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Smyslem diplomové práce je praktická ukázka možného stanovení rozdílných závěrů při 

posouzení finančního zdraví podniku z pohledu banky. Rozdíly jsou způsobené neefektivním 

řízením pohledávek ve společnosti, která žádá o financování provozních potřeb. Správné 

vyhodnocení finanční situace je důležité kvůli určení reálného rizika plynoucího bance z 

možného nesplácení poskytnutého úvěru a tím možného ohrožení bankovní stability. 
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Abstract diploma work 

 

The aim of this diploma thesis is giving an illustration of possible differences in results of 

determination an enterprise‘s financial health by the bank. The differences stems from 

ineffective managing of receivables in a company that asks for working capital financing. It’s 

important to evaluate the financial situation right because of determination of real risks 

towards bank in case of company’s insolvency that could harm the bank’s stability.  
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ÚVOD 

 

Řízení finančních rizik patří v dnešní době k úkolům, které mají ve vnitropodnikových 

procesech velmi důležitou a nenahraditelnou roli. Správně zvládnutý proces minimalizace 

vzniku nedobytných pohledávek lze docenit zejména při zhodnocení vlastní platební 

schopnosti a likvidity podniku. Z různých průzkumů vyplývá, že nejčastějšími důvody 

insolvence v podnicích jsou: vlastní neuhrazené pohledávky, špatná platební morálka 

zákazníků, nedostatečný vlastní kapitál a obtížné získávání bankovních úvěrů. První tři 

nejčastěji uváděné důvody se přímo týkají likvidity a vlastních pohledávek, neboť likvidní 

prostředky chybí v důsledku neuhrazených pohledávek (druhotná platební neschopnost) a 

dochází tedy často k řetězové reakci. Na čtvrtém místě figuruje obtížné získávání úvěrů, které 

se opět týká zejména podniků s horší likviditou. Bankovní úvěry často zdražuje příplatek za 

riziko až do té míry, že podniky nejsou schopny půjčky financovat [13].  

 

Jako nástroj řízení podniku je možno použít principy finanční analýzy, která umožňuje 

manažerům efektivně a rychle posoudit a následně zhodnotit finanční situaci podniku. 

Zároveň může říci, zda je podnik finančně zdravý nebo zda se nachází ve finanční tísni a určit 

z čeho pramenní možné riziko ohrožení společnosti. Stejně tak i banky používají principy 

finanční analýzy jako nástroj pro eliminaci svého úvěrového rizika. Při žádosti o financování 

klienta prověřují jeho hospodaření a snaží se z dostupných informací určit možné ohrožení 

společnosti, které by mohly mít vliv na splácení poskytnutého úvěru. 

 

Cílem diplomové práce je praktická ukázka možného stanovení rozdílných závěrů při 

posouzení finančního zdraví podniku z pohledu banky. Rozdíly jsou způsobené neefektivním 

řízením pohledávek ve společnosti, která žádá o financování provozních potřeb. Správné 

vyhodnocení finanční situace je důležité kvůli určení reálného rizika plynoucího bance 

z možného nesplácení poskytnutého úvěru a tím možného ohrožení bankovní stability. 

 

Diplomová práce je rozdělena do sedmi částí, které na sebe navazují. První část je věnována 

základnímu vymezení metod finanční analýzy, které budou použity a jsou důležité pro 

posouzení finančního zdraví podniku. V druhé a třetí části je stručně představen jak podnik, 

který bude analyzován, tak banka, z jejíhož pohledu bude podnik hodnocen. Ve čtvrté části 
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bude provedena podrobná finanční analýza z předložených účetních výkazů vybraného 

průmyslového podniku a na jejímž základě dojde k posouzení finančního zdraví společnosti. 

V páté části bude znovu provedeno hodnocení finanční stability podniku za pomocí metod 

finanční analýzy, ovšem se zaměřením na uplatnění opravných položek k nedobytné 

pohledávce. Tím dojde ke zreálnění finanční situace v podniku a tudíž i k přesnějšímu určení 

rizika plynoucího pro banku z možnosti nesplácení poskytnutého úvěru. V šesté části budou 

porovnány dosažené výsledky se zaměřením na změny vyvolané uplatněním opravných 

položek k pohledávce. A v sedmé části jsou nadefinovány problémové oblasti řízení 

pohledávek průmyslového podniku spolu s návrhem řešení, která by vedla k efektivnímu 

řízení pohledávek v podniku. 
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1 Teoretická východiska finanční analýzy 

 

Finanční analýza by měla být významnou součástí podnikového řízení, která slouží 

k vyhodnocení majetkové a finanční situaci podniku. Jedná se tedy o nástroj komplexního 

zhodnocení finanční situace podniku, který podává informace o tom, zda podnik dosahuje 

dostatečné ziskovosti, zda jsou aktiva efektivně využívána, zda je zajištěna včasná likvidita 

(platební schopnost), zda má vhodnou kapitálovou strukturu a celou řadu dalších skutečností.  

