výkonnosti je předpokladem pro správná rozhodnutí v budoucnosti. 

 Vybrala jsem si společnost, ve které pracuji od jejího vzniku jako ekonom, což mi 

pomohlo získat ucelené interní informace. Společnost OSTAZ s.r.o. je malá výrobní firma, 

která působí již více než 20 let. Majitelé firmy hledají způsoby dalšího rozvoje firmy. Věřím, 

že tato práce bude přínosem v jejich rozhodování. Cílem této práce je na základě  vybraných 

metod ekonomické analýzy provést celkové vyhodnocení výkonnosti společnosti. 

 Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány 

kvalitativní a kvantitativní metody ekonomické analýzy, které budu aplikovat v praktické 

části. V kapitole kvalitativní (fundamentální) analýzy popisuji PESTLE analýzu, Porterovu 

analýzu odvětví, vnitřní analýzu zdrojů a schopností a SWOT analýzu. V kapitole 

kvantitativní (technické) analýzy je největší část věnována finanční analýze a jejím 

jednotlivým ukazatelům, dále popisuje vybrané bonitní a bankrotní modely. 

 Praktická část aplikuje popsané metody ekonomické analýzy na společnost OSTAZ 

s.r.o. Analýza je provedena za období 2007 – 2011. Poměrové ukazatele finanční analýzy jsou 

porovnány s odvětvím. Nejdůležitější poznatky z analýz jsou shrnuty do SWOT analýzy. 

Cílem praktické části jakož i celé práce je zhodnocení výkonnosti, shrnutí nalezených silných 

a slabých stránek a formulace konkrétních doporučení. 

 Při vypracování  diplomové práce  použiji metody literární rešerše, analýzy, syntézy, 

deskripce a komparace. 
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Teoretická část 
 

1 Ekonomická analýza obecně 

  

 Tato kapitola vysvětluje základní pojmy ekonomické analýzy, předmět a uživatele  

ekonomické analýzy, zdroje informací potřebné k těmto analýzám. 

 Pod slovem analýza nebo rozbor chápeme všeobecnou metodu zkoumání jevu, 

předmětu nebo činnosti, myšlenkové nebo faktické rozkládání celku na části, v ekonomii 

konkrétně zkoumání stavu a vývoje daného ekonomického systému či jeho částí.  Podstatnou 

součástí ekonomické analýzy je hodnocení a návrhy na zlepšení současného stavu.[1] 

 Někdy je ekonomická analýza pochopena pouze jako rozbor finančních ukazatelů a 

proto je zaměňována s finanční analýzou. Finanční analýzu je však jen její jedna část, 

ekonomická analýza je dále doplněna o další analýzy zejména strategického charakteru. 

Finanční analýza patří mezi technické neboli kvantitativní analýzy, tedy zaměřuje se převážně 

na číselné výstupy, pro komplexnější pohled na podnik ekonomická analýza zkoumá i 

kvalitativní neboli fundamentální stránku podniku, tedy schopnosti, konkurenční výhody, 

mikro a makro okolí. 

 Předmětem analýzy může být celý podnik a všechny jeho činnosti nebo části podniku  

a pouze některé jeho činnosti. Výsledky analýzy mohou sloužit různým subjektům, obvykle to 

jsou: 

• management podniku, 

• statutární orgány, 

• akcionáři, 

• zaměstnanci a odbory, 

• finanční úřad, 

• orgány statistiky, 

• banky, 

• investiční společnosti, 

• věřitelé aj. 

Znát komu a jakému účelu hodnocení slouží je výchozí otázkou každé analýzy. Druhou 

stranou problému je, kdo analýzu vypracovává. Zde jde především o jeho přístup 

k informacím, které mohou být v analýzách použité. [1] 
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 Informace pro kvantitativní analýzu jsou čerpány z účetnictví podniku, zejména 

z rozvahy a výkazů zisků a ztráty. Pro kvalitativní analýzu je potřeba mít přístup k interním 

dokumentům a informacím od vedení a majitelů společnosti. 
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2 Kvantitativní metody ekonomické analýzy 

 

 Technická analýza používá matematických, statistických a dalších metod ke 

kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným kvalitativním ekonomickým 

posouzením výsledků. Hlavním zdrojem informací pro vypracování technické finanční 

analýzy je účetní závěrka, která je tvořena účetními výkazy. 

 Cílem této kapitoly je bližší seznámení s konkrétními metodami technické analýzy. 

Vzhledem k tomu, že výpočtů a metod je velké množství, pozornost je soustředěna pouze na 

ty metody, které jsou aplikovány v praktické části. 

 

2.1 Finanční analýza 

 

 Finanční analýza je formalizovanou metodou, která umožňuje získat představu o 

finančním zdraví podniku. Její tvorba spadá do kompetencí finančního manažera a také 

vrcholového vedení podniku. Provádí se zejména před investičním či finančním 

rozhodováním v podniku. Finanční analýza přezkoumává minulost i současnost a přináší tak 

informace o výkonnosti podniku a o potenciálních rizicích, které vyplývají z jeho fungování. 

Porovnáním ukazatelů v čase a prostoru vzniká hlavní přínos finanční analýzy. [2] 

 

2.1.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 

2.1.1.1 Horizontální analýza 

 

 Tato analýza přejímá přímo data, která jsou získávána nejčastěji z účetních výkazů 

(rozvahy podniku a výkazu zisku a ztráty).  Sledujeme tedy vývoj zkoumané veličiny v čase, 

zpravidla ve vztahu k minulému účetnímu období. V případě, že chceme prostřednictvím 

horizontální analýzy kvantifikovat meziroční změny, můžeme využít různé indexy a 

diference. Jejich aplikací získáme odpovědi na otázky, o kolik procent se oproti minulému 

roku změnily jednotlivé položky rozvahy (v případě indexace) nebo o kolik se změnily 

jednotlivé položky v absolutních číslech (diference). [2] Vzorec vypadá následovně: 

 

100  ×=

období předchozí

období předchozí - období běžné
   % vzměna     [3] 
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 Horizontální analýzy se běžně používá k zachycení vývojových trendů ve struktuře 

majetku i kapitálu podniku. Zejména grafické zobrazení změn vybraných položek majetku a 

kapitálu, nákladů a výnosů podniku v čase je velmi ilustrativní. [3] 

 

2.1.1.2 Vertikální analýza 

 

 Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. 

struktura aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je složení 

hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých 

zdrojů (kapitálu) byly pořízeny. Na schopnosti vytvářet a udržovat rovnovážný stav majetku a 

kapitálu závisí ekonomická stabilita podniku.  

 Označení vertikální analýza vzniklo proto, že se při procentním vyjádření jednotlivých 

komponent postupuje v jednotlivých letech odshora dolů (ve sloupcích). Jako základ pro 

procentní vyjádření se bere ve výkazu zisku a ztráty obvykle velikost tržeb (= 100 %) a 

v rozvaze hodnota celkových aktiv podniku. [3] 

 

2.1.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

2.1.2.1 Čistý pracovní kapitál 

 

 Pracovní kapitál je majetek podniku, který se podílí na hotovostním cyklu. [4] 

 Je nejčastěji užívaným ukazatelem vypočteným jako rozdíl mezi celkovými oběžnými 

aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Čistý znamená, že kapitál je očištěn z finančního 

hlediska od povinnosti brzkého splácení krátkodobého cizího kapitálu, tedy od té části 

oběžných aktiv, kterou nelze použít jinak než právě k úhradě splatných krátkodobých 

závazků. Termín pracovní má vyjádřit disponibilitu s tímto majetkem, jeho pružnost, 

pohyblivost.  

 Rozdíl mězi oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy má významný vliv na solventnost 

podniku. Přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými dluhy opravňuje k úsudku, že 

podnik má dobré finanční zázemí, že je likvidní. Představuje finanční polštář, který podniku 

umožní pokračovat ve svých aktivitách i v případě, že by ho potkala nějaká nepříznivá 

událost, jež by važadovala vysoký výdej peněžních prostředků. [3] 
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Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé závazky    [2] 

   

 

2.1.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 

 Aby bylo možné analyzovat vzájemné vazby mezi ukazateli, je nutné dávat jednotlivé 

absolutní hodnoty do vzájemných poměrů. Tak vznikají poměrové ukazatele.  

Nejčastěji se můžeme setkat s následujícími základními skupinami ukazatelů: 

• ukazatele rentability 

• ukazatele aktivity 

• ukazatele zadluženosti 

• ukazatele likvidity 

 Dále se můžeme setkat s provozními ukazateli,  ukazateli na bázi finančních fondů a 

cash flow a ukazateli kapitálového trhu u firem obchodovaných na burze. Dále se tedy 

budeme zabývat základními čtryřmi skupinami ukazatelů. 

 

2.1.3.1 Ukazatele rentability 

 

 Ukazatele rentability, někdy též označovány jako ukazatele výnosnosti, návratnosti 

atd., vyjadřují poměr konečného hospodářského výsledku dosaženého podnikatelskou činností 

k určitému vstupu, a to buď k celkovým aktivům, kapitálů nebo tržbám. Všechny ukazatele 

rentability se dají vykládat obdobně, protože udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč 

jmenovatele. [2] 

 Vzhledem k povaze analyzovaného podniku se dále budeme zabývat rentabilitou aktiv 

(ROA) rentabilitou vlastního kapitálu (ROE),  a rentabilitou tržeb (ROS).  

 

Ukazatel rentability aktiv (ROA) poměřuje různé formy zisku s celkovými aktivy vloženými do 

podnikání bez ohledu na to, jestli byla financována z vlastního kapitálu nebo cizích zdrojů. (1) Je-

li do čitatele dosazen EBIT (zisk před úroky a zdaněním), potom ukazatel měří hrubou 

produkční sílu aktiv podniku před odpočtem daní a nákladových úroků. Je užitečný při 

porovnávání podniků s rozdílnými daňovými podmínkami a s různým podílem dluhu ve 

finančních zdrojích: [3] 
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aktiva

EBIT
   ROA  =          [3] 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu 

vlastního kapitálu. Pro investora je důležité, aby ukazatel ROE byl vyšší než úroky, které by 

obdržel při jiné formě investování. [3] 

 

kapitál vlastní

ziskčistý 
    ROE =         [3] 

 

Rentabilita tržeb (ROS) je velmi důležitá z hlediska efektivnosti podniku. V praxi se využívají 

minimálně dvě obměny konstrukce, které se liší v čitateli, kde lze použít buď čistý zisk, a 

nebo EBIT. Ve jmenovateli je možné použít tržby anebo výnosy. [2] 

 

tržby

zisk
    ROS =          [3] 

 

2.1.3.2 Ukazatele aktivity 

 

 Ukazatele aktivity [2] informují podnik, jak nakládá a využívá jednotlivé části 

majetku. Lze pracovat se dvěma formami tohoto ukazatele, a sice s dobou obratu nebo 

s ukazateli počtu obratů.  Počet obratů znamená počet obratů za rok a doba obratu vyjadřuje 

počet dní. Evropská unie se v rámci sjednocování postupů v současnosti kloní spíše 

k využívání ukazatelů obratu. 

 

Obrat aktiv je měřítkem celkového využití aktiv, v jiném slova smyslu informuje, kolikrát se 

celková aktiva obrátí za rok. 

 

celkemaktiva 

tržby
    aktiv obrat =         [2] 

 

Ukazatel obratu aktiv by měl dosahovat co nejvyšších hodnot. Minimálně by měl být roven 

hodnotě 1. Někdy se ukazatel používá v obráceném tvaru, který vypovídá o vázanosti aktiv. 
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Zájmem podniku je, aby relativní vázanost klesla, tudíž by měla být výsledná hodnota co 

nejnižší. 

 

Obrat dlouhodobého majetku měří efektivitu využívání jednotlivých částí dlouhodobého 

majetku. Informuje, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržby za rok. Jestliže se tento 

ukazatel použije v rámci mezipodnikového srovnání, musí se vzít v úvahu i míra odepsanosti 

aktiv a metody odepisování. Vysoká odepsanost zlepšuje hodnotu ukazatele. Ocenění 

jednotlivých částí majetku také ovlivňuje vypovídací schopnost tohoto ukazatele. 

 

majetek dlouhodobý

tržby
   majetku hodlouhodobé obrat  =     [2] 

 

Obrat zásob přináší přehled, kolikrát je každá položka zásob v průběhu běžného období 

prodána a znovu naskladněna. Pokud je hodnota ukazatele vyšší než průměry, nemá firma 

zbytečné nelikvidní zásoby. V opačném případě disponuje podnik přebytečnými zásobami, 

které jsou neproduktivní a vážou na sebe prostředky, které musí být profinancovány. Tím se 

zároveň zvyšuje vázanost kapitálu, který nepřináší podniku žádný výnos. 

 

zásoby

tržby
   zásob obrat  =         [2] 

  

2.1.3.3 Ukazatele zadluženosti 

 

 Ukazatele zadluženosti slouží jako indikátory výše rizika, jež podnik nese při daném 

poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Je zřejmé, že čím vyšší zadluženost 

podnik má, tím vyšší riziko na sebe bere, protože musí být schopen své závazky splácet bez 

ohledu na to, jak se mu právě daří. 

 Určitá výše zadlužení je však obvykle pro firmu užitečná z důvodu, že cizí kapitál je 

levnější než vlastní. Je to dáno skutečností, že úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení 

podniku, protože úrok jako součást nákladů snižuje zisk, ze kterého se platí daně (tzv. daňový 

efekt nebo daňový štít).  

 Posuzujeme-li jednotlivé druhy kapitálu z hlediska jejich riskantnosti pro uživatele, 

pak ovšem platí, že vlastní kapitál je nejméně riskantním kapitálem, nejbezpečnějším zdrojem 
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financování, protože nevyžaduje splacení, nevyžaduje stálé úrokové platby bez ohledu na 

dosažený zisk. Za to vše však uživatel platí nejvyšší cenu. [5] 

 

 Při analýze finanční struktury se používá celá řada ukazatelů zadluženosti, pro 

hodnocenou firmu budeme používat tyto následující: 

 

Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika, debt ratio) je základním ukazatelem 

zadluženosti. Vypočte se jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům, Čím je větší podíl 

vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. 

Proto věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti. Vlastníci na druhé straně hledají větší 

finanční páku, aby znásobili svoje výnosy. [3] 

 

aktivacelková 

kapitál cizí
    tzadluženoscelková =       [3] 

 

K měření zadluženosti se dále používá poměru vlastního kapitálu k celkovým aktivům – kvóta 

vlastního kapitálu (equity ratio), což je doplňkový ukazatel k ukazateli celkové zadluženosti a 

jejich součet je roven 1. Informují o finanční struktuře podniku (o skladbě kapitálu). [3] 

 

aktivacelková 

kapitál vlastní
    kapitálu vlastníhokvóta =       [3] 

 

Koeficient zadluženosti má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost. Oba 

rostou s tím, jak roste proporce dluhů. Celková zadluženost roste lineárně (až do 100 %), 

zatímco koeficient zadluženosti roste exponenciálně až k ∞. Ve finanční analýze se využívá i 

převrácená hodnota tohoto ukazatele, která bývá označována jako míra finanční samostatnosti 

podniku. [3] 

 

kapitál vlastní

kapitál cizí
  ti  zadluženos koeficient =       [3] 
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2.1.3.4 Ukazatele likvidity 

 

 Charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. Úzce navazují na ukazatele 

finanční závislosti. Likvidita je definována jako souhrn všech potenciálně likvidních 

prostředků, které má podnik k dispozici pro úhradu svých splatných závazků. Solventnost se 

definuje jako připravenost hradit své dluhy, když nastala jejich splatnost. Jinými slovy – 

podmínkou solventnosti je likvidita. 

 Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit (čitatel), tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel). Nevýhodou ukazatelů je, že hodnotí likviditu podle zůstatku finančního 

(oběžného ) majetku, ale ta v daleko větší míře závisí na budoucích cash flow. [3] 

 

 Používáme tyto tři ukazatele: 

 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) - ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky. Vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil 

veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je 

pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku. [6] 

 

závazky krátkodobé

aktivaoběžná 
   likvidita běžná =       [2] 

 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) do svého čitatele nezahrnuje nejméně likvidní část 

oběžných aktiv – zásoby, a tak je přesnějším vyjádřením schopnosti podniku dostát svým 

krátkodobým závazkům. Čitatel by měl být ještě upraven o nedobytné pohledávky nebo o 

pohledávky. Doporučená hodnota je v intervalu 0,7 – 1,0. Jestliže je ukazatel roven přesně 1, 

znamená to, že by byl podnik schopen dostát svým závazkům bez nutnosti prodeje svých 

zásob. Je-li hodnota příliš vysoká, pak podnik váže příliš mnoho aktiv ve formě pohotových 

prostředků, které přinášejí minimální úrok. [2] 

 

závazky krátkodobé

zásoby -aktiva oběžná 
  likvidita pohotová  =      [2] 
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Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) - do čitatele se dosazují peníze (v hotovosti a na 

běžných účtech) a jejich ekvivalenty (krátkodobé cenné papíry, šeky apod.). Likvidita je 

zajištěna při hodnotě ukazatele alespoň 0,2. [3] 

 

závazky  splatnéokamžitě

yekvivalent  prostředky peněžní
  likvidita okamžitá 

+
=     [3] 

 

2.2 Bankrotní a bonitní modely 

 

 Bankrotní a bonitní modely charakterizují finančně ekonomickou situaci podniku a 

jeho výkonnost souhrnně – jedním číslem. Bonitní indikátory (modely) mají odrážet kvalitu 

firmy podle její výkonnosti, jsou důležité zejména pro vlastníky a investory. Bankrotní 

indikátory poukazují na schopnost firmy dostát svým závazkům a jsou proto důležité zvláště 

pro věřitele. [1] 

 

2.2.3 Altmanův model 

  

 Altmanův model zpracoval v roce 1968 prof. Altman. Později jej autor několikrát 

aktualizoval a upravoval. Patří mezi bankrotní modely, v praxi je hojně používán, 

pravděpodobně z důvodu jednoduchosti výpočtu. 