 

Na základě znalostí těchto informací může podnik přijímat různá opatření a provádět kvalitní 

rozhodování o fungování podniku. Finanční analýza může být pro podnik jakousi zpětnou 

vazbou, která poskytuje informace o tom, v čem se podařilo naplnit jeho předpoklady a kde 

naopak nastala situace, které se chtěl vyvarovat.  

 

Banka, stejně tak jako samotný podnik, používá obecně platné principy finanční analýzy pro 

posouzení finanční situace v podniku a k vyhodnocení jeho silných a slabých stránek, které 

jsou důležité pro stanovení možné rizika plynoucího z nesplácení poskytnutých finančních 

prostředků.  

 

O finančně zdravém podniku lze hovořit v případě, kdy podnik nemá problém se schopností 

včas hradit své splatné závazky. Důležitou podmínkou finančního zdraví je i perspektiva 

dlouhodobé likvidity, tzn. aby byla schopnost hradit splatné závazky zachována i v budoucnu. 

Jako další předpoklad lze považovat schopnost firmy zhodnocovat kapitál do podnikání 

vložený, neboť bez této podmínky nebudou vlastníci ani věřitelé ochotni podnikání nadále 

podporovat [6].   

 

Finanční analýza je úzce spjata s finančním účetnictvím, které poskytuje nezbytné data a 

informace pro provedení analýzy. Představuje rozbor dat získaných z účetnictví a vzájemné 

poměřování těchto údajů mezi sebou. Finanční analýza umožňuje posoudit minulost, tedy jak 

se podnik vyvíjel do současnosti, taktéž současnost a v neposlední řadě je základem pro 

plánování do budoucna [2].  
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1.1 Uživatelé finanční analýzy 

 

Informace, vypovídající o finanční situaci podniku, slouží nejen potřebám podniku, ale také 

mnoha další subjektům. Finanční analýzu lze rozdělit podle toho, kdo ji provádí a potřebuje 

na externí a interní. 

Externí finanční analýza je využívána externími uživateli, kteří posuzují finanční zdraví 

podniku, tedy zda je podnik schopen naplňovat smysl své existence. Vychází z veřejně 

dostupných informací obsažených v účetní závěrce. K externím uživatelům patří investoři, 

banky a jiní věřitelé, konkurenti, obchodní partneři, stát a jeho orgány. 

Interní finanční analýza je prováděna samotným podnikem, podnikovým managementem a 

také jinými přizvanými osobami (auditoři, oceňovatelé). Vychází z podrobnějších finančních 

informací, které jsou průběžně k dispozici, z podnikové statistiky, z plánu případně z 

kalkulací. K interním uživatelům patří manažeři, zaměstnanci a odboráři [3]. 

 

Investoři (akcionáři a vlastníci) 

Sledují finanční informace z investičního a kontrolního hlediska. Investiční hledisko je 

spojeno s rozhodováním o budoucích investicích. Pro investory je důležitá míra 

podstupovaného rizika a možná výnosnost jejich vloženého kapitálu. Důvodem kontroly je 

zájem investora o to, jak je nakládáno s jeho vloženými prostředky a zda jsou náležitě 

zhodnocovány. 

 

Banky a jiní věřitelé 

Znalost finanční situace podniku potencionálního nebo již existujícího dlužníka je zásadní při 

rozhodování o poskytnutí úvěru. Banky se zajímají především o strukturu majetku a finanční 

zdroje, ziskovost, rentabilitu a v neposlední řadě o likviditu. 

 

Konkurenti 

Hlavním důvodem zájmu konkurence o finanční informace je především srovnání s jejich 

výsledky hospodaření. Jedná se o údaje týkající se hlavně rentability, cenové politiky, ziskové 

marže apod. Pokud podnik neposkytuje pravdivé informace o své finanční situaci, 

znevýhodňuje sám sebe a vystavuje se riziku poškození dobré pověsti a 

konkurenceschopnosti. 
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Obchodní partneři (dodavatelé a odběratelé) 

Dodavatelé kladou důraz na schopnost podniku hradit včas své závazky. Zajímají se o 

likviditu, zadluženost a solventnost, jejich snahou je zajistit dlouhodobý stabilní odbyt. 