 Autor vybral dvě skupiny firem – jedny před krachem a druhé excelentní. Pomocí 

vícenásobné diskriminační analýzy vytvořil váhy jednotlivých ukazatelů a stanovil hodnoty 

pro zařazení do tří skupin. My uvedeme jeho verzi nazývanou ZETA, která je variantou pro 

společnosti neobchodované na burze [1]: 

 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0998 X5     [1] 

 

 kde  X1 – čistý pracovní kapitál/ aktiva celkem, 

 X2 – nerozdělený zisk minulých let/ aktiva celkem, 

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

 X4 – vlastní jmění/cizí zdroje, 

 X5 – tržby/aktiva celkem. 
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Hodnota koeficientu Z pro zatřídění podniků do tří skupin: 

 

• Z < 1,2  pásmo bankrotu, 

• 1,2 < Z < 2,9  pásmo šedé zóny, 

• Z > 2,9  pásmo prosperity. 

 

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

dopředu, na dobu pěti let s cca 70 % pravděpodobností. 

 

2.2.4 Model IN- Index důvěryhodnosti 

 

 Tento model byl zpracován manžely Neumaierovými a jeho cílem je vyhodnotit 

finanční zdraví českých firem v českém prostředí. Jde o výsledek analýzy 24 významných 

matematicko-statistických modelů podnikového hodnocení a praktické zkušenosti z analýz 

více než jednoho tisíce českých podniků. [6] 

 Index IN existuje ve čtyřech variantách, vznikaly v letech 1995 až 2005, lze je rozdělit 

dle jejich užití následovně: 

• věřitelská varianta IN95, 

• vlastnická varianta IN99, 

• komplexní varianta IN01, 

• modifikovaná komplexní varianta IN05. 

 

 Výpočet různých variant indexu IN vyžaduje různá vstupní data. Vzhledem k tomu, že 

v praktickém části použijeme index IN05, uvedeme si rovnici tohoto indexu [3]: 

 

IN05 = 0,13 x A + 0,04 x B + 3,97 x C + 0,21 x D + 0,09 x E   [3] 

 

kde A = aktiva/cizí kapitál, 

 B = EBIT/nákladové úroky, 

 C = EBIT/celková aktiva, 

 D = celkové výnosy/celková aktiva, 

 E = oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry. 
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 Index IN05 byl vytvořen jako poslední v řadě a je aktualizací indexu IN01 podle testů 

na datech průmyslových podniků z roku 2004. Hranice pro klasifikaci podniků jsou: 

 

• IN >1,6   můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

• 0,9 < IN ≤1,6  „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

• IN ≤ 0,9  firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

 

 Výhodou Indexu IN05 je, že spojuje jak pohled věřitele, tak i pohled vlastníka. Je tedy 

modelem bankrotně-bonitním (kombinovaným). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14  

3 Kvalitativní metody ekonomické analýzy 
 

 Ekonomická analýza v sobě zahrnuje kromě technických analýz také metody 

fundamentální (kvalitativní). Pomohou zasadit podnik do lepšího kontextu a odhalí jevy, které 

na něj působí. Patří sem důležité informace o makro a mikro okolí podniku a vnitřním 

potenciálu podniku. Pro tuto práci jsem zvolila PESTLE analýzu, Porterovu analýzu odvětví a 

vnitřní analýzu podniku. Tyto strategické analýzy poskytnou cenné podklady zejména pro 

SWOT analýzu, která patří také ke kvalitativním analýzám a současně umožňuje shrnout 

předchozí kvalitativní i kvantitativní metody. 

 

3.1 PESTLE analýza 

 

 Tato metoda se ve strategické analýze používá již řadu let a prošla v čase vývojem, 

moderní publikace Analýza podniku [7] hovoří o metodě PESTLE jako o analýze faktorů 

vnějšího prostředí, které by mohly znamenat budoucí příležitosti nebo hrozby pro hodnocenou 

organizaci, přičemž vnější prostředí tvoří faktory: 

• Politické, tj. existující a potenciální působení politických vlivů. 

• Ekonomické, tj. působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky. 

• Sociální, tj. působení sociálních a kulturních změn. 

• Technologické, tj. dopady nových a vyspělých technologií. 

• Legislativní, tj. vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy. 

• Ekologické (environmentální), tj. místní, národní a světová ekologická problematika a 

otázky jejího řešení. 

 

 

Politické faktory:  

- hodnocení politické stability (stabilita vlády, vliv politických osobností, politická strana u 

moci apod.),  

- politický postoj vůči investicím, vztah k podnikání apod. 

- hodnocení zahraničních vztahů (konflikty, nestabilita apod.) 
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Ekonomické faktory: 

- základní hodnocení makroekonomické situace (úroková míra, míra inflace, obchodní 

bilance, výše hrubého domácího produktu, hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele a jeho 

vývoj, stabilita měny, směnný kurz apod.) 

- přístup k finančním zdrojům (náklady na půjčky, bankovní systém, dostupnost úvěrů, formy 

úvěrů apod.) 

- daně (daňové sazby a jejich vývoj, cla, daňová zatížení apod.) 

 

Sociální faktory: 

- demografické údaje (velikost populace, věková struktura, pracovní preference, geografické 

rozložení, etnika apod.) 

- makroekonomické údaje z trhu práce (rozdělení příjmů, míra nezaměstnanosti apod.) 

- sociálně-kulturní faktory (životní úroveň, rovnoprávnost mužů a žen, politika populační 

apod.) 

- pracovní zvyklosti (dostupnost pracovní síly s požadovanými schopnostmi a dovednostmi, 

vzdělávací instituce, možnosti rekvalifikace apod.) 

 

Technologické faktory: 

- podpora státu v oblasti výzkumu 

- výše výdajů na výzkum 

- nové vynálezy a objevy 

- technologická úroveň 

- nové technologické aktivity  

- rychlost zavádění nových technologií 

 

Legislativní faktory: 

- existence a funkčnost zásadních zákonných norem (daňové zákony, obchodní právo,   

legislativní omezení, ekologická opatření, právní úprava pracovních podmínek apod.) 

- chybějící legislativa 

- funkčnost soudů 

- vymahatelnost práva 
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- dodržování autorských práv 

 

Ekologické faktory: 

- globální hrozby životnímu prostředí (globální oteplování, čerpání neobnovitelných zdrojů, 

úbytek ozónové vrstvy, emise skleníkových plynů apod.) 

- přírodní a klimatické podmínky 

- legislativa spojená s ochranou životního prostředí 

 

3.2 Porterova analýza odvětví 
  

 Porterův model konkurečního prostředí znázorněný na obrázku 1 je často využívaným 

nástrojem analýzy oborového okolí podniku. Vychází z předpokladu, že strategická pozice 

firmy na určitém trhu je určována především působením pěti základních činitelů: 

1. Vyjednávací síla zákazníků 

2. Vyjednávací síla dodavatelů 

3. Hrozba vstupu nových konkurentů 

4. Hrozba substitutů 

5. Rivalitou firem působících na daném trhu 

 Výstupem Porterovy analýzy by měly být identifikovány možné hrozby, ale i 

příležitosti.  Například hrozbě rostoucího množství substitutů je možno čelit investicí do 

vývoje a následnou zásadní inovací produktu. [8] 
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Obrázek 1: Porterův model konkurenčního prostředí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Keřkovský, Vykypěl (2006, s. 53) [8] 

 

 Musíme vzít v úvahu, že v každém odvětví bude mít pět faktorů jinou důležitost. 

Podnik musí analyzovat vliv pěti činitelů na ziskovost [7]: 

■ Hrozba silné konkurence (rivality): Odvětví je nepřitažlivé, působí-li v něm velké 

množství silných konkurentů. Rivalita se zvyšuje, pokud odvětví stagnuje nebo je menší, 

protože podniky mohou získat vyšší podíl trhu pouze na úkor konkurentů. To může vést 
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k cenovým válkám. Rivalitu taktéž zhoršuje zájem konkurentů setrvat na trhu a malé rozdíly 

mezi produkty. 

■ Hrozba vstupu nových konkurentů: Závisí především na vstupních bariérách do odvětví, 

např. kapitálová náročnost vstupu, reakce zavedených firem, legislativa, diferenciace 

výrobků. Z hlediska ziskovosti odvětví je nejzajímavější trh, jehož vstupní bariéry jsou 

vysoké a výstupní nízké, protože málo podniků může do odvětví vstoupit a neúspěšné firmy 

mohou trh snadno opustit.  

■ Hrozba substitutů: Substituty jsou podobné produkty, které slouží podobnému nebo 

stejnému účelu jako produkty z daného odvětví. Odvětví je neatraktivní, pokud existuje 

hrozba zastupitelnosti výrobků. Toto limituje ceny a zisk trhu.  

■ Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků: Trh není přitažlivý, když zákazníci mají 

velkou vyjednávací sílu: snaží se snižovat ceny, vyžadují vyšší kvalitu, více služeb apod. Síla 

zákazníků se zvyšuje, když jsou koncentrování, když výrobek pro ně tvoří významnou část 

nákladů, když výrobky nejsou diferencované, dále také pokud změna nakupovaného produktu 

je spojena s nízkými náklady. Prodávající může reagovat tím, že změní dodavatele nebo se 

zaměří na zákazníky, kteří mají menší moc. Nejlepší ochranou je ovšem vyvinutí špičkového 

produktu. 

■ Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů: Odvětví je nepřitažlivé, pokud 

dodavatelské firmy mohou zvyšovat ceny či snižovat kvalitu dodávek. Síla dodavatelů roste, 

jestliže poskytují jedinečné výrobky, nebo jestliže dodávaný výrobek je zásadním vstupem 

odběratele. Možnou obranou je budovaní dobrých vztahů s dodavatelem a hledání dalších 

dodavatelských zdrojů.  

 

3.3 Vnitřní analýza podniku 
 

 Vnitřní analýza podniku nám pomáhá odhalit jeho silné a slabé stránky. Zkoumá 

zdroje (hmotné, nehmotné, finanční a lidské) a schopnosti firmy. „Na trhu si konkurují 

výrobci nebo poskytovatelé služeb. Každý z nich chce být nejlepší, aby na trhu obstál 

v konkurenci s jinými.“ [9] Cílem vnitřní analýzy je najít takové přednosti a schopnosti firmy, 

které nás zásadně odlišují od konkurence a vedou k úspěchu na trhu. 

 Je potřebné, aby interní analýza podniku byla zaměřena na dvě hlavní oblasti: 
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• zdroje (obvykle je můžeme zkoumat ve skupinách: hmotné, lidské, finanční a 

nehmotné) 

• schopnosti (kvalifikace a kompetence) [10] 

 

Hmotné zdroje 

 Do této skupiny patří hmotný majetek podniku: pozemky, budovy, stroje a zařízení, 

nářadí, zásoby. 

Při vnitřním analýze se zaměříme na tato kritéria:  

• jaký majetek má podnik k dispozici, 

• jak odpovídá majetek potřebám výroby a inovacím, 

• jak jsou výrobní systémy spolehlivé a účinné, 

• jaká je úroveň testovacích zařízení. 

 

Nehmotné zdroje 

 Nehmotnými zdroji rozumíme: image a pověst podniku, patentovou ochranu, užitné 

vzory, technologické know-how, informační systém, software. 

Při vnitřní analýze se zaměříme na tato kritéria: 

• jaké je jméno a pověst firmy, 

• patentovou ochranu a užitné vzory, 

• certifikát ISO, 

• účinnost informačního systému, 

• využití softwarového vybavení. 

 

Lidské zdroje 

 Největším a nejhodnotnějším aktivem každé organizace jsou lidé, kteří v ní pracují. 

Všechny plány vedení plní, případně neplní, zaměstnanci. Největší potenciál pro růst 

organizace spočívá v růstu lidí. [11] 

Při vnitřní analýze se zaměříme na tato kritéria: 

• jaká je organizační struktura 

• jaké jsou možnosti získávání a výběru pracovníků 

• jaké jsou možnosti rozvoje lidských zdrojů 
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Finanční zdroje  

 Těmito zdroji rozumíme: hotovost, bankovní účty, úvěry krátkodobé, dlouhodobé aj. 

 Cílem analýzy je posoudit „finanční zdraví“ firmy a zhodnotit, jestli plánovaný 

strategický rozvoj je uskutečnitelný z finančních hledisek. 

 Patří zde ukazatele používané při finanční analýze, této analýze se věnujeme 

samostatně v kapitole finanční analýza. 

 

Schopnosti  

 Schopnosti jsou dovednosti podniku. Dovednosti se mohou např. týkat toho, jakým 

způsobem se manažeři uvnitř řídícího procesu rozhodují o tom, jak dosáhnout daných cílů. 

Obecněji jsou schopnosti podniku produktem organizační struktury a řídícího systému. [12]  

Předmětem analýzy schopností mohou být: 

• schopnosti v oblasti vývoje výrobků 

• schopnost reagovat na potřeby zákazníků 

• schopnost předvídat vývoj v oboru 

• schopnosti řídit výrobu a kvalitu 

• schopnost vést a motivovat  

 

3.4 SWOT analýza 
 

 SWOT analýza navazuje na všechny předchozí analýzy firmy a zpracovává její 

výsledky do čtyřech skupin: silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby. SWOT je zkratka 

anglických slov Strenghts, Weaknesses, Opportunities a Threats (viz tabulka 1). 

 Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké míry jsou současná strategie firmy a 

její specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají 

v prostředí. [13] 
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Tabulka 1: SWOT analýza 

 

Silné stránky 

(strengths) 

 

výčet silných stránek 

 

Slabé stránky 

(weaknesses) 

 

výčet slabých stránek 

Příležitosti 

(oportunities) 

 

výčet příležitostí 

 

Hrozby 

(threats) 

 

výčet hrozeb 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Keřkovský, Vykypěl (2006, s. 121) [8] 

 

 Při zpracování SWOT analýzy by měly být respektovány tyto zásady [8]: 

► Závěry SWOT analýzy by měly být relevantní, tj. zpracovány s ohledem na účel. 

► SWOT by měla být zaměřena na podstatná fakta a jevy, v rozumné míře by měla být 

uplatněna redukce. 

► SWOT by měla být objektivní, neměla by vyjadřovat jen subjektivní názory zpracovatele. 

► Sílu působení jednotlivých faktorů je vhodné v tabulce nějakým způsobem ohodnotit, např. 

bodovacím systémem. 

 Je vhodné zařadit SWOT analýzu na závěr ekonomické analýzy, protože sumarizuje 

nejdůležitější závěry předchozích dílčích analýz. 
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Praktická část 

 

4 Představení firmy OSTAZ s.r.o. 

 

Základní údaje 

IČ: 26851288 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

počet zaměstnanců: 15 

předmět podnikání: výroba a opravy strojů a zařízení 

výrobky: důlní ventilátory, průmyslové ventilátory 

služby: opravy důlních ventilátorů, opravy teplárenského zařízení 

 

 Firma OSTAZ s. r. o. je úspěšný malý podnik s 15 zaměstnanci, který se zabývá 

výrobou strojů a opravami. Vznikla v roce 1991, tehdy jako firma fyzické osoby, v roce 2006 

se přeměnila ve společnost s ručením omezeným. Rozsah činností, kterými se za svou 

existenci zabývala, je na tak malou firmu nebývalý: opravy teplárenského zařízení včetně 

oprav a revizí parních turbokompresorů, výroba dopravníků pro pokrývače, výroba a opravy 

důlních a průmyslových ventilátorů, konstrukční činnost a další. 

 Vraťme se však k jejímu vzniku. V roce 1990 se rozhodl majitel Dolu ČSM některé 

provozy dát do soukromých rukou. Tuto příležitost si tehdejší zaměstnanec údržby teplárny 

nenechává ujít. Přichází s plánem privatizace údržby, a tak  1. 5. 1991 vzniká firma, která 

převzala údržbu teplárny Dolu ČSM. Z původních 25 zaměstnanců si majitel ponechává 

pouze 7 lidí. Produktivita práce se ihned ztrojnásobila a mzdy samozřejmě také. V letech 

1993 a 1994 byla platební neschopnost výhradního zákazníka tak veliká, že mohla ohrozit 

chod firmy OSTAZ. I proto se snažil majitel rozšířit činnost firmy mimo působení monopolu 

OKD, tak vznikl první vlastní výrobek: materiálový dopravník pro pokrývače, který sklidil 

v začátcích velký tržní úspěch. Dopravník v současné době firma již nevyrábí.  V druhé 

polovině devadesátých let vznikla na trhu velká mezera, když zkrachoval tuzemský výrobce 

důlních ventilátorů, a výběhové typy již technicky nevyhovovaly. Majitel firmy se pustil do 

vývoje nových, bezpečnějších ventilátorů a v roce 1998 první kusy zahájily zkušební provoz. 

Princip ventilátoru spočívá v tom, že dojde-li k zaplynování okolí ventilátoru, který nasává 

výbušnou směs, elektromotor se zastaví a přepne na vzduchový pohon. Tím negeneruje napětí 

na elektromotoru. V této oblasti jsou jediným výrobcem, který dokázal vyřešit tento technický 
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problém a splňuje přísné evropské normy. Za technické provedení získal výrobek v roce 2000 

Zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Brzy na to následovala 

bronzová medaile VŠB-TU v Ostravě za energetický příspěvek v rozvoji energetiky ČR a EU. 

Výrobek je chráněn několika patenty.  

 V roce 2005 se rozhodl majitel firmy nepodnikat dále jako fyzická osoba, proto k 1. 1. 

2006 založil společnost OSTAZ s.r.o., která převzala veškeré závazky a pohledávky 

předchozí firmy. Firma se nyní soustřeďuje na svůj stěžejní produkt: důlní ventilátor a každý 

rok uvádí na trh inovovaný nebo nový typ tohoto výrobku. Od roku 2008, kdy firma začala 

spolupracovat s polskými partnery, se daří uplatňovat i na zahraničním trhu.  

 Základním prvkem svého podnikání považuje vedení firmy neustálý konstrukční vývoj 

svých výrobků, inovaci výroby a hledání nových příležitostí. 
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5 Kvantitativní analýza firmy 
 
 Předmětem této analýzy je celý podnik, jeho výsledky v období 2007 – 2011. Použiji 

metody finanční analýzy a souhrnné hodnocení pomocí bonitních a bankrotních modelů. 

 

5.1 Finanční analýza 
 
 Pro zjištění finanční situace podniku OSTAZ s.r.o. aplikuji postupy finanční analýzy 

na účetní data získaná z rozvahy (viz příloha 1) a výkazů zisků a ztráty (viz příloha 2) za 

období 2007-2011.  

 

5.1.1 Analýza absolutních ukazatelů 
 
 Analýza zahrnuje horizontální a vertikální analýzu nejdůležitějších položek rozvahy a 

výkazů zisků a ztráty. Kompletní horizontální a vetikální analýzy najdeme v přílohách 3 až 6. 

 

5.1.1.1 Horizontální analýza aktiv 
 
 Horizontální analýza aktiv je prováděna jako absolutní a relativní (procentní) nárůst 

(pokles) jednotlivých položek rozvahy oproti předchozímu roku. Pro úplnost analýzu 

doplňuje tabulka 3: Vývoj majetkové struktury v absolutních částkách. 

 

Tabulka 2: Horizontální analýza aktiv – OSTAZ s.r.o. 

TEXT 

Změna 
2008 – 
2007   

Změna 
2009 – 
2008   

Změna 
2010 - 
2009   

Změna 
2011 – 
2010   

  abs.tis.Kč relativ. abs.tis.Kč relativ. abs.tis.Kč relativ abs.tis.Kč relativ. 

AKTIVA  CELKEM 8 656 69,2% 7 012 33,1% 4 963 17,6% 19 276 58,2% 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

Stálá aktiva 1 066 230,2% -674 -44% -455 -53,2% 247 61,8% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -37 -48,7% -36 -92,3% -3 100% 0 #DIV/0! 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 103 285% -638 -42,8% -452 -53,1% 247 61,8% 

Dlouhodobý finanční majetek 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

Oběžná aktiva 7 586 63% 7 684 39,1% 5 417 19,8% 19 038 58,2% 

Zásoby 1 932 52,2% -120 -2,1% -983 -17,8% -245 -5,4% 

Dlouhodobé pohledávky 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

Krátkodobé pohledávky 1 050 22% 3 889 66,8% -3 008 -31% 8 631 128,8% 

Krátkodobý finanční majetek 4 604 128,9% 3 915 47,9% 9 408 77,8% 10 652 49,5% 

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 4 80% 2 22,2% 1 9,1% -9 -75% 

Časové rozlišení 4 80% 2 22,2% 1 9,1% -9 -75% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
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Tabulka 3: Vývoj majetkové struktury v absolutních částkách – OSTAZ s.r.o. 

                Stav k 31. 12.            

  2007   2008   2009   2010   2011   

Položka Absolutní % Absolutní % Absolutní % Absolutní % Absolutní % 

  tis. Kč   tis. Kč   tis. Kč   tis. Kč   tis. Kč   

AKTIVA  CELKEM 12 513 100,0% 21 169 100,0% 28 181 100,0% 33 144 100,0% 52 420 100,0% 

Stálá aktiva 463 3,7% 1 529 7,2% 855 3,0% 400 1,2% 647 1,2% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 76 16,4% 39 2,6% 3 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Dlouhodobý hmotný majetek 387 83,6% 1 490 97,4% 852 99,6% 400 100,0% 647 100,0% 

Pozemky 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Stavby 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Samostatné věci movité a     

soubory movitých věcí 387 100,0% 1 490 100,0% 852 100,0% 400 100,0% 647 100,0% 

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

Oběžná aktiva 12 045 96,3% 19 631 92,7% 27 315 96,9% 32 732 98,8% 51 770 98,8% 

Zásoby 3 701 30,7% 5 633 28,7% 5 513 20,2% 4 530 13,8% 4 285 8,3% 

Dlouhodobé pohledávky 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Krátkodobé pohledávky 4 772 39,6% 5 822 29,7% 9 711 35,6% 6 703 20,5% 15 334 29,6% 

Krátkodobý finanční majetek 3 572 29,7% 8 176 41,6% 12 091 44,3% 21 499 65,7% 32 151 62,1% 
Ostatní aktiva - přechodné účty 
aktiv 5 0,0% 9 0,0% 11 0,0% 12 0,0% 3 0,0% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

  

 Základním ukazatelem ve vývoji je celková suma aktiv. V roce 2007 byla celková 

suma aktiv 12 513 tis. Kč, v roce 2008 výrazně narostla o 69,2 %. V dalších dvou letech 

nadále rostla o 33,1 % v roce 2009 a 17,6 % v roce 2010, v posledním roce 2011 opět výrazně 

narostla o 58,2 % na konečnou sumu 52 420 tis. Kč. 

 Stálá aktiva se vyvíjí skokově. Dlouhodobý finanční majetek společnost nevlastní, 

dlouhodobý nehmotný majetek tvořil 16,4 % stálých aktiv v roce 2007, 2,6 % v roce 2008, 

v roce 2009 už jen 0,4 %. V dalších letech již byl zcela odepsán, přestože se nadále používá. 

 Převážnou část stálých aktiv tedy tvoří dlouhodobý hmotný majetek. I zde firma ke 

své výrobě používá především strojní vybavení, které je ve sledovaném období již odepsáno, 

ve stálých aktivech se objevují nákupy dalšího strojního vybavení v roce 2008, kde je růst o 

285 % oproti předchozímu roku a pak v roce 2011, kde roste o 61,8 %. 

 Z tabulek je zřejmé, že pro  firmu OSTAZ s.r.o. mají převažující význam 

v absolutních ukazatelích oběžná aktiva, která tvoří v posledních dvou sledovaných letech 

98,8 % všech aktiv. Proto oběžná aktiva kopírují vývoj celkových aktiv. Výrazně rostla v roce 

2008 o 63 % a v roce 2011 o 58,2 %, o něco menší růst zaznamenala v roce 2009 o 39,1 % a 

nejméně rostla v roce 2010 o 19,8 %. Vývoj oběžných aktiv ukazuje graf 1. 

 Pozitivní vývoj se projevuje u zásob. Oproti roku 2007 sice vzrostly zásoby v roce 

2008 o 52,2 %, ale to bylo dáno ještě větším nárůstem produkce, pro kterou byl tento nárůst 
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přiměřený, v dalším roce 2009 však dochází ke stabilizaci zásob -2,1 %, dokonce k poklesu o 

-17,8 % v roce 2010 a mírnému poklesu o -5,4 v roce 2011, a to přesto, že v tomto roce se 

produkce prudce zvýšila.  

 Krátkodobé pohledávky se pohybují s růstem nebo poklesem vyfakturovaných výkonů 

v posledních 3 měsících roku, protože firma poskytuje splatnost až 90 dní. Všechny 

pohledávky jsou však před splatností. V roce 2011 došlo k nárůstu o 128,8 %, což bylo dáno 

tím, že velká část produkce byla objednána výběrovým řízením v srpnu 2011 a většina 

objednaných výrobků mohla být dodána až v posledních dvou měsících roku. 

 Krátkodobý finanční majetek roste se ziskem, protože značná část nerozděleného 

hospodářského výsledku zůstává po zdanění na běžných a krátkodobých účtech společnosti. 

Procentuální nárůst v roce 2008 byl 128,9 %, kdy došlo k výraznému zvýšení produkce, 

v roce 2011, kdy došlo také k výraznému zvýšení produkce se zvýšil „jen“ o 49,4 %, ovšem 

pohledávky splatné v lednu a únoru 2012 narostly o 128,8 % (pohledávky v roce 2008 narostli 

jen o 22 %).  

 

Graf 1: Vývoj oběžných aktiv – OSTAZ s.r.o. 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

 

5.1.1.2 Horizontální analýza pasiv 

 

 Horizontální analýza pasiv je prováděna jako absolutní a relativní (procentní) nárůst 

(pokles) jednotlivých položek rozvahy oproti předchozímu roku.  
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Tabulka 4: Horizontální analýza pasiv – OSTAZ s.r.o. 

TEXT  

Změna 
2008 - 
2007   

Změna 
2009 - 
2008   

Změna 
2010 - 
2009   

Změna 
2011 - 
2010   

  
abs. 
tis.Kč relativ. 

abs.  
tis. Kč relativ. 

abs. 
tis. Kč relativ. 

abs. 
tis.Kč relativ. 

PASIVA  CELKEM 8 656 69,2% 7 012 33,10% 4 963 17,6% 19 276 58,2% 

Vlastní kapitál 6 629 61,3% 7 331 42% 6 997 28,3% 11 844 37,3% 

Základní kapitál 0   0   0   0   

Kapitálové fondy 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

Fondy ze zisku 20 #DIV/0! 0   0   0   

Výsledek hospodaření minulých let 4 937 87,4% 6 629 62,6% 7 331 42,6% 6 996 28,5% 

Výsledek hospodaření běžného ú.o. (+/-) 1 672 33,7% 702 10,6% -334 -4,6% 4 848 69,3% 

Cizí zdroje 2 027 118,9% -319 -8,50% -2 034 -60% 7 432 538,9% 

Rezervy 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

Dlouhodobé závazky 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

Krátkodobé závazky 2 027 118,9% -319 -8,5% -2 034 -60% 7 432 538,9% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Ostatní pasiva a přechodné účty 
pasiv 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

Časové rozlišení 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

 

 Z horizontální analýzy pasiv je na první pohled patrný výrazný pohyb v letech 2008 a 

2011. Vlastní kapitál razantně roste především v roce 2008, zvláště v relativním vyjádření, 

nejvýraznější růst vlastního kapitálu a pasiv celkem v absolutním vyjádření nastává v roce 

2011. Struktura vlastního jmění je znázorněna v následujícím grafu 2: 

 

Graf 2: Struktura vlastního jmění – OSTAZ s.r.o. 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
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 Pozitivně lze hodnotit, že se společnosti daří zvyšovat výsledek hospodaření, v roce 

2008 o 33,7 %, v roce 2009 o 10,6 %, v roce 2010 se mírně snížil o 4,6 %, to však plně 

kompenzoval rok 2011, kdy vzrostl o 69,3 %.  

 Společnost OSTAZ s.r.o. vůbec nevyužívá cizí zdroje v položkách bankovních úvěrů a 

výpomocí ani nemá dlouhodobé závazky. Toto vyplývá z malé investiční aktivity firmy, 

kterou stačí financovat z vlastních zdrojů.  

 Krátkodobé závazky se zvýšili nejvíce v roce 2008 o 118,9 % a v roce 2011 dokonce o 

538,9 %.  To souvisí s výrazným růstem hospodářského výsledku v těchto letech. Jednatelé 

firmy se rozhodli vyplatit si mimořádné odměny v prosinci těchto období, splatné v lednu 

následujícího roku. Proto významně narostly tyto krátkodobé závazky vůči zaměstnancům,  

sociálnímu zabezpečení a zdravotnímu pojištění a také daňově závazky ke státu k 31.12. 

jmenovaných let. 

 

5.1.1.3 Vertikální analýza aktiv 

 

 Tato analýza představuje procentní rozbor aktiv s cílem zjistit, jak se jednotlivé části 

podílely na celkové bilanční sumě. 

 

Tabulka 5: Vertikální analýza aktiv – OSTAZ s.r.o. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

AKTIVA  CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Stálá aktiva 3,70% 7,22% 3,03% 1,21% 1,23% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,61% 0,18% 0,01% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 3,09% 7,04% 3,02% 1,21% 1,23% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 96,26% 92,73% 96,93% 98,76% 98,76% 

Zásoby 29,58% 26,61% 19,56% 13,67% 8,17% 

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 38,14% 27,50% 34,46% 20,22% 29,25% 

Krátkodobý finanční majetek 28,55% 38,62% 42,90% 64,87% 61,33% 

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,01% 

Časové rozlišení 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,01% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

 

 Z vertikální analýzy aktiv je zřejmé, že oběžná aktiva jsou základní složkou aktiv. 

Jedná se o strategii firmy, která upřednostňuje likviditu před investiční strategií. Zásoby mají 

velký význam pro přípravu výroby. Krátkodobé pohledávky jsou průběžně ve splatnosti do 1 
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měsíce hrazeny. Největší podíl je vysoce likvidní krátkodobý finanční majetek společnosti. 

Společnost plánuje v blízké budoucnosti pořízení vlastních výrobních hal a nákup dalších 

CNC strojů, proto střádá finanční majetek. Ten bude v nejbližší době přeměněn na aktiva 

stálá. 

 

5.1.1.4 Vertikální analýza pasiv 

 

Tabulka 6: Vertikální analýza pasiv – OSTAZ s.r.o. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

PASIVA  CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Vlastní kapitál 86,37% 82,37% 87,89% 95,84% 83,19% 

Základní kapitál 1,60% 0,94% 0,71% 0,60% 0,38% 

Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fondy ze zisku 0,00% 0,09% 0,07% 0,06% 0,04% 

Výsledek hospodaření minulých let 45,16% 50,02% 61,09% 74,06% 60,18% 

Výsledek hospodaření běžného ú.o. (+/-) 39,61% 31,31% 26,01% 21,11% 22,60% 
Cizí zdroje 13,63% 17,63% 12,11% 4,16% 16,81% 

Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 13,63% 17,63% 12,11% 4,16% 16,81% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní pasiva a přechod. účty pasiv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

 

 Tabulka 6 ukazuje, že většina pasiv je tvořena vlastním kapitálem. Ve všech letech si 

udržuje stabilní poměr nad 80 % složení pasiv, v roce 2010 dokonce 95,84 %, což bylo dáno 

splacením většiny krátkodobých závazků před uzávěrkovým datem. Vlastní kapitál je tvořen 

hospodářskými výsledky minulých let a běžného období, společnost zisk používá k dalšímu 

podnikání. 

 Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech se do roku 2007 také drží na stabilní míře 

mezi 12 – 18 %, pouze v roce 2010 je na 4,16%. Všechny cizí zdroje jsou tvořeny 

krátkodobými závazky, převážně závazky z obchodních vztahů, závazky k zaměstnancům, 

závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění a daňové závazky.  

 Jde tedy vidět, že podnik využívá strategii financování svého podnikání zejména 

vlastním kapitálem, hospodaří velmi nerizikově. 
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5.1.1.5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

 Pro lepší pochopení celkového vývoje podniku v čase je třeba doplnit také horizontální 

analýzu výsledovky. Uvádím nejdůležitější položky v tabulce 7.  Horizontální analýza výkazu 

zisku a ztráty je prováděna jako absolutní a relativní (procentní) nárůst (pokles) jednotlivých 

položek rozvahy oproti předchozímu roku. 

 Nejvýznamnější položkou ve výkazu ztrát je výsledek hospodaření za účetní období. 

Vzhledem k tomu, že  analyzovaná společnost podniká ve výrobě vlastních výrobků a 

službách,  položka, která nejvíce ovlivňuje zisk jsou výkony, které ze 100% tvoří tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb.  

 

Tabulka 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty – OSTAZ s.r.o. 

TEXT 

Změna 
2008 - 
2007   

Změna 
2009 - 
2008   

Změna 
2010 – 
2009   

Změna 
2011 - 
2010   

  
abs. 

tis. Kč relativ. 
abs. 

tis. Kč relativ. 
abs. 

tis.Kč relativ. 
abs. 

tis.Kč relativ. 

Výkony 10 705 61,4% -4 973 -17,7% 3 364 14,5% 10 177 38,4 % 

Výkonná spotřeba 3 506 53,1% -1 122 -11,1% -318 -3,54% 2 944 34% 

Spotřeba materiálu a energie 3 248 69,9% -2 598 -32,9% 1 484 28% 2 770 40,9% 

Služby 258 13,2% 1 476 66,7% -1 802 -48,8% 174 9,2% 

Přidaná hodnota 7 199 66,5% -3 851 -21,4% 3 703 26,1% 7 232 40,4% 

Osobní náklady 5 116 131,5% -4 360 -48,4% 4 214 90,7% 1 863 21% 

Daně a poplatky 0   3 25% 9 60% 2 8,3% 

Odpisy DHM a DNM 320 52,5% -226 -24,3% -12 -1,7% 220 31,8% 

Provozní výsledek hospodaření 1 933 30,6% 617 7,5% -461 -5,2% 5 867 69,9% 

Finanční výsledek hospodaření 9 31% -10 -26,3% 83 296,4% 50 45% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 672 33,7% 702 10,6% -334 -4,6% 4 848 69,3% 

Výsledek hospodaření za účetní obd. (+/-)  1 672 33,7% 702 10,6% -334 -4,6% 4 848 69,3% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 942 30,6% 607 7,3% -378 -4,3% 5 917 69,5% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

 

 Rok 2008 byl oproti předchozímu velmi úspěšný, výkony se zvýšily o 61,4%. Tento 

nárůst byl podpořen zvláště poptávkou po nových výrobcích. Spotřeba materiálu přiměřeně 

kopíruje růst výkonů a odpovídá materiálové náročnosti výrobků. Nakupované služby rostly o 

13,2%, což je v absolutní částce mírný nárůst odpovídající výkonům. Významnou položkou je 

růst přidané hodnoty o 66,5%, který mírně převyšuje růst výkonů, to nasvědčuje tomu, že 

větší objem zakázek (větší sériovost výroby) vede k úsporám na nakupovaném materiálu. 

Osobní náklady významně vzrostly o 131,5 %, tuto položku zejména ovlivnily mimořádné 

odměny jednatelů, kteří mají významný podíl na růstu tržeb. Osobní náklady zvýšil také 
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nárůst všech mezd v základní složce a prémiích za splnění termínů dodávek. Výsledek 

hospodaření za běžné období vzrostl o 33,7 %. 

 Rok 2009 byl poznamenán výrazným propadem poptávky po výrobcích. Ten byl 

částečně nahrazen službami, takže se celkové výkony snížily jen o -17,7%. Služby – zvláště 

opravy teplárenského zařízení - byly poskytovány v kooperaci s jinými dodavateli, což je 

vidět v 66,7 % nárůstu služeb. U spotřeby materiálu a energií došlo však k poklesu o -32,9%, 

to je výsledek menších dodávek materiálově náročných výrobků. Výsledek hospodaření za 

účetní období přes uváděné problémy vykázal růst o 10,6%. 

 V roce 2010 se situace na trhu stabilizovala. Výkony rostou o 14,5 % a v absolutních 

číslech výsledovky, viz příloha 2,  se velmi podobají roku 2008. 

 Rok 2011 je jednoznačně výkonově nejlepším rokem společnosti v historii vůbec. 

Výkony vzrostly 38,4 %. Spotřeba kopírovala tento výkon. Hospodářský výsledek prudce 

vzrostl o 69,9 %. Růst způsobil velký zájem o výrobky firmy a společnosti se podařilo velkou 

poptávku zvládnout zvýšenou produktivitou práce, také nákupem nových technologií, což je 

vidět v položce růstu odpisů o 31,8 %. 

 V průběhu sledovaného období je vidět převážně růst finančního výsledku 

hospodaření, který je dán výnosovými úroky. Skokově narostl v roce 2010 o 296,4%, kdy 

firma začala využívat lépe hodnocené termínované vklady. V roce 2011 je růst o 45%, ten je 

ovšem dán zvýšeným objemem prostředků na termínovaných vkladech, úroková míra začala 

mírně klesat. 

 

5.1.1.6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

 Další část analýzy absolutních ukazatelů navazuje na horizontální analýzu výsledovky 

a bude se věnovat základní vnitřní struktuře tohoto výkazu. Jako vztahová veličina byl určen 

obrat, tzn. tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (tržby za prodej zboží nejsou uvedeny, 

protože tvoří velmi zanedbatelnou část pouze v letech 2010 a 2011).  
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Tabulka 8: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty – OSTAZ s.r.o. 

TEXT 2007 2008 2009 2010 2011 

OBRAT 100% 100% 100% 100% 100% 
Výkony 100,00% 100,00% 100,00% 99,73% 99,76% 

Výkonná spotřeba 37,87% 35,92% 38,79% 32,58% 31,56% 

Přidaná hodnota 62,13% 64,08% 61,21% 67,22% 68,26% 

Osobní náklady 22,32% 32,01% 20,06% 33,31% 29,15% 

Odpisy DHM a DNM 3,50% 3,31% 3,04% 2,60% 2,48% 
Provozní výsledek hospodaření 36,19% 29,29% 38,24% 31,57% 38,77% 

Finanční výsledek hospodaření 0,17% 0,14% 0,12% 0,42% 0,44% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 28,44% 23,56% 31,65% 26,31% 32,20% 

Výsledek hospodaření za účetní obd. (+/-) 28,44% 23,56% 31,65% 26,31% 32,20% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 36,36% 29,43% 38,36% 31,99% 39,21% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

 

 Výkony tvoří téměř ze 100% prodej vlastních výrobků a služeb, pouze v letech 2010 a 

2011 firma prodala nakoupené zboží v zanedbatelné výši, jako subdodávku k požadovaným 

službám. Výkonová spotřeba si udržuje stabilní podíl k výkonům, v letech 2010 a 2011 klesá, 

což je dobrým signálem hospodaření s materiálem a energiemi. Přidaná hodnota je ve všech 

letech nad 60 % v roce 2011 dokonce 68,26 % tržeb (viz graf 3). V tomto odvětví jsou takové 

výsledky mimořádné, vycházejí z jedinečnosti výrobků, které na trhu nemají konkurenci. 

 

Graf 3: Podíl přidané hodnoty na celkových výkonech – OSTAZ s.r.o. 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

 

 Kromě výkonové spotřeby jsou druhým největším nákladem náklady osobní. V letech 

2007 a 2009 se pohybovali málo nad 20 % k obratu, v letech 2008, 2010 a 2011 byly u 30 %.  

 Výsledky hospodaření jsou stabilní v rozpětí od nejméně úspěšného roku 2008 23,56 

% až po 32,2 % z obratu v nejúspěšnějším roce 2011.  

 



 

33  

5.1.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

5.1.2.1 Čistý pracovní kapitál 

 

 Následující tabulka  ukazuje vývoj čistého pracovního kapitálu společnosti od roku 

2007. Čistý pracovní kapitál se vypočítá jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků a 

představuje dlouhodobě dostupný kapitál pro běžný provoz podniku. 

 

Tabulka 9: Čistý pracovní kapitál – OSTAZ s.r.o. (v tis. Kč) 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 
Oběžná aktiva 12045 19631 27315 32732 51770 
Krátkodobé závazky 1705 3732 3413 1379 8811 
Čistý pracovní kapitál 10340 15899 23902 31353 42959 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

 

 ČPK podniku je ve všech letech kladný, má vzrůstající charakter. Je zde tedy 

uplatňována konzervativní strategie, která je méně riziková a zvyšuje likviditu firmy. 

Následující graf  4 zobrazuje vývoj ČPK. 

 

Graf 4: Vývoj pracovního kapitálu – OSTAZ s.r.o. 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
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5.1.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 

5.1.3.1 Ukazatele rentability 

 

 Následující tabulka 10 obsahuje vypočítané hodnoty rentability aktiv, vlastního 

kapitálu a tržeb. Dále jsou zde pro přehlednost uvedeny položky, které jsou pro tento výpočet 

nezbytné.   

 

Tabulka 10: Ukazatele rentability – OSTAZ s.r.o. 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 
Čistý zisk (tis. Kč) 4957 6629 7331 6997 11845 
EBIT (tis. Kč) 6337 8279 8886 8508 14425 
Aktiva (tis. Kč) 12513 21169 28181 33144 52420 
Vlastní kapitál (tis. Kč) 10808 17437 24768 31765 43609 
Tržby (tis. Kč) 17430 28240 23173 26652 37324 
Rentabilita  aktiv  ROA (EBIT/aktiva) 50,64% 39,11% 31,53% 25,67% 27,52% 
Rentabilita vlast. kapitálu ROE  
(čistý zisk/vl.kap.) 45,86% 38,02% 29,60% 22,03% 27,16% 
Rentabilita  tržeb ROS (čistý zisk/tržby) 28,44% 23,47% 31,64% 26,25% 31,74% 
Rentabilita  tržeb ROS (EBIT/tržby) 36,36% 29,32% 38,35% 31,92% 38,65% 
 Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

 

 Obecně jsou u společnosti OSTAZ ukazatele rentability velmi vysoké, jednotlivé 

rentability si zachovávají podobný směr. Aktiva, vlastní kapitál i zisk mají ve sledovaném 

období vzrůstající trend. Rentability odpovídají konzervativní strategii firmy, mají potenciál 

vydržet silně nadprůměrné i v následujících letech. 

Ukazatel ROA – Výnosnost celkových vložených aktiv – vypovídá o produkční síle 

celkových aktiv. Použitím EBIT v čitateli měříme výkonnost podniku bez vlivu zadlužení a 

daňového zatížení. Pozitivní zprávou je fakt, že zisk podniku byl během všech letech kladný a  

aktiva přinášela podniku značné zhodnocení. Zisk připadající na jednu korunu vložených 

aktiv se drží v průměru kolem úrovně 34 %. Přesto je zde vidět klesající tendenci v letech 

2008-2010, pozitivní je opětovný růst v roce 2011. 

Ukazatel ROE - Rentabilita vlastního kapitálu – je klíčovým ukazatelem úspěšnosti podniku a 

zajímá zejména vlastníky podniku. ROE zcela kopíruje ukazatel ROA, protože firma OSTAZ 

má jen minimální cizí kapitál. 

Ukazatel ROS - Rentabilita tržeb – je pro majitele podniku důležitý ukazatel. Vypovídá o 

tom, kolik z každé koruny tržeb připadá na zisk. Je z ukazatelů rentability nejvyrovnanější, 

svědčí o vysoké ziskovosti podniku. 
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5.1.3.2 Ukazatele aktivity 

 

 Ukazatele měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Vypovídá o tom, 

kolikrát jednotlivá aktiva vstoupí do procesu tržeb za rok. Čím vyšší hodnoty tyto ukazatele 

nabývají, tím lépe. Ideální je, pokud se pohybují nad průměrem v odvětví. 

 

Tabulka 11: Ukazatele aktivity – OSTAZ s.r.o. 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 
Tržby (tis. Kč) 17430 28240 23173 26652 37324 
Aktiva (tis. Kč) 12513 21169 28181 33144 52420 
Dlouhodobý majetek (tis. Kč) 463 1529 855 400 647 
Zásoby (tis. Kč) 3701 5633 5513 4530 4285 
Obrat aktiv (tržby/aktiva) 1,39 1,33 0,82 0,8 0,71 
Obrat dlouhodobého majetku (tržby/dl. majetek) 37,65 18,47 27,1 66,63 57,69 
Obrat zásob (tržby/zásoby) 4,71 5,01 4,2 5,88 8,71 
Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

 

 Obrat aktiv má klesající tendenci. Aktiva rostou a firma není schopna s vyššími aktivy 

vyprodukovat vyšší tržby.  

 Obrat dlouhodobého majetku je značně vysoký. Je to dáno velkou odepsaností 

majetku. 

 Ukazatel obratu zásob nabývá nejlepší hodnoty v roce 2011, kdy každá položka zásob 

je spotřebována a znovu naskladněna přibližně 8,71 krát. Do tohoto roku byl obrat zásob 

průměrně spotřebován a naskladněn 5 krát. Podnik disponuje velkými zásobami, což je 

z velké části dáno technologickými procesy výroby. Zlepšení v roce 2011 nasvědčuje, že jsou 

zde skryté rezervy pro lepší likviditu zásob.  

 

5.1.3.3 Ukazatele zadluženosti 

 

 Tyto ukazatele jsou významné zejména pro věřitele, protože je informují o riziku 

nesplacení závazků. Sledovaný podnik má pouze krátkodobé závazky ve splatnosti. 

Zadluženost je tedy minimální. 

 Zadluženost není možné vnímat pouze negativně, neboť její růst ve stabilním podniku 

prostřednictvím finanční páky zvyšuje rentabilitu. Úkolem managementu je tedy najít ideální 

míru zadluženosti.  
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Tabulka 12: Ukazatele zadluženosti – OSTAZ s.r.o. 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 
Aktiva celkem (tis. Kč) 12513 21169 28181 33144 52420 
Vlastní kapitál (tis. Kč) 10808 17437 24768 31765 43609 
Cizí zdroje (tis. Kč) 1705 3732 3413 1379 8811 
Celková zadluženost (cizí zdroje/aktiva celkem) 0,14 0,18 0,12 0,04 0,17 
Kvóta vlastního kapitálu (vl. kap./aktiva celkem) 0,86 0,82 0,88 0,96 0,83 
Koeficient zadluženosti (cizí kap./vl. kapitál) 0,16 0,21 0,14 0,04 0,2 
Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

 

 Vzhledem k vysoké míře vlastního kapitálu společnost v nejbližší době nemusí a 

neplánuje používat cizí zdroje. To je v souladu s konzervativní strategií firmy. 

 

5.1.3.4 Ukazatele likvidity 

 

 Dostatečná likvidita je pro společnost důležitá, ukazuje zda je podnik schopen dostát 

svým závazkům. Ovšem příliš vysoková míra likvidity je signálem pro vlastníky podniku, že 

jejich finanční prostředky jsou vázany v aktivech, nevedou k žádoucímu zhodnocování 

finančních prostředků. To vede také ke snižování rentability.  

 

Tabulka 13: Ukazatele likvidity – OSTAZ s.r.o. 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 
Krátkodobé závazky (tis. Kč) 1705 3732 3413 1379 8811 
Oběžná aktiva (tis. Kč) 12045 19631 27315 32732 51770 
Zásoby (tis. Kč) 3701 5633 5513 4530 4285 
Krátkodobý finanční majetek (tis. Kč) 3572 8176 12091 21499 32151 
Běžná likvidita (ob.aktiva/krát. závazky) 7,06 5,26 8 23,74 5,88 
Pohotová likvidita (ob.aktiva-zásoby/krát.záv.) 4,89 3,75 6,39 20,45 5,39 
Okamžitá likvidita (krátk.fin.maj./krátk.závazky) 2,1 2,19 3,54 15,59 3,65 
Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

 

 Podíváme-li se na průběh likvidity, lze konstatovat, že všechny typy likvidity mají 

podobný průběh. Značně se nám zvýšila v roce 2010, což bylo dáno výrazným snížením 

krátkodobých závazků. Musíme počítat s tím, že se jedná o stav k 31.12., v průběhu roku by 

průměrně k takovému nárůstu nedošlo.  

 Z tabulky 13 je zřejmé, že společnost OSTAZ s.r.o. rozhodně problémy s likviditou 

nemá. Doporučené hodnoty jsou pro běžnou likviditu 1,5-2,5, pro pohotovou likviditu 1-1,5 a  

pro okamžitou likviditu okolo 0,5. Všechny úrovně likvidity v analyzovaném období vysoce 

překračují hodnoty doporučované. Společnost má přebytek finančních prostředků, které se 
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nevyužívají, alespoň jsou uloženy na termínovaných vkladech. Podnik by se měl snažit tyto 

volné peníze reinvestovat do dalšího rozvoje. 

 

5.1.3.5 Porovnání poměrových ukazatelů s odvětvím 

    Firmy by měly usilovat o dosažení výkonnosti, která je zařadí mezi nejlepší firmy 

v odvětví. Měly by se snažit dosáhnout přinejmenším takové výkonnosti, která by je zařadila 

do horní čtvrtiny nebo pětiny úrovně výkonnosti odvětví. [14] 

 Poměrové ukazatele jsou nejčastěji využívané ukazatele pro srovnání s jinými firmami 

nebo odvětvím. Je to proto, že využívá veřejně dostupné informace výhradně z údajů 

základních účetních výkazů. 

 Smyslem srovnání dosavadních výsledků vůči podnikům v odvětví je objektivizovat 

zjištěné hodnoty analyzované firmy. Lze vyčíst konkurenční výhody nebo případné slabiny. 

 Data odvětví byla získána ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu, konkrétně 

z finanční analýzy podnikové sféry za léta 2007 – 2011. [15-18] Adekvátní odvětví bylo 

stanoveno dle používané metodiky CZ-NACE: 

• Sekce C – Zpracovatelský průmysl 

• oddíl 28 – Výroba strojů a zařízení j. n. 

 

Tabulka 14: Porovnání poměrových ukazatelů OSTAZ s.r.o. s odvětvím 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 

Rentabilita  aktiv  ROA (EBIT/aktiva) 50,64% 39,11% 31,53% 25,67% 27,52% 

ROA odvětví 8,76% 8,08% 6,15% 7,72% 6,51% 

Rentabilita vlast. kapitálu ROE (čistý zisk/vl.kap.) 45,86% 38,02% 29,60% 22,03% 27,16% 

ROE odvětví 13,18% 10,95% 8,08% 13,42% 11,07% 

Rentabilita  tržeb ROS (EBIT/tržby) 36,36% 29,32% 38,35% 31,92% 38,65% 

ROS odvětví 7,14% 7,04% 7,20% 7,82% 6,29% 

Obrat aktiv (tržby/aktiva) 1,39 1,33 0,82 0,8 0,71 

Obrat aktiv odvětví 1,17 1,1 0,84 0,97 1 

Obrat zásob (tržby/zásoby) 4,71 5,01 4,2 5,88 8,71 

Obrat zásob odvětví 4,93 4,72 4,25 4,94 4,77 

Kvóta vlastního kapitálu (vl. kap./aktiva celkem) 0,86 0,82 0,88 0,96 0,83 

Kvóta vlastního kapitálu odvětví 0,43 0,43 0,45 0,47 0,49 

Běžná likvidita (ob.aktiva/krát. závazky) 7,06 5,26 8 23,74 5,88 

Běžná likvidita odvětví 1,37 1,31 1,42 1,62 1,62 

Pohotová likvidita (ob.aktiva-zásoby/krát.záv.) 4,89 3,75 6,39 20,45 5,39 

Pohotová likvidita odvětví 0,83 0,76 0,91 1,07 1,06 

Okamžitá likvidita (krátk.fin.maj./krátk.závazky) 2,1 2,19 3,54 15,59 3,65 

Okamžitá likvidita odvětví 0,23 0,19 0,36 0,42 0,38 
Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti a dat MPO 
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 Firma OSTAZ vykazuje výrazně vyšší rentabilitu než podniky v odvětví. Je to 

jednoznačně dáno vysokými zisky, tedy výnosností vloženého kapitálu. Ukazatele 

rentability by měly mít v čase růstovou tendenci. Při rostoucí ekonomice by měla růst 

efektivnost podniků. Zde je patrný obecný pokles ekonomiky v roce 2008, který se promítá do 

následujících let. Pozitivní je, že pro sledovanou firmu v roce 2011 nastává růst, kdežto u 

firem v odvětví ukazatele rentability ještě klesají. 

 Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Vypovídá o 

tom, kolikrát jednotlivá aktiva vstoupí do procesu tržeb za rok. Čím vyšší hodnoty tyto 

ukazatelé nabývají, tím lépe. Ideální je, pokud se pohybují nad průměrem v odvětví. U obratu 

celkových aktiv je firma OSTAZ nad průměrem odvětví jen v letech 2007 a 2008, dále má 

klesající tendenci a je nižší než v odvětví, které sice v roce 2009 zaznamenalo také pokles, ale 

v dalších letech již roste. 

 Ukazatel obratu zásob je velmi podobný jak u sledované firmy, tak v odvětví. Svědčí 

to o podobné potřebě zásob v odvětví. Vyjímku tvoří rok 2011, kdy firma OSTAZ prokázala 

lepší likviditu zásob. Další roky ukážou, jestli je to trend, nebo jen výkyv k určitému datu. 

 Ukazatel zadluženosti nám ukazuje, že sledovaná firma financuje v průměru 87 % 

svá aktiva vlastním kapitálem, zatímco v odvětví je standartní  45 %. Z pohledu věřitelů je 

firma OSTAZ na vynikající úrovni, ale podle bilančních pravidel by však měl být poměr 

vlastního a cizího kapitálu cca jedna ku jedné.  

 Likvidita v odvětví rok od roku roste, v poslední dvou letech odpovídá doporučeným 

hodnotám, před tím byla pod touto hranicí. Sledovaná firma vysoce překračuje doporučené 

hodnoty, má přebytek finančních prostředků. 

 

5.2 Bankrotní a bonitní modely 

 

 Bankrotní a bonitní modely slouží zejména k prognóze budoucí finanční situace. Na 

jejich základě podnik může zjistit, zda ho nečekají v příštích letech finanční problémy či 

dokonce bankrot. Sledovaný podnik  není zadlužen, dá se předpokládat, že do této skupiny 

nepatří.  

 Pro potvrzení bude provedena Altmanova analýza bankrotu a pro určení komplexní 

situace bude použit bankrotně bonitní Index IN05. 
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5.2.1 Altmanův model  

 

 Použijeme variantu pro společnosti neobchodované na finančních trzích. Tento model 

hodnotí podnik na základě Z-skóre (ZETA), jehož hodnoty jsou vypočítané v tabulce 15. 

 

Tabulka 15: Altmanův model – OSTAZ s.r.o. 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 
Čistý pracovní kapitál (tis. Kč) 10340 15899 23902 31353 42959 
Aktiva (tis. Kč) 12513 21169 28181 33144 52420 
Nerozdělený zisk (tis. Kč) 5651 10588 17217 24548 31544 
Vlastní kapitál (tis. Kč) 10808 17437 24768 31765 43609 
Cizí zdroje (tis. Kč) 1705 3732 3413 1379 8811 
Tržby (tis. Kč) 17430 28240 23173 26652 37324 
EBIT (tis. Kč) 6337 8279 8886 8508 14425 
A=0,717*ČPK/Aktiva 0,59 0,54 0,61 0,68 0,59 
B=0,847*Nerozd.zisk/Aktiva 0,38 0,42 0,52 0,63 0,51 
C=3,107*EBIT/Aktiva 1,57 1,22 0,98 0,8 0,85 
D=0,42*Vlast.kapitál/Cizí zdroje 2,66 1,96 3,05 9,67 2,08 
E=0,998*Tržby/Aktiva 1,39 1,33 0,82 0,8 0,71 
Z-skóre 6,59 5,47 5,98 12,58 4,74 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

 

Graf 5: Altmanův model – OSTAZ s.r.o. 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
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 Tabulka 15 i graf 5 ukazují, že hodnota Z-skóre je po celé sledované období vysoko 

nad hranicí 2,9, která začíná interval pro bonitní podniky. To je pro podnik velmi pozitivní 

zpráva, která ukazuje, že v nejbližší době by podniku neměl hrozit bankrot. 

 Nejvýrazněji se na růstu Z-skóre podílí parametr D, tedy podíl vlastního kapitálu 

k cizím zdrojům. Zvláště díky snížení cizích zdrojů v roce 2010 se výsledek společnosti 

dostal až na hodnotu 12,58. Ovšem i výsledky dalších let od 4,74 do 6,59 jsou velmi 

uspokojivé. 

 

5.2.2 Index IN05 

 

 Následuje souhrnný index, který analyzuje podnik jak z bankrotního, tak i bonitního 

pohledu. Výpočet indexu IN05 je uvedený v tabulce 16: 

 

Tabulka 16: Index IN05 – OSTAZ s.r.o. 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 
EBIT (tis. Kč) 6337 8279 8886 8508 14425 
Aktiva (tis. Kč) 12513 21169 28181 33144 52420 
Nákladové úroky (tis. Kč) 0 0 0 0 0 
Výnosy (tis. Kč) 17430 28240 23173 26652 37324 
Cizí zdroje (tis. Kč) 1705 3732 3413 1379 8811 
Oběžná aktiva (tis. Kč) 12045 19631 27315 32732 51770 
Krátkodobé závazky (tis. Kč) 1705 3732 3413 1379 8811 
Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci  0 0 0 0 0 
0,13*Aktiva/Cizí zdroje 0,95 0,73 1,07 3,12 0,77 
0,04*EBIT/Nákladové úroky 0 0 0 0 0 
3,97*EBIT/Aktiva 2,01 1,55 1,25 1,02 1,09 
0,21*Výnosy/Aktiva 0,29 0,28 0,17 0,17 0,15 
0,09*Oběžná aktiva/(Kr.závazky+KBÚ) 0,64 0,47 0,72 2,14 0,53 
IN05 3,89 3,04 3,21 6,45 2,54 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 

 

 Uspokojivá hodnota pro bonitní podniky je 1,6 a výše. Z tabulky 16 a grafu 6 je vidět, 

že se podnik stabilně drží nad touto hranicí a pravděpodobnost bankrotu je tedy velmi nízká. 

 Tak vysokých hodnot podnik dosahuje zejména vysokými oběžnými aktivy, stabilními 

zisky a nízkými krátkodobými závazky. Absence nákladových úroků nijak nesnižuje 

výslednou hodnotu indexu, finanční polštář dostatečně pokrývají vlastní zdroje. 
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Graf 6: Index IN05 – OSTAZ s.r.o. 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti 
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6 Kvalitativní analýza firmy 

 

 Ukazatelé kvalitativní (tzv. fundamentální) analýzy použité v praktické části zkoumají 

vnější okolí pomocí PESTLE analýzy a Porterovy analýzy odvětví. 

 
 

6.1 PESTLE analýza 
 
 V této makroekonomické analýze se chci zaměřit na politické, ekonomické, sociální, 

technologické a legislativní faktory, které významnou měrou ovlivňují firmu OSTAZ s.r.o. 

Smyslem anylýzy je rozbor faktorů z vnějšího okolí, identifikace možných příležitostí a 

hrozeb. 

 

Politické faktory 

 Politické prostředí naší země je demokratické, stabilní, politika vlády naší země je 

příznivě nakloněna pro podnikání. Přesto se vláda potýká s mnoha vnitřními konflikty, které 

na podnikání působí negativně: pravicový kabinet střídá levicový, pravicové zákony jsou 

ihned nahrazovaný levicovými, často se hlasuje o nedůvěře vládě. Zákony pro podnikání se 

mnohokrát mění, ne vždy ve prospěch a rozvoj podnikání, administrativa se rozrůstá pro malé 

podniky do neúnosných mezí. Stát se nechová rozpočtově odpovědně, významně se 

zadlužuje. Schodky v rozpočtu se v poslední době snaží snižovat zvyšováním nepřímých i 

přímých daní. Přesto ČR patří v Evropě k méně zadluženým zemím. Mnohem horší image má 

ČR v boji s korupcí. Umožňuje vysoce korupční prostředí a zneužívá nedokonalé právní 

prostředí při rozdělování státních zakázek.  

 Důležitým faktorem ovlivňujícím podnikovou sféru a mzdové náklady jsou reformy 

důchodové. Důchodová a zdravotní reforma není stále dokončena, což vede ke zvyšování 

schodku státního rozpočtu. Také přenesení odpovědnosti vyplácet nemocenské náhrady 

v prvních třech týdnech nemoci na firmy, významně zatížila mzdové náklady. 

 Vstupem České republiky do Evropské unie, v roce 2004,  se otevřel prostor pro dovoz 

a vývoz bez celních bariér v celé Evropě, což příznivě ovlivnilo nákup materiálů, strojů a 

nářadí a hlavně podpořilo vývoz výrobků. Vláda a krajské úřady svými projekty podporují 
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regionální rozvoj zpracovatelského průmyslu. EU svými dotacemi významně podporuje 

rozvoj podnikání. 

 

Ekonomické faktory 

 Celosvětová ekonomika se z hlediska hospodářského cyklu nachází v recesi. 

 Ekonomická krize z roku 2008 zasáhla významně i důlní sektor v České republice a 

měla významný dopad na firmu OSTAZ. Prodej důlních ventilátorů se v roce 2009 oproti 

přechozímu roku snížil o 80 %. Největší tuzemští odběratelé zastavili nákup nových strojů 

v první polovině roku úplně, což vedlo také ke snižování počtu zaměstnanců.  Výrobní 

program se však podařilo pružně nahradit jinými zakázkami. V závěru roku se podařilo 

obnovit prodej polským partnerům. V roce 2010 se objednávky na nové stroje pozvolna 

zvyšovali. V roce 2011 ovšem nastala nebývalá poptávka po výrobcích firmy. Zde se 

projevilo, že důlní průmysl je stabilní v dobách recese, krize i blahobytu. Ražba nových  

důlních děl pokračuje dál a uplatnění pro kvalitní stroje pro těžbu a větrání je trvalé.  

 Míra inflace (viz tabulky 11 a 12) v zemi v posledních dvou letech má narůstající 

charakter (okolo 1,5 -3,3 %), prozatím je nízká, to má příznivý vliv na udržení nebo jen 

mírném zvýšení nákladů firmy, zvláště mzdových a nákupu služeb.  
 

Tabulka 17: Index spotřebitelských cen (CPI) a míra inflace v roce 2011 

Měsíc v roce 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

% 
m/m 0,7 0,1 0,1 0,3 0,5 0,2 0,3 -0,3 -0,2 0,3 0,4 0,4   

Index 
spotřebitelských 
cen (CPI) % y/y 1,7 1,8 1,7 1,6 2 1,8 1,7 1,7 1,8 2,3 2,5 2,4  

Míra inflace % y/y 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9  

Zdroj: vlastní zpracování z Finance.cz dostupné z <http://www.finance.cz/makrodata-

eu/inflace/statistiky/mira-inflace-cpi/> [cit.2013-01-07][19] 

 

Tabulka 18: Index spotřebitelských cen (CPI) a míra inflace v roce 2012 

Měsíc v roce2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

% 
m/m 1,8 0,2 0,2 0 0,2 0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,2 -0,2  

Index 
spotřebitelských 
cen (CPI) % y/y 3,5 3,7 3,8 3,5 3,2 3,5 3,1 3,3 3,2 3,4 2,7  

Míra inflace % y/y 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3  

Zdroj: vlastní zpracování z Finance.cz dostupné z <http://www.finance.cz/makrodata-

eu/inflace/statistiky/mira-inflace-cpi/> [cit.2013-01-07][19] 



 

44  

 Zásadní význam pro financování rozvoje firmy má daňové zatížení podniků. Daň 

z příjmu podniku měla do roku 2012 příznivě klesající vývoj, jak ukazuje tabulka 19, ale 

celkové daňové zatížení v ČR patří k těm vyšším v členských zemích OECD. To ovlivňuje 

podnikatelské klima a možnosti financování vývoje. 
 

Tabulka 19: Sazba daně z příjmu právnických osob v % 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sazba  31 31 28 26 24 24 21 20 19 19 19 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů ministerstva financí 

 

 Míra nezaměstnanosti se pohybuje okolo 7 %, dle posledních údajů obecná míra 

nezaměstnanosti 15-64letých dosáhla ve 3. čtvrtletí 2012 hodnoty 7,0 %, což je o 0,4 

procentního bodu více než před rokem [20]. Tento nepříznivý údaj může mít pozitivní vliv na 

nízkou fluktuaci a udržení kvalitní pracovní síly ve firmách. 

 

 Úroková míra výrazně ovlivňuje chování firem, jejich ochotu si půjčovat na další 

rozvoj. Výši úrokové míry používá ČNB pro stimulaci trhu, v době recese úrokovou míru 

snižuje a v době expanze zvyšuje. Nyní je úroková míra dlouhodobě na velmi nízké úrovni, 

aktuální sazba 3M PRIBOR je 0,5 % [21]. Pro podniky využívající cizí zdroje jsou nyní velmi 

nízké náklady na tento kapitál. 

 

Sociální faktory 

 Demografický vývoj naší země v současné době není příznivý. Přírůstky obyvatel jsou 

menší než úbytky, populace stárne, stoupají náklady na důchodové a sociální zabezpečení 

obyvatel. To určitě odčerpává prostředky státního rozpočtu, které by mohly být použity na 

investice. 

 Přestože je míra nezaměstnanosti v posledních letech vysoká, zvláště 

v moravskoslezském regionu, dostupnost pracovní síly v technických oborech je takřka 

nulová. Vyplývá zvláště z nedostatku zájmu o technické obory, ale také velkým počtem 

průmyslových podniků v kraji, které si „přetahují“ kvalifikovanou pracovní sílu. Velkou 
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pomocí by jistě byla ochota nezaměstnaných doplnit si vzdělání v technických oborech, které 

nabízejí úřady práce. 

 Díky mobilitě obyvatel, je možnost získat pracovní sílu v blízkém zahraničí 

(Slovensko, Polsko). 

 Pracovní zvyklosti zaměstnanců jsou ještě mnohde poznamenány socialistickou 

minulostí, ale produktivita práce se postupně zvyšuje. Velkou zásluhu na tom mají zahraniční 

společnosti, které vstupili na náš trh, vyžadující velké pracovní nasazení, které je obvyklé 

v jejich mateřských zemích. [22] 

 

Technologické faktory 

 V rámci udržení konkurenceschopnosti je nutné investovat nemalé prostředky do 

vývoje a nákupu nových technologií. Nové technologie vedou ke snížení nákladů na pracovní 

sílu, zvýšení přesnosti výroby, ostranění neshod a zvýšení produktivity práce. 

 Pro podporu těchto investic je možné čerpat prostředky ze strukturálních fondů 

Evropské unie: Operační program Podnikání a inovace je základním programovým 

dokumentem resortu průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v letech 2007 — 2013. Globálním cílem OPPI je zvýšit 

do konce tohoto programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit 

inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb v ČR úrovni předních průmyslových zemí 

Evropy. 

 OPPI je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, 

udržení přitažlivosti České republiky a jejích regionů a měst pro investory, na podporu 

inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, a to zejména 

stimulací poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, na komercializaci výsledků výzkumu a 

vývoje, na podporu podnikatelského ducha a růst hospodářství založeného na znalostech 

pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových 

informačních a komunikačních technologií. [23] 

 Dalším dostupným programem je Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace 

2007—2013 (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP) je evropským 

komunitárním programem zaměřeným na podporu inovací včetně ekoinovací, podnikání, 
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informačních a komunikačních technologií a energetiky. 60% rozpočtu je určeno malým a 

středním podnikům. [24] 

 

Legislativní faktory 

 Česká republika má řadu zákonů upravujících podnikání a obchodní vztahy. Všichni 

se však potýkáme s množstvím novelizovaných znění, značnou nepřehledností, mnohými 

vyjímkami, které zvláště malým firmám způsobují velkou administrativní zátěž a další režijní 

náklady. 

 Pro malé podniky by bylo velkou pomocí zvláště zjednodušení zákona o dani z příjmu, 

novelizování obchodního zákoníku a mnoha dalších. V praxi se také setkáváme 

s nevyhovujícím zákoníkem práce. Přínosem pro podnikání a růst zaměstnannosti by jistě 

byla možnost zaměstnávat neomezeně na dobu určitou či usnadnění výpovědi zaměstnancům, 

kteří mají špatný pracovní výkon. V minulém roce vešel v platnost zákon, který potírá tzv. 

švarcsystém, tedy zaměstnávání živnostníků na smlouvu o dílo, když činnost vykazuje znaky 

pracovního poměru – závislé činnosti. Velká většina podnikatelů by přivítala legalizaci 

švarcsystému, protože vede k pružnosti a snižuje náklady na práci. Stát argumentuje tím, že 

přichází tímto o příjmy ve formě daní a pojistných odvodů. Zaměstnavatelům, kteří obcházejí 

takto novelizovaný zákoník práce hrozí vysoké pokuty. 

 Firma OSTAZ se potýká s chybějící legislativou v oblasti bezpečnosti práce v dolech. 

Evropské normy pro zařízení pracující v prostředí s nebezpečím výbuchu nejsou jednotné a  

zcela úplné, což způsobuje překážky při vývozu. Proto firma aktivně spolupracuje na vzniku a 

připomínkování nových evropských norem. 

 Velkým přínosem pro firmy realizující projekty výzkumu a vývoje je možnost odpočtu 

100 % nákladů na tyto projekty od základu daně podle § 34 odst. 4 až 8 zákona 586/1992 Sb. 

o daních z příjmů. 

 

Ekologické faktory 

 Ekologické zákony předcházejí poškození přírody a krajiny a je morální odpovědností 

každé firmy je dodržovat. Patří zde zejména zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 

Sb., zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, zákon č. 477/2001 

Sb. o obalech. 
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 Průmyslová výroba může být velkým zdrojem znečištění, ale dodržováním platných 

předpisů, investováním do ekologických technologií a pracovních pomůcek, se dá znečištění 

eliminovat na minimum. [22] 

 

Závěry PESTLE analýzy 

• Politické a ekonomické propojení Evropy rozšiřuje trh firem, zvláště podporuje vývoz 

výrobků. 

• Cenová stabilita, nejnižší daňové zatížení v ČR od roku 2002 a signály oživení 

z ekonomické recese jsou dobrým předpokladem pro další rozvoj firmy. 

• Přes vysokou míru nezaměstnanosti je dostupnost pracovní síly v technických oborech 

problematická. „Ušetřit“ pracovní sílu je možné také novými technologiemi. Na nákup 

nových technologií je možné čerpat prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. 

• Legislativa způsobuje zvláště malým firmám velkou administrativní zátěž. 

• Sjednocování norem Evropské unie dává příležitost podílet se na utváření nových 

specifických oborových norem. 

• Morální odpovědností každé firmy je dodržování platné legislativy včetně 

ekologických zákonů. 
 
 

6.2 Porterova analýza odvětví 
 

 Tato analýza zachycuje vývojové trendy, jedná se tedy o analýzu současnou i 

prognostickou. Jednotlivé působící síly vždy ohodnotím stupněm síly. Stupnici jsem zvolila 

od 1 do 5, kdy 1 vyjadřuje velmi slabé působení a 5 vyjadřuje velmi silné působení. Analýza 

zachycuje hlavní činnost firmy: výrobu důlních ventilátorů [22]: 

 
Rivalita firem působících na daném trhu 

 Na trhu působí několik významných firem: německá firma Korfmann Lufttechnik 

GmbH, polské firmy Stalkowent, Elmech a česká firma OSTAZ s.r.o. V regionu se jedná o 

velmi málo rostoucí trh, proto se snaží konkurenti na trhu udržet. Konkurenti se liší zemí 

původu a vyjednávací silou. Německý konkurent se snaží vycházet z tradice a síly velké 
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korporace. Polské firmy jdou cestou nízkých cen. Český výrobce, firma OSTAZ s.r.o., se 

opírá o inovace, technickou kvalitu a špičkové parametry.  

 Z hlediska sortimentu výrobků si všechny firmy konkurují v elektrických 

ventilátorech, jedinečností vyniká firma OSTAZ ve ventilátorech na vzduchový a 

vzdochoelektrický pohon, jejich výrobky jsou chráněny patenty.  

 Z hlediska územního působení je jedničkou na trhu německá firma, její trhy jsou 

celosvětové, polské firmy se tradičně orientují na trh polský a český a firma OSTAZ léta 

působí na českém trhu a nyní proniká také na polský. 

 Rivalita firem působících na daném trhu je velká. Hodnotím stupněm 4. 

 

Hrozba vstupu do odvětví  

 Existující firmy mají výhodu technologií a zkušeností. Výrobky jsou chráněny patenty. 

Zákazníci mají dobré zkušenosti z technickou kvalitou výrobku a servisem a je obtížné si 

v tomto oboru získat dobré jméno. Výroba důlních ventilátorů předpokládá vlastní vývojové 

oddělení, v tomto je největší bariéra vstupu do odvětví. Další bariérou je splnění přísných 

požadavků báňských úřadů na výrobky, kvalifikaci pracovní síly pro získání oprávnění 

k výrobě atd.  

 Náklady na vstup do odvětví jsou veliké, proto ani v blízké budoucnosti neočekáváme 

příliv nových firem do odvětví.  

 Hrozba vstupu do odvětví je malá. Hodnotím stupněm 2. 

 

Vyjednávací síla zákazníků  

 OSTAZ dodává své výrobky na českém trhu koncovému spotřebiteli, což je zejména 

výzamná společnost OKD a.s. Tento solventní zákazník vybírá své dodavatele formou 

výběrových řízení, kde hodnotí cenu, technické parametry, dodací lhůty, záruční podmínky. 

Zákazník je velmi citlivý na cenové výkyvy i v pozáručním servise. Výrobek pro zákazníky 

není zásadní výdajovou položkou, ovšem z hlediska bezpečnosti provozu zákazníků je 

mimořádně důležitý. V tom bude vyjednávací síla výrobce převažující. 

 Na polský trh firma OSTAZ prodává prostřednictvím distributora, firmy ELMECH, 

která je také výrobce důlních ventilátorů a v úzkém sortimentu i konkurentem. Vzhledem k 

národním zvyklostem v Polsku je však tato firma pro proniknutí na tento trh velmi vhodná. 
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Trh v Polsku je desetinásobně větší než v České republice,  proto zde spatřujeme prostor pro 

nalezení nových zákazníků. 

 Zákazníci oceňují technické parametry a jedinečnost výrobků firmy OSTAZ, proto 

bude moci upevňovat svou pozici na trhu. 

 Vyjednávací síla zákazníků je velká. Hodnotím stupněm 5. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů  

 Materiálové vstupy jsou pro firmu OSTAZ významnou nákladovou položkou, proto je 

důležité najít dodavatele s nízkými cenami. Pro výrobu z hlediska systému kvality není cena 

jediným kritériem výběru dodavatele, významnější je kvalita dodávky, krátké dodací lhůty, 

rychlé a vstřícné vyřízení reklamací apod.  Celá řada dodavatelů lze nahradit jinými, cena se 

zásadně odvíjí od cen surovin železných kovů, služby: slévárenské, vypalování laserem, 

lakování apod. mají velkou konkurenci, proto lze  dohodnout dobré dodací podmínky. Je 

důležité najít optimální poměr mezi kvalitou a cenou dodávky, také budováním dobrých 

vztahů docílíme lepší vyjednávací pozici. 

 Vyjednávací síla dodavatelů je střední, v některém sortimentu až nízká. Hodnotím 

stupněm 3. 

 

Hrozba substitutů  

 Některé výrobky firmy OSTAZ jsou nahraditelné konkurenčními výrobci. Jiné 

výrobky jsou specifické a jedinečné svými technickými parametry a jsou chráněny patenty a 

užitnými vzory. Tento stav bude trvat i nadále.  

 Hrozba substitutů je nízká. Hodnotím stupněm 2. 

 
Závěr z Porterovy analýzy odvětví 

 Síla působení jednotlivých faktorů je shrnuta do tabulky 20. Stupnice hodnocení 

faktorů Porterovy analýzy pěti sil:  1 – velmi slabé působení 

     2 – slabé působení 

     3 – průměrné působení 

     4 – silné působení 

     5 – velmi silné působení 
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Tabulka 20: Hodnocení síly faktorů Porterovy analýzy pěti sil 

Faktor 1 

velmi slabé 

2 

slabé 

3 

průměrné 

4 

silné  

5 

velmi silné 

Rivalita firem      

Hrozba vstupu do odvětví      

Vyjednávací síla zákazníků      

Vyjednávací síla dodavatelů      

Hrozba substitutů      
Zdroj: vlastní zpracování 

 

6.3 Vnitřní analýza podniku 

 

 V této části analýzy se zaměřím na zdroje a schopnosti firmy OSTAZ. [22] Finanční 

zdroje jsou dále předmětem finanční analýzy, proto zde specifikuji zdroje hmotné, nehmotné, 

lidské a schopnosti, které nejvíc ovlivňují konkurenční výhodu firmy. 

 

Hmotné zdroje 

 Hmotný majetek firmy tvoří především stroje a zařízení pro výrobu a opravy, jsou to  

univerzální soustruhy, frézky, vrtačky, pila, horizontální vyvrtávačka, svářecí a pálící stroje, 

CNC soustruh a CNC obráběcí centrum. Stroje jsou v dobrém technickém stavu, pravidelně 

udržované. 

 Převážnou část drobného hmotného majetku tvoří nářadí, soustružnické a frézovací 

nástroje, měřící a diagnostické přístroje. Přestože drobný hmotný majetek je z velké části 

spotřební a nezvyšuje aktiva firmy, ročně do něj firma investuje minimálně ve výši odpisů 

hmotného majetku.  

 Počítačové vybavení odpovídá softwarovým nárokům, v majetku jsou počítače pro 

kancelářskou práci i počítače pro špičkový 3D strojírenský program Autodesk Invertor. 

 Firma vlastní osobní automobily a dodávku, kterou používá při dopravě materiálů a 

výrobků. Pro přepravu většího počtu výrobků a materiálů firma objednává externí dopravce. 

 Velký podíl majetku firmy tvoří zásoby materiálu, polotovarů. Zásoby jsou důležité 

pro plynulost výroby a široký sortiment dodávaných výrobků a náhradních dílů. 

 Stroje a zařízení odpovídají požadavkům výroby. Starší stroje byly doplněny 

číslicovým měřením a sondami pro zlepšení kvality výroby. Měřící a diagnostické přístroje 
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jsou dle norem kvality pravidelně kalibrovány. Firma se zabývá převážně kusovou a 

malosériovou výrobou, proto je ekonomické pracovat na těchto starších typech strojů. Přesto 

pro zpřesnění výroby a zvýšení produktivity práce byly zakoupeny také nové CNC stroje.  

 Všechen majetek byl pořízen z vlastních zdrojů firmy a není zatížen splátkami. 

 Zásadním chybějícím „zdrojem“ firmy jsou vlastní prostory. 

 

Nehmotné zdroje 

 Firma OSTAZ si za léta působení ve svém oboru získala velmi dobré jméno a pověst. 

Obracejí se na ni o technickou spolupráci takové firmy jako je ŠKODA Plzeň, ABB, První 

brněnská strojírna, Dalkia Industry, OKD aj. Důležité jsou pro ni všechny obchodní kontakty, 

které získala. 

 Firma získala certifikát kvality ISO 9001:2009, všechny její výrobky do prostředí 

s nebezpečím výbuchu jsou certifikovány Fyzikálně technickým  zkušebním ústavem Ostrava 

a charakteristiky výrobků provedl Vědeckovýzkumný zkušební ústav Ostrava. 

 Firma vlastní dva patenty (kombinovaný ventilátor a jednosměrná odstředivá spojka) a 

tři užitné vzory (kombinovaný ventilátor, jednosměrná odstředivá spojka a labyrintová těsnící 

ucpávka strojních částí). Název firmy OSTAZ je chráněn ochrannou známkou. 

 Nemalá investice byla v minulosti vložena do softwaroveho vybavení firmy: účetní 

software, kancelářské programy a zejména konstrukční strojírenský 3D program Autodesk 

Inventor. Ten bude nutné v nejbližší době doplnit o vhodný CAM software. 

 

Lidské zdroje 

 Firma OSTAZ zaměstnává v průměru 15 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, 

převážně absolventy technických oborů. 

 Vedení firmy se skládá ze dvou jednatelů, jeden je současně hlavní konstruktér firmy a 

není jejím zaměstnancem, druhý jednatel firmy je zaměstnán také jako ekonom. 

V administrativě pracuje ještě asistentka a jeden technik, který zajišťuje agendu ISO a 

výkresovou dokumentaci. 

 Firma trvale spolupracuje se specialisty v oblasti vyhrazených elektrických, plynových 

a tlakových zařízení. Na pomocné práce někdy najímá brigádníky formou dohody o provedení 

práce. 

 Některé účetní práce, část přepravních služeb a úklid jsou řešeny dodavatelsky. 

 Získat nového kvalitního zaměstnance v technických oborech je velmi složité. Firma 

se s touto situací potýká řadu let a řeší jí náborem pracovníků z příbuzných oborů, zejména 
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hornických a automobilových. Vlastním školením a předáváním zkušeností od stávajících 

zaměstnanců si pak vychovává odborníky. Tento proces je velmi časově i finančně náročný. 

Vedení firmy si uvědomuje důležitost neustálého vzdělávání: „Úspěšní lidé ze všech oborů si 

své odborné vzdělání,  související s jejich hlavním životním záměrem, podnikáním nebo 

povoláním neustále doplňují. Ti neúspěšní se obvykle dopustí té chyby, že své období 

vzdělávání ukončí školní docházkou.“ [25] Další rozvoj pracovní síly je řešen pravidelným 

periodickým školením v rámci profese, rozšiřováním znalostí: např. rozšířením svařečských 

zkoušek, elektro zkoušek, obsluha a programování CNC apod.  

 

Schopnosti 

 Schopnosti firmy mají v konkureční boji strategický význam. Jsou tím, čím se 

můžeme odlišit od konkurence, čím ji můžeme překonat, jsou důvodem, proč si zákazník 

vybere naše výrobky a služby.  

 Firma OSTAZ staví svoji konkurenceschopnost na vývoji nových výrobků a 

neustálém zlepšování. Podařilo se jí najít „díru“ na trhu s důlními ventilátory, kdy tradiční 

firma s ventilátory nebyla schopna vyřešit technické problémy tak, aby odpovídaly novým 

normám. Firmě OSTAZ se podařilo v krátké době přijít s novým řešením, přišla na trh se 

svým výrobkem, který neustále zdokonaluje a rozšiřuje jeho sortiment.  

 Firma dokáže dobře komunikovat se zákazníky a rychle reaguje na jejich nové potřeby 

a připomínky. Při jednání se zákazníky má na paměti toto pravidlo úspěchu: „Klienti a 

zákazníci jsou základem každého podnikání. Proto je třeba s nimi zacházet jako 

s nejcennějším pokladem a právě tak si jich hledět. Bez nich je totiž všechno, co nabízíte, 

bezcennou cetkou, o kterou nikdo nestojí.“ [26] 

 Vedení výroby a kvality odpovídá vysokým standartům vyplývajících z norem ISO. 

Velké nasazení pro výrobu a vývoj manažera firmy však zaměstnává natolik, že podstatně 

méně úsilí věnuje řízení lidských zdrojů a vedení týmu. To sebou někdy přináší problémy 

s komunikací a produktivitou práce.  

 Velká pozornost je věnována školení a vzdělávání se v oboru. Zaměstnanci jsou 

ochotni si vzájemně předávat zkušenosti a dovednosti. Při zavádění nových pracovních 

postupů nebo nových technologií jsou přizvání specialisté, aby zaměstnance zaškolili.  

 Pro uplatnění se na dalších trzích je nutné překonat jazykové bariéry, zde má firma 

značné rezervy, polštinu, ruštinu  i angličtinu zvládá pouze pasivně.  
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7 Zhodnocení výkonnosti podniku 
 

7.1 SWOT analýza 
 
 Následující tabulka je vytvořena na základě poznatků z předešlých analýz a informací 

o podniku získaných rozhovory s vedením podniku. Shrnuje nejvýznamnější slabé a silné 

stránky firmy, příležitosti, které by mohla využít, a hrozby, které by neměla opomenout. 

Jednotlivé položky SWOT analýzy jsou seřazeny dle jejich relativní důležitosti na základě 

posouzení vedení firmy a bodově ohodnoceny na stupnici od 1 do 5 podle důležitosti (1 – 

nejmenší vliv, 5 – největší vliv). Doporučení a komentáře k jednotlivým bodům jsou pak 

shrnuty v následující kapitole diplomové práce. 

 
Tabulka 21: SWOT analýza OSTAZ s.r.o. 

SILNÉ STRÁNKY   
Stabilní pozice na trhu                                                    5 
Vlastní patentovaný výrobek se špičkovými technickými parametry 5 
Neustálá inovační aktivita 5 
Zavedená značka na tuzemském trhu 4 
Vynikající finanční zdraví 4 
Rychlá reakce na požadavky zákazníka 3 
Certifikát ISO 3 

  Výborná platební morálka zvyšující prestiž u dodavatelů 2 
SLABÉ STRÁNKY   

Nedostatečný marketing pro rozšíření exportu 5 
Zaměření převážně na lokální trh 4 
Kapacitně omezené výrobní prostory 4 
Jazykové nedostatky 3 
Nižší obrat aktiv 2 
Velmi konzervativní řízení likvidity 2 

  Vysoká odepsanost strojů a zařízení 1 
PŘÍLEŽITOSTI   

Rozšířit vývoz 5 
Spojit se s významným domácím nebo zahraničním partnerem   
za účelem získání nových trhů 4 
Vhodný nákup nemovitosti 4 
Vyšší nezaměstnanost – větší úspěch při získávání prac. síly 3 

  Podílet se na utváření norem EU 1 
HROZBY   

Silná vyjednávací pozice zákazníků 5 
Nedostatečná ochrana duševního vlastnictví 4 
Přetažení kvalifikované pracovní síly jinými podniky 3 
Růst mezd kvalifikované pracovní síly 2 

  Růst cen materiálu a energií 2 
Zdroj: vlastní zpracování na základě předchozích analýz a rozhovoru s vedením podniku 
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7.2 Shrnutí dosavadních analýz a doporučení 

 

 V praktické části práce byly provedeny kvalitativní i kvantitativní metody ekonomické 

analýzy: PESTLE analýzy, Porterova analýza odvětví, vnitřní analýza podniku, analýza 

absolutních ukazatelů, analýza rozdílových ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů, 

bankrotní a bonitní modely. Cílem této části bylo nalezení silných a slabých stránek podniku, 

příležitostí a hrozeb z okolí. Bylo provedeno srovnání poměrových ukazatelů s průměrem 

odvětví. Výsledky jmenovaných analýz byly heslovitě shrnuty do SWOT analýzy podniku. 

Následuje konečné zhodnocení nejdůležitějších zjištěných skutečností, které byly uvedeny 

v tabulce SWOT analýzy, a formulace konkrétních doporučení pro zlepšení ekonomického 

řízení. Tímto bude naplněn cíl práce: zhodnocení ekonomické výkonnosti podniku. 

 

 Podívejme se nejdříve na silné stránky podniku. Mezi nejdůležitější patří určitě 

stabilita firmy. Za celé analyzované období, ale i za celou historii existence firmy od roku 

1991, podnik vykazuje zisk. Za ekonomickým růstem posledních let stojí know-how firmy, 

zejména firmou vyvinuté vlastní výrobky, důlní ventilátory, které jsou ve svém oboru na špici 

v technických parametrech a navíc v provedení vzduchoelektrickém a vzduchovém jsou 

chráněny patenty a užitnými vzory. Tyto výsledky vedou k tomu, že firma OSTAZ je na 

tuzemském trhu, také v Polsku a na Slovensku, zavedená a vyhledávaná značka. Patentované 

výrobky jsou jednoznačnou konkurenční výhodou, a firma by ji měla rozšiřovat na další trhy. 

Inovační aktivita firmy je součástí dlouhodobé strategie firmy OSTAZ, to je další silná 

stránka firmy a dobrý předpoklad pro další ekonomický růst. To souvisí s další předností, že 

nové podněty a požadavky zákazniků jsou velmi rychle zapracovány do inovací produktů. 

Značně silnou stránkou, která se potvrzuje v celé analýze, je výborné finanční zdraví podniku. 

Toto potvrzují ukazatelé zadluženosti, likvidity, analýza absolutních ukazatelů, také bankrotní 

a bonitní modely. Firma je známá výbornou platební morálkou, což zlepšuje vstřícnost 

dodavatelů, ale také orgánů státní správy. Prestiž firmy zvyšuje také systém kvality 

certifikovaný systémem norem ISO. 

 

 Nyní se podíváme na slabé stránky. Hned tři body z tabulky SWOT, které jsou velmi 

důležité pro další ekonomický rozvoj, spolu souvisí, jsou to nedostatečný marketing pro 

rozvoj exportu, zaměření převážně na lokální trh a jazykové nedostatky. Tyto slabé stránky 

jsou ovlivněny zvláště tím, že se jedná o malou firmu, kde vlastník současně zastává mnoho 
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funkcí a pro tak malou firmu je lokální trh na mnoho let dostatečný. Nicméně patentované 

výrobky by s vysokou pravděpodobností uspěly na mnoha dalších trzích, jak naznačují 

poptávky zejména z Ruska, Ukrajiny, Turecka, Španělska či Columbie. Řešením by mohlo 

být vhodné spojení s větší firmou, která podniká v oboru výroby a prodeje důlní techniky, a 

má již větší zkušenosti na zahraničních trzích. Vnitřní analýza podniku odhalila také problém 

s kapacitou výrobních prostor. Firma OSTAZ má v plánu investiční záměr rozšíření 

výrobních kapacit, v současné době dle sdělení majitele probíhají jednání o koupi a rozšíření 

pronajaté budovy. Dalším možným způsobem rozšíření výrobních kapacit by mohlo být právě 

již zmíněné spojení se strategickým partnerem. Slabá stránka, která byla odhalena v 

porovnání s odvětvím, se týká nižšího obratu aktiv společnosti. Aktiva rostou, ale firma není 

schopna s vyššími aktivy vyprodukovat vyšší tržby. Řešením by bylo již jmenované rozšíření 

na další trhy, volné finanční prostředky investovat do výroby a prodeje novým zákazníkům, to 

by významně zvýšilo tržby. Podnik hospodaří velmi bezpečně a vysokou likviditu považuje 

za svoji přednost, ale tato konzervativní strategie řízení likvidity je dražší. Nabízí se řešení  

kromě uložení peněžních přebytků na spořící účty investovat také do výnosnějších aktiv, 

například alespoň do konzervativních penežních fondů, které mají přece jenom vyšší 

výnosnost než spořící účty a jsou přibližně stejně bezpečné. Analýza aktiv ukázala také 

vysokou odepsanost strojů. Společnost by měla investovat prostředky do nových strojů 

minimálně ve výši odpisů. 

 

 Z provedených analýz vyplývají také vhodné příležitosti, které by firma měla využít. 

Jak již bylo řečeno, firma vyrábí patentované výrobky, které jsou poptávané na zahraničních 

trzích. Společnost by se tedy měla zaměřit na nové trhy. Toto by bylo vhodné a bezpečnější 

spojením s významným strategickým partnerem, který již úspěšně obchoduje na zahraničních 

trzích. Dnešní ekonomická recese utlumila minulý nárůst cen nemovitostí, proto je vhodná 

doba pro nákup výrobních prostor a to kombinací vlastních zdrojů a využitím dotací z fondů 

EU. Nepříznivý údaj o vzrůstající nezaměstnanosti může přinést možnost k získání 

kvalifikovaných zaměstnanců, nebo alespoň zaměstnanců s ochotou pracovat a ochotou naučit 

se něco nové. Evropská unie v současné době sjednocuje normy týkající se zařízení 

pracujícím v prostředí s nebezpečím výbuchu, proto má společnost příležitost podílet se na 

jejich utváření v připomínkovém řízení návrhu norem, to může vést k prosazení bezpečných 

výrobků firmy na další trhy.  
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 Nakonec se podíváme na možné hrozby z okolí, kterým by měla společnost umět čelit. 

Porterova analýza ukázala silnou vyjednávací pozici zákazníků. Ti se snaží snížit ceny 

výrobků a služeb, maximalizovat záruční podmínky a prodlužovat splatnost. Udržení 

cenových hladin lze podpořit inovacemi a jedinečností výrobků, v neposlední řadě kvalitou 

výroby. Dobré jméno, jedinečný produkt se špičkovými technickými parametry a maximální 

vstřícnost k zákazníkům může pomoci vyrovnat malé firmě vyjednávací pozici zákazníků 

z řad velkých korporací. Hrozba nedostatečné ochrany duševního vlastnictví je problém 

morálky a právních kliček ve všech zemích a často není v silách firem se bránit. Přesto je 

vhodné udržovat patentovou ochranu, protože pro velkou část trhu má  svou váhu a je 

respektována. Analýza lidských zdrojů poukázala na hrozbu nedostatku technicky 

kvalifikované pracovní síly a možnost jejího přetažení k jinému zaměstnavateli. Této 

fluktuaci je možné předcházet vytvářením kvalitního pracovního prostředí, vstřícností 

k potřebám zaměstnanců, adekvátním mzdovým pobídkám. Takto žádaná pracovní síla 

přirozeně vede ke zvyšováním mzdových nároků. Toto lze kompenzovat vhodným 

zvyšováním produktivity práce, modernizací výroby. Tyto postupy lze uplatnit i na zvyšování 

dalších vstupů: materiálů, služeb a energií. Zvyšování cen výrobků lze doporučit až v případě, 

kdy předchozí úspory jsou nedostatečné.  
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Závěr 
 

 Cílem této práce bylo aplikovat vybrané metody ekonomické analýzy na vybranou 

společnost a provést celkové vyhodnocení výkonnosti této společnosti.  

 Teoretická část charakterizovala jednotlivé metody kvantitativní a kvalitativní 

ekonomické analýzy: finanční analýzu a její jednotlivé ukazatele, vybrané bonitní a bankrotní 

modely, PESTLE analýzu, Porterovu analýzu odvětví, vnitřní analýzu zdrojů a schopností a 

SWOT analýzu. 

 V praktické části jsem provedla ekonomickou analýzu společnosti OSTAZ s.r.o.. 

Finanční analýza, její absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele byly vypočteny za období let 

2007 – 2011. Finanční zdraví společnosti bylo hodnoceno také pomocí vybraných 

bankrotních a bonitních modelů. Poměrové ukazatele byly porovnány s odvětvím. 

Kvalitativní analýza vhodně doplnila technické analýzy. Přiblížila makroekonomické okolí 

společnosti, zabývala se konkurencí v odvětví a také vnitřním prostředím podniku. Na základě 

analýz jsem v závěru mohla shrnout a zhodnotit nejdůležitější silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby a také doporučit opatření k odstranění slabých stránek společnosti. Tímto 

byl naplněn cíl práce. 

 Ekonomická analýza prokázala, že společnost OSTAZ s.r.o. se nachází ve velmi dobré 

finanční kondici a její výkonnost má vzrůstající tendenci. Budoucí vývoj však nikdy nelze 

objektivně stanovit, protože souvisí s mnoha faktory jak z vnějšího okolí podniku, tak 

s dalšími strategickými rozhodnutími vedení firmy. Jim Colins, poradce vedoucích 

pracovníků ve sféře podnikání,  zapsal poznatek: „Je těžké splnit požadavek udržitelnosti 

výsledků po dobu patnáci let. U mnohých společností dojde k prudkému vzestupu na dobu 

pěti nebo deseti let díky nějakému výrobku, který se stane hitem, nebo díky charismatickému 

vůdci, ale jen málo společnostem se podaří vydržet patnáct let.“ [27] Firma má skvělé 

výrobky založené na vlastní inovační aktivitě a dlouholetou stabilní pozici na trhu, analýza 

však také prokázala některé slabé stránky jako nedostatečný marketing pro export nebo velmi 

konzervativní řízení likvidity. Podrobné analýzy ukazatelů, jednotlivé vazby mezi nimi, 

srovnání s odvětvím a také navržená doporučení budou pro firmu jistě přínosem. 
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Příloha 1: Rozvaha (v tis. Kč) za období 2007 – 2011 – OSTAZ s.r.o.  
 
Označení TEXT řá-                 Účetní  období  Netto      
        dek 2007 2008 2009 2010 2011 

  a   b c 1 2 3 4 5 
      AKTIVA  CELKEM 1 12 513 21 169 28 181 33 144 52 420 
A.     Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 0 
B.     Stálá aktiva 3 463 1 529 855 400 647 
B. I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 4 76 39 3 0 0 
  I. 1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0 0 
   2. Nehmotné výsledky výzkum. a vývoje 6 0 0 0 0 0 
   3. Software 7 76 39 3 0 0 
   4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 0 
   5. Goodwill 9 0 0 0 0 0 
   6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 0 
   7. Nedokončený dl. nehmotný majetek 11 0 0 0 0 0 
    8. Poskytnuté zálohy na DNM 12 0 0 0 0 0 
B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek 13 387 1 490 852 400 647 
B. II. 1. Pozemky 14 0 0 0 0 0 
   2. Stavby 15 0 0 0 0 0 
   3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 387 1 490 852 400 647 
   4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 0 
   5. Základní stádo a tažná zvířata 18 0 0 0 0 0 
   6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 0 0 
   7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0 0 0 0 
   8. Poskytnuté zálohy na DHM 21 0 0 0 0 0 
    9. Opravná položka k nabytému majetku 22 0 0 0 0 0 
B. III.  Dlouhodobý finanční majetek 23 0 0 0 0 0 
B. III.  1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 0 0 0 0 0 
   2. Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem 25 0 0 0 0 0 
   3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0 0 
   4. Půjčky a úvěry-ovládající a řídící os., podst. Vliv 27 0 0 0 0 0 
   5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0 0 
   6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 0 
    7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek 30 0 0 0 0 0 
C.     Oběžná aktiva 31 12 045 19 631 27 315 32 732 51 770 
C. I.  Zásoby 32 3 701 5 633 5 513 4 530 4 285 
C. I. 1. Materiál 33 3 701 5 633 5 513 4 530 4 285 
   2. Nedokončená výroba a polotovary 34 0 0 0 0 0 
   3. Výrobky 35 0 0 0 0 0 
   4. Zvířata 36 0 0 0 0 0 
   5. Zboží 37 0 0 0 0 0 
    6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0 0 0 
C. II.  Dlouhodobé pohledávky 39 0 0 0 0 0 
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 0 0 0 
   2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0 0 
   3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 0 

   
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky 

sdružení 43 0 0 0 0 0 
   5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 0 0 0 0 
   6. Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 45 0 0 0 0 0 
   7. Jiné pohledávky 46 0 0 0 0 0 
    8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0 0 
C. III.  Krátkodobé pohledávky 48 4 772 5 822 9 711 6 703 15 334 
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 4 770 5 820 9 629 6 609 15 034 
   2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 0 0 0 0 
   3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 0 

   
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky 

sdružení 52 0 0 0 0 0 
   5. Sociální zabezpečení a zdr. pojištění 53 0 0 0 0 0 
   6. Stát - daňové pohledávky 54 2 2 2 94 1 
   7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 0 0 80 0 179 
   8. Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 56 0 0 0 0 120 
    9. Jiné pohledávky 57 0 0 0 0 0 
C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 58 3 572 8 176 12 091 21 499 32 151 
C. IV. 1. Peníze 59 119 50 2 83 176 
   2. Účty v bankách 60 3 453 8 126 12 089 21 416 31 975 
   3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0 0 
    4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0 0 
D.     Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv   5 9 11 12 3 
D. I.  Časové rozlišení 63 5 9 11 12 3 
D. I. 1. Náklady příštích období 64 5 9 11 12 3 
   2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0 0 
    3. Příjmy příštích období 66 0 0 0 0 0 

 



 

  

 
Označení   řá-                 Účetní  období      
        dek 2007 2008 2009 2010 2011 

  a   b c 1 2 3 4 5 

      PASIVA  CELKEM 67 12 513 21 169 28 181 33 144 52 420 
A.     Vlastní kapitál 68 10 808 17 437 24 768 31 765 43 609 
A. I.  Základní kapitál 69 200 200 200 200 200 
A. I. 1. Základní kapitál 70 200 200 200 200 200 
   2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0 0 0 0 
    3. Změny základního kapitálu 72 0 0 0 0 0 
A. II.  Kapitálové fondy 73 0 0 0 0 0 
A. II. 1. Emisní ážio 74 0 0 0 0 0 
   2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 0 0 0 
   3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0 0 0 0 0 
    4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 0 0 0 0 
A. III.  Fondy ze zisku 78 0 20 20 20 20 
A. III. 1. Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond 79 0 20 20 20 20 
    2. Statutární a ostatní fondy 80 0 0 0 0 0 
A. IV.  Výsledek hospodaření minulých let 81 5 651 10 588 17 217 24 548 31 544 
A. IV. 1. Nerozdělený zisk  minulých let 82 5 651 10 588 17 217 24 548 31 544 
    2. Neuhrazená ztráta minulých let 83 0 0 0 0 0 
A. V.   Výsledek hospodaření běžného ú.o. (+/-) 84 4 957 6 629 7 331 6 997 11 845 
B.     Cizí zdroje 85 1 705 3 732 3 413 1 379 8 811 
B. I.  Rezervy 86 0 0 0 0 0 
B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 0 0 0 0 0 
   2. Rezerva na důchody a podobné závazky 88 0 0 0 0 0 
   3. Rezerva na daň z příjmů 89 0 0 0 0 0 
    4. Ostatní rezervy 90 0 0 0 0 0 
B. II.  Dlouhodobé závazky 91 0 0 0 0 0 
B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 92 0 0 0 0 0 
   2. Závazky - ovládající a řídící osoba 93 0 0 0 0 0 
   3. Závazky - podstatný vliv 94 0 0 0 0 0 

   
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 95 0 0 0 0 0 
   5. Přijaté zálohy 96 0 0 0 0 0 
   6. Vydané dluhopisy 97 0 0 0 0 0 
   7. Směnky k úhradě 98 0 0 0 0 0 
   8. Dohadné účty pasivní (nevyfakt. dodávky) 99 0 0 0 0 0 
   9. Jiné závazky 100 0 0 0 0 0 
    10. Odložený daňový závazek 101 0 0 0 0 0 
B. III.  Krátkodobé závazky 102 1 705 3 732 3 413 1 379 8 811 
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 155 752 1 639 330 239 
   2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 0 0 0 
   3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0 0 0 

   
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 106 0 0 45 0 0 
   5. Závazky k zaměstnancům 107 231 1 937 504 253 4 360 
   6. Závazky ze sociálního zabezpečení a ZP 108 142 139 132 124 857 
   7. Stát - daňové závazky a dotace 109 1 139 753 1 061 592 3 175 
   8. Přijaté zálohy 110 0 0 0 0 0 
   9. Vydané dluhopisy 111 0 0 0 0 0 
   10. Dohadné účty pasivní (nevyfakt. dodávky) 112 29 110 26 42 130 
    11. Jiné závazky 113 9 41 6 38 50 
B. IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 114 0 0 0 0 0 
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0 0 0 0 
   2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 0 0 0 0 0 
    3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 0 0 0 
C.     Ostatní pasiva a přechodné účty pasiv   0 0 0 0 0 
C. I.  Časové rozlišení 118 0 0 0 0 0 
C. I. 1. Výdaje příštích období 119 0 0 0 0 0 
    2. Výnosy příštích období 120 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Příloha 2: Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) za období 2007 – 2011 – OSTAZ s.r.o. 
 

Označení TEXT 
č. 
řá-        Skutečnost v účetním období     

       dku 2007 2008 2009 2010 2011 
  a   b c 1 2 3 4 5 

  I.   Tržby za prodej zboží 1 0 0 0 73 88 
A.     Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0 0 0 52 68 
  +   Obchodní marže 3 0 0 0 21 20 
  II.   Výkony 4 17 430 28 135 23 162 26 526 36 703 
  II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 17 430 28 135 23 162 26 526 36 703 
   2. Změna stavu zásob vlastní činnosti  6 0 0 0 0 0 
   3. Aktivace 7 0 0 0 0 0 
B.     Výkonná spotřeba 8 6 600 10 106 8 984 8 666 11 610 
B.  1. Spotřeba materiálu a energie 9 4 644 7 892 5 294 6 778 9 548 
B.  2. Služby 10 1 956 2 214 3 690 1 888 2 062 
  +   Přidaná hodnota 11 10 830 18 029 14 178 17 881 25 113 
C.     Osobní náklady 12 3 890 9 006 4 646 8 860 10 723 
C.  1. Mzdové náklady 13 2 864 7 536 3 572 7 158 8 884 
C.  2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 0 0 0 0 0 
C.  3. Náklady na sociální zabezpečení a ZP 15 1 026 1 470 1 074 1 702 1 839 
C.  4. Sociální náklady 16 0 0 0 0 0 
D.     Daně a poplatky 17 12 12 15 24 26 
E.     Odpisy DHM a DNM 18 610 930 704 692 912 
  III.   Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 0 105 11 53 533 
  III. 1. Tržby z prodeje dl. majetku 20 0 105 0 0 0 
  III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 11 53 533 
F.    Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 0 45 0 0 0 
F.  1. Zůstatková cena prodaného dl. majetku 23 0 45 0 0 0 
F.   2. Prodaný materiál 24 0 0 0 0 0 
G. 

 
1. Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 25 0 0 0 0 0 
  IV. 2. Ostatní provozní výnosy 26 6 110 56 60 322 
H.   1. Ostatní provozní náklady 27 16 10 22 21 43 
  V. 2. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0 
I.   1. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 
  *   Provozní výsledek hospodaření 30 6 308 8 241 8 858 8 397 14 264 
  VI.   Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 0 
J.     Prodané cenné papíry a vklady 32 0 0 0 0 0 
  VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33 0 0 0 0 0 
  VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0 0 0 0 
   2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 35 0 0 0 0 0 
   3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 36 0 0 0 0 0 
  VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 0 
K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 0 
  IX.   Výnosy z přecenění CP a derivátů 39 0 0 0 0 0 
L.     Náklady z přecenění CP a derivátů 40 0 0 0 0 0 
M.     Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční oblasti 41 0 0 0 0 0 
  X.   Výnosové úroky 42 29 38 28 114 161 
N.     Nákladové úroky 43 0 0 0 0 0 
  XI.   Ostatní finanční výnosy 44 0 0 0 0 0 
O.     Ostatní finanční náklady 45 0 0 0 3 0 
  XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0 
P.     Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0 
  *   Finanční výsledek hospodaření 48 29 38 28 111 161 
Q.   Daň z příjmu za běžnou činnost 49 1 380 1 650 1 555 1 511 2 580 
Q.  1.  - splatná 50 1 380 1 650 1 555 1 511 2 580 
   2.  - odložená 51 0 0 0 0 0 
                   
  **   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 4 957 6 629 7 331 6 997 11 845 
  XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 0 
R.     Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 0 
S.     Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55 0 0 0 0 0 
S.  1.  - splatná 56 0 0 0 0 0 
   2.  - odložená 57 0 0 0 0 0 
  *   Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 0 0 0 
      Převod podílu na hosp. výsledku společníkům 59 0 0 0 0 0 
  ***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 4 957 6 629 7 331 6 997 11 845 
      Výsledek hospodaření před zdaněním 61 6 337 8 279 8 886 8 508 14 425 

 
 



 

  

Příloha 3: Horizontální analýza rozvahy – OSTAZ s.r.o. 
 

TEXT řá- 
Změna 
2008 -  2007  

Změna 
2009 -  2008 

Změna 
2010 - 2009 

Změna 
2011 -  2010 

  dek abs. index abs. index abs. index abs. index 

b c 14 15 16 17 18 19 20 21 
AKTIVA  CELKEM 1 8 656 1,69 7 012 1,33 4 963 1,18 19 276 1,58 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 
#DIV/0

! 0 
#DIV/0

! 0 
#DIV/0

! 0 
#DIV/0

! 

Stálá aktiva 3 1 066 3,30 -674 0,56 -455 0,47 247 1,62 

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 -37 0,51 -36 0,08 -3 0,00 0 ##### 

Zřizovací výdaje 5 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Nehmotné výsledky výzkum. a vývoje 6 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Software 7 -37 0,51 -36 0,08 -3 0,00 0 #DIV/0! 
Ocenitelná práva 8 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Goodwill 9 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Nedokončený dl. nehmotný majetek 11 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Poskytnuté zálohy na DNM 12 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Dlouhodobý hmotný majetek 13 1 103 3,85 -638 0,57 -452 0,47 247 1,62 

Pozemky 14 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Stavby 15 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 16 1 103 3,85 -638 0,57 -452 0,47 247 1,62 
Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Základní stádo a tažná zvířata 18 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Poskytnuté zálohy na DHM 21 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Opravná položka k nabytému majetku 22 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Dlouhodobý finanční majetek 23 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem 25 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Půjčky a úvěry-ovládající a řídící os., podst. Vliv 27 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek 30 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Oběžná aktiva 31 7 586 1,63 7 684 1,39 5 417 1,20 19 038 1,58 

Zásoby 32 1 932 1,52 -120 0,98 -983 0,82 -245 0,95 

Materiál 33 1 932 1,52 -120 0,98 -983 0,82 -245 0,95 
Nedokončená výroba a polotovary 34 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Výrobky 35 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Zvířata 36 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Zboží 37 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Dlouhodobé pohledávky 39 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 

Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Pohledávky - podstatný vliv 42 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 
účastníky sdružení 43 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 45 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Jiné pohledávky 46 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Odložená daňová pohledávka 47 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Krátkodobé pohledávky 48 1 050 1,22 3 889 1,67 -3 008 0,69 8 631 2,29 

Pohledávky z obchodních vztahů 49 1 050 1,22 3 809 1,65 -3 020 0,69 8 425 2,27 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Pohledávky - podstatný vliv 51 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Pohledávky za společníky, členy družstva a 
účastníky sdružení 52 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Sociální zabezpečení a zdr. pojištění 53 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Stát - daňové pohledávky 54 0 1,00 0 1,00 92 47,00 -93 0,01 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 56 0 1,00 0 1,00 92 47,00 -93 0,01 
Jiné pohledávky 57 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Krátkodobý finanční majetek 58 4 604 2,29 3 915 1,48 9 408 1,78 10 652 1,50 

Peníze 59 -69 0,42 -48 0,04 81 41,50 93 2,12 
Účty v bankách 60 4 673 2,35 3 963 1,49 9 327 1,77 10 559 1,49 
Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv   4 1,80 2 1,22 1 1,09 -9 0,25 

Časové rozlišení 63 4 1,80 2 1,22 1 1,09 -9 0,25 

Náklady příštích období 64 4 1,80 2 1,22 1 1,09 -9 0,25 
Komplexní náklady příštích období 65 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Příjmy příštích období 66 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 



 

  

 

  řá- 

Změna 
2008 - 
2007   

Změna 
2009 - 
2008   

Změna 
2010 - 
2009   

Změna 
2011 - 
2010   

  dek abs. index abs. index abs. index abs. index 

b c 7 8 9 10 11 12 13 14 
PASIVA  CELKEM 67 8 656 1,69 7 012 1,33 4 963 1,18 19 276 1,58 
Vlastní kapitál 68 6 629 1,61 7 331 1,42 6 997 1,28 11 844 1,37 

Základní kapitál 69 0 1,00 0 1,00 0 1,00 0 1,00 

Základní kapitál 70 0 1,00 0 1,00 0 1,00 0 1,00 
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Změny základního kapitálu 72 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Kapitálové fondy 73 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 

Emisní ážio 74 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Ostatní kapitálové fondy 75 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Fondy ze zisku 78 20 ##### 0 1,00 0 1,00 0 1,00 

Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond 79 20 #DIV/0! 0 1,00 0 1,00 0 1,00 
Statutární a ostatní fondy 80 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Výsledek hospodaření minulých let 81 4 937 1,87 6 629 1,63 7 331 1,43 6 996 1,28 

Nerozdělený zisk  minulých let 82 4 937 1,87 6 629 1,63 7 331 1,43 6 996 1,28 

Neuhrazená ztráta minulých let 83 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 

Výsledek hospodaření běžného ú.o. (+/-) 84 1 672 1,34 702 1,11 -334 0,95 4 848 1,69 

Cizí zdroje 85 2 027 2,19 -319 0,91 -2 034 0,40 7 432 6,39 

Rezervy 86 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Rezerva na důchody a podobné závazky 88 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Rezerva na daň z příjmů 89 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Ostatní rezervy 90 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Dlouhodobé závazky 91 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 

Závazky z obchodních vztahů 92 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Závazky - ovládající a řídící osoba 93 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Závazky - podstatný vliv 94 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 95 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Přijaté zálohy 96 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Vydané dluhopisy 97 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Směnky k úhradě 98 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Dohadné účty pasivní (nevyfakt. dodávky) 99 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Jiné závazky 100 2 027 2,19 -319 0,91 -2 034 0,40 7 432 6,39 
Odložený daňový závazek 101 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Krátkodobé závazky 102 2 027 2,19 -319 0,91 -2 034 0,40 7 432 6,39 

Závazky z obchodních vztahů 103 597 4,85 887 2,18 -1 309 0,20 -91 0,72 
Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Závazky - podstatný vliv 105 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 106 0 #DIV/0! 45 #DIV/0! -45 0,00 0 #DIV/0! 
Závazky k zaměstnancům 107 1 706 8,39 -1 433 0,26 -251 0,50 4 107 17,23 
Závazky ze sociálního zabezpečení a ZP 108 -3 0,98 -7 0,95 -8 0,94 733 6,91 
Stát - daňové závazky a dotace 109 -386 0,66 308 1,41 -469 0,56 2 583 5,36 
Přijaté zálohy 110 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Vydané dluhopisy 111 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Dohadné účty pasivní (nevyfakt. dodávky) 112 81 3,79 -84 0,24 16 1,62 88 3,10 
Jiné závazky 113 32 4,56 -35 0,15 32 6,33 12 1,32 
Bankovní úvěry a výpomoci 114 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 

Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Krátkodobé bankovní úvěry 116 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

Ostatní pasiva a přechodné účty pasiv   0 
#DIV/0

! 0 
#DIV/0

! 0 
#DIV/0

! 0 
#DIV/0

! 

Časové rozlišení 118 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 

Výdaje příštích období 119 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Výnosy příštích období 120 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

Příloha 4: Horizontální analýza výkazu zisků a ztráty – OSTAZ s.r.o. 
 

TEXT 
č. 
řá- 

Změna 
2008 - 
2007   

Změna 
2009 - 
2008   

Změna 
2010 - 
2009   

Změna 
2011 - 
2010   

  dku abs. index abs. index abs. index abs. index 
b c 14 15 16 17 18 19 20 21 

Tržby za prodej zboží 1 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 73 #DIV/0! 15 1,21 
Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 52 #DIV/0! 16 1,31 
Obchodní marže 3 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 21 #DIV/0! -1 0,95 

Výkony 4 10 705 1,61 -4 973 0,82 3 364 1,15 10 177 1,38 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 10 705 1,61 -4 973 0,82 3 364 1,15 10 177 1,38 
Změna stavu zásob vlastní činnosti  6 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Aktivace 7 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Výkonná spotřeba 8 3 506 1,53 -1 122 0,89 -318 0,96 2 944 1,34 

Spotřeba materiálu a energie 9 3 248 1,70 -2 598 0,67 1 484 1,28 2 770 1,41 
Služby 10 258 1,13 1 476 1,67 -1 802 0,51 174 1,09 
Přidaná hodnota 11 7 199 1,66 -3 851 0,79 3 703 1,26 7 232 1,40 

Osobní náklady 12 5 116 2,32 -4 360 0,52 4 214 1,91 1 863 1,21 

Mzdové náklady 13 4 672 2,63 -3 964 0,47 3 586 2,00 1 726 1,24 
Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Náklady na sociální zabezpečení a ZP 15 444 1,43 -396 0,73 628 1,58 137 1,08 
Sociální náklady 16 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Daně a poplatky 17 0 1,00 3 1,25 9 1,60 2 1,08 
Odpisy DHM a DNM 18 320 1,52 -226 0,76 -12 0,98 220 1,32 
Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 105 #DIV/0! -94 0,10 42 4,82 480 10,06 
Tržby z prodeje dl. majetku 20 105 #DIV/0! -105 0,00 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Tržby z prodeje materiálu 21 0 #DIV/0! 11 #DIV/0! 42 4,82 480 10,06 
Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 45 #DIV/0! -45 0,00 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Zůstatková cena prodaného dl. majetku 23 45 #DIV/0! -45 0,00 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Prodaný materiál 24 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Ostatní provozní výnosy 26 104 18,33 -54 0,51 4 1,07 262 5,37 
Ostatní provozní náklady 27 -6 0,63 12 2,20 -1 0,95 22 2,05 
Převod provozních výnosů 28 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Převod provozních nákladů 29 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Provozní výsledek hospodaření 30 1 933 1,31 617 1,07 -461 0,95 5 867 1,70 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Prodané cenné papíry a vklady 32 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Výnosy z dl. finančního majetku 33 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 35 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 36 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Náklady z finančního majetku 38 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Výnosy z přecenění CP a derivátů 39 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Náklady z přecenění CP a derivátů 40 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční oblasti 41 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Výnosové úroky 42 9 1,31 -10 0,74 86 4,07 47 1,41 
Nákladové úroky 43 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Ostatní finanční výnosy 44 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Ostatní finanční náklady 45 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 3 #DIV/0! -3 0,00 
Převod finančních výnosů 46 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Převod finančních nákladů 47 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Finanční výsledek hospodaření 48 9 1,31 -10 0,74 83 3,96 50 1,45 

Daň z příjmu za běžnou činnost 49 270 1,20 -95 0,94 -44 0,97 1 069 1,71 

 - splatná 50 270 1,20 -95 0,94 -44 0,97 1 069 1,71 
 - odložená 51 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
    0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 1 672 1,34 702 1,11 -334 0,95 4 848 1,69 

Mimořádné výnosy 53 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Mimořádné náklady 54 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

 - splatná 56 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
 - odložená 57 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 
#DIV/0

! 0 
#DIV/0

! 0 
#DIV/0

! 0 
#DIV/0

! 

Převod podílu na hosp. výsledku společníkům 59 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 1 672 1,34 702 1,11 -334 0,95 4 848 1,69 

Výsledek hospodaření před zdaněním 61 1 942 1,31 607 1,07 -378 0,96 5 917 1,70 

 



 

  

 
Příloha 5: Vertikální analýza rozvahy – OSTAZ s.r.o. 
 

TEXT řá-           
  dek index index index index index 

b c 2007 2008 2009 2010 2011 
AKTIVA  CELKEM 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Stálá aktiva 3 3,70% 7,22% 3,03% 1,21% 1,23% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 0,61% 0,18% 0,01% 0,00% 0,00% 

Zřizovací výdaje 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Nehmotné výsledky výzkum. a vývoje 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Software 7 0,61% 0,18% 0,01% 0,00% 0,00% 
Ocenitelná práva 8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Goodwill 9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Nedokončený dl. nehmotný majetek 11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Poskytnuté zálohy na DNM 12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dlouhodobý hmotný majetek 13 3,09% 7,04% 3,02% 1,21% 1,23% 

Pozemky 14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Stavby 15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 16 3,09% 7,04% 3,02% 1,21% 1,23% 
Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Základní stádo a tažná zvířata 18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Poskytnuté zálohy na DHM 21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Opravná položka k nabytému majetku 22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dlouhodobý finanční majetek 23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem 25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Půjčky a úvěry-ovládající a řídící os., podst. Vliv 27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek 30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Oběžná aktiva 31 96,26% 92,73% 96,93% 98,76% 98,76% 

Zásoby 32 29,58% 26,61% 19,56% 13,67% 8,17% 

Materiál 33 29,58% 26,61% 19,56% 13,67% 8,17% 
Nedokončená výroba a polotovary 34 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výrobky 35 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Zvířata 36 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Zboží 37 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dlouhodobé pohledávky 39 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pohledávky z obchodních vztahů 40 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Pohledávky - podstatný vliv 42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky 
sdružení 43 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 45 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Jiné pohledávky 46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Odložená daňová pohledávka 47 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Krátkodobé pohledávky 48 38,14% 27,50% 34,46% 20,22% 29,25% 

Pohledávky z obchodních vztahů 49 38,12% 27,49% 34,17% 19,94% 28,68% 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Pohledávky - podstatný vliv 51 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky 
sdružení 52 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Sociální zabezpečení a zdr. pojištění 53 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Stát - daňové pohledávky 54 0,02% 0,01% 0,01% 0,28% 0,00% 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 0,00% 0,00% 0,28% 0,00% 0,34% 
Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 56 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 
Jiné pohledávky 57 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Krátkodobý finanční majetek 58 28,55% 38,62% 42,90% 64,87% 61,33% 

Peníze 59 0,95% 0,24% 0,01% 0,25% 0,34% 
Účty v bankách 60 27,60% 38,39% 42,90% 64,62% 61,00% 
Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv   0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,01% 

Časové rozlišení 63 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,01% 

Náklady příštích období 64 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,01% 
Komplexní náklady příštích období 65 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Příjmy příštích období 66 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 



 

  

 
  řá-           

  dek index index index index index 

b c 7 8 9 10 11 

PASIVA  CELKEM 67 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 68 86,37% 82,37% 87,89% 95,84% 83,19% 

Základní kapitál 69 1,60% 0,94% 0,71% 0,60% 0,38% 

Základní kapitál 70 1,60% 0,94% 0,71% 0,60% 0,38% 
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Změny základního kapitálu 72 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Kapitálové fondy 73 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Emisní ážio 74 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ostatní kapitálové fondy 75 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fondy ze zisku 78 0,00% 0,09% 0,07% 0,06% 0,04% 

Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond 79 0,00% 0,09% 0,07% 0,06% 0,04% 
Statutární a ostatní fondy 80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výsledek hospodaření minulých let 81 45,16% 50,02% 61,09% 74,06% 60,18% 

Nerozdělený zisk  minulých let 82 45,16% 50,02% 61,09% 74,06% 60,18% 
Neuhrazená ztráta minulých let 83 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výsledek hospodaření běžného ú.o. (+/-) 84 39,61% 31,31% 26,01% 21,11% 22,60% 

Cizí zdroje 85 13,63% 17,63% 12,11% 4,16% 16,81% 

Rezervy 86 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Rezerva na důchody a podobné závazky 88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Rezerva na daň z příjmů 89 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ostatní rezervy 90 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky 91 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Závazky z obchodních vztahů 92 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Závazky - ovládající a řídící osoba 93 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Závazky - podstatný vliv 94 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 95 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Přijaté zálohy 96 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Vydané dluhopisy 97 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Směnky k úhradě 98 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dohadné účty pasivní (nevyfakt. dodávky) 99 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Jiné závazky 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Odložený daňový závazek 101 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky 102 13,63% 17,63% 12,11% 4,16% 16,81% 

Závazky z obchodních vztahů 103 1,24% 3,55% 5,82% 1,00% 0,46% 
Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Závazky - podstatný vliv 105 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 106 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 
Závazky k zaměstnancům 107 1,85% 9,15% 1,79% 0,76% 8,32% 
Závazky ze sociálního zabezpečení a ZP 108 1,13% 0,66% 0,47% 0,37% 1,63% 
Stát - daňové závazky a dotace 109 9,10% 3,56% 3,76% 1,79% 6,06% 
Přijaté zálohy 110 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Vydané dluhopisy 111 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dohadné účty pasivní (nevyfakt. dodávky) 112 0,23% 0,52% 0,09% 0,13% 0,25% 
Jiné závazky 113 0,07% 0,19% 0,02% 0,11% 0,10% 

Bankovní úvěry a výpomoci 114 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Krátkodobé bankovní úvěry 116 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Krátkodobé finanční výpomoci 117 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ostatní pasiva a přechodné účty pasiv   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Časové rozlišení 118 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výdaje příštích období 119 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Výnosy příštích období 120 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
 
 
 
 



 

  

Příloha 6: Vertikální analýza výkazů zisků a ztráty – OSTAZ s.r.o. 
 

TEXT č. řá-           
  dku index index index index index 
b c 2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,24% 
Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,18% 
Obchodní marže 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,05% 

Výkony 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,73% 99,76% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 100,00% 100,00% 100,00% 99,73% 99,76% 
Změna stavu zásob vlastní činnosti  6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Aktivace 7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výkonná spotřeba 8 37,87% 35,92% 38,79% 32,58% 31,56% 

Spotřeba materiálu a energie 9 26,64% 28,05% 22,86% 25,48% 25,95% 
Služby 10 11,22% 7,87% 15,93% 7,10% 5,60% 
Přidaná hodnota 11 62,13% 64,08% 61,21% 67,22% 68,26% 

Osobní náklady 12 22,32% 32,01% 20,06% 33,31% 29,15% 

Mzdové náklady 13 16,43% 26,79% 15,42% 26,91% 24,15% 
Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Náklady na sociální zabezpečení a ZP 15 5,89% 5,22% 4,64% 6,40% 5,00% 
Sociální náklady 16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Daně a poplatky 17 0,07% 0,04% 0,06% 0,09% 0,07% 
Odpisy DHM a DNM 18 3,50% 3,31% 3,04% 2,60% 2,48% 
Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 0,00% 0,37% 0,05% 0,20% 1,45% 
Tržby z prodeje dl. majetku 20 0,00% 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 
Tržby z prodeje materiálu 21 0,00% 0,00% 0,05% 0,20% 1,45% 
Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 
Zůstatková cena prodaného dl. majetku 23 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 
Prodaný materiál 24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ostatní provozní výnosy 26 0,03% 0,39% 0,24% 0,23% 0,88% 
Ostatní provozní náklady 27 0,09% 0,04% 0,09% 0,08% 0,12% 
Převod provozních výnosů 28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Převod provozních nákladů 29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Provozní výsledek hospodaření 30 36,19% 29,29% 38,24% 31,57% 38,77% 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Prodané cenné papíry a vklady 32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výnosy z dl. finančního majetku 33 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 35 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 36 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Náklady z finančního majetku 38 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výnosy z přecenění CP a derivátů 39 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Náklady z přecenění CP a derivátů 40 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční oblasti 41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výnosové úroky 42 0,17% 0,14% 0,12% 0,43% 0,44% 
Nákladové úroky 43 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ostatní finanční výnosy 44 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ostatní finanční náklady 45 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 
Převod finančních výnosů 46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Převod finančních nákladů 47 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Finanční výsledek hospodaření 48 0,17% 0,14% 0,12% 0,42% 0,44% 

Daň z příjmu za běžnou činnost 49 7,92% 5,86% 6,71% 5,68% 7,01% 

 - splatná 50 7,92% 5,86% 6,71% 5,68% 7,01% 
 - odložená 51 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
              
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 28,44% 23,56% 31,65% 26,31% 32,20% 

Mimořádné výnosy 53 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Mimořádné náklady 54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 - splatná 56 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 - odložená 57 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Mimořádný výsledek hospodaření 58 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Převod podílu na hosp. výsledku společníkům 59 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 0,28 0,24 0,32 0,26 0,32 

Výsledek hospodaření před zdaněním 61 0,36 0,29 0,38 0,32 0,39 

 
 