Zájmem odběratelů je schopnost podniku dostát svým závazkům, aby neměli problém se 

zajišťováním vlastní výroby. Možné finanční potíže na straně dodavatele mohou vyvolat 

problémy i na straně odběratele. 

 

Stát a jeho orgány 

Údaje z ukazatelů finanční analýzy slouží například pro statistické účely, pro kontrolu, zda 

podnik plní své daňové povinnosti, pro kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, při 

rozdělování přímých dotací. 

 

Manažeři 

Informace z finanční analýzy umožňují managementu provádět rozhodnutí především pro 

dlouhodobé strategické a operativní řízení podniku. Mají možnost rozhodovat například 

v otázkách získávání finančních zdrojů, rozdělování disponibilního zisku, volby optimální 

majetkové struktury a jejího financování, v alokaci volných peněžních prostředků. 

 

Zaměstnanci 

Zajímají se o finanční situaci podniku, jeho prosperitu z důvodů jistoty zaměstnání a dalších 

výhod, které jim zaměstnavatel může poskytnout. Prostřednictvím odborů uplatňují svůj vliv 

na řízení podniku. 

 

Dalšími uživateli výsledků finanční analýzy jsou například daňoví poradci, analytici, burzovní 

makléři, odbory a řada dalších [3]. 

 

1.2 Zdroje finanční analýzy 

 

Pro správné sestavení finanční analýzy je zapotřebí co největšího množství dat z různých 

informačních zdrojů. Úspěšnost do značné míry závisí na použitých vstupních informacích. Je 

důležité, aby tyto informace byly kvalitní a komplexní pro podchycení veškerých dat, které by 

mohly ovlivnit výsledky hodnocení finanční situace. Nejdůležitějším a základním zdrojem 
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vstupních dat finanční analýzy jsou informace vycházející z účetních výkazů podniku - 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k těmto výkazům, jejíž součástí je i přehled o 

peněžních tocích. Tyto výkazy tvoří účetní závěrku podniku. Obsah účetní závěrky je 

stanoven zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

 

Rozvaha (bilance) zobrazuje majetkovou (aktiva) a finanční (pasiva) strukturu podniku. 

Sestavuje se k určitému datu a vždy musí platit základní bilanční pravidlo, kdy se aktiva 

rovnají pasivům.  

 

Aktiva rozvahy dávají přehled o výši a struktuře majetku podniku. Představují jednotlivé 

druhy majetku, jsou uspořádány podle jejich likvidity, tj. podle jejich schopnosti a rychlosti 

přeměnit se na peníze, od nejméně likvidních po položky nejlikvidnější. Aktiva jsou členěna 

na stálá (dlouhodobá, fixní), oběžná (krátkodobá) a ostatní. Součástí stálých aktiv je majetek, 

jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok, nejsou spotřebovány najednou a postupem času se 

opotřebovávají. Mezi stálá aktiva patří dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný 

majetek a dlouhodobý finanční majetek. Oběžná aktiva zahrnují majetek s dobou 

použitelnosti do jednoho roku, obvykle jsou spotřebovány najednou a jejich likvidnost by 

měla být vyšší než u stálých aktiv. Oběžnými aktivy jsou zásoby, pohledávky (dlouhodobé, 

krátkodobé), finanční majetek (peníze v hotovosti, na účtech v bankách, peněžní ekvivalenty, 

krátkodobý finanční majetek). Ostatní aktiva tvoří položky časového rozlišení. 

 

Pasiva vypovídají o způsobu financování majetku, tudíž představují zdroje krytí majetku. 

Jsou členěna z hlediska vlastnictví zdrojů financování na vlastní zdroje (vlastní kapitál) a cizí 

zdroje (cizí kapitál). Vlastní kapitál je tvořen zdroji, které byly do podniku vloženy nebo 

vytvořeny vlastní činností, patří zde základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku a 

výsledek hospodaření minulého a běžného období. Cizí zdroje zahrnují prostředky, které byly 

podniku zapůjčeny a musí být v určitém čase uhrazeny. Mezi ně patří rezervy, dlouhodobé a 

krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Ostatní pasiva tvoří položky časového rozlišení. 

  

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) poskytuje přehled o výnosech a nákladech rozčleněný na 

provozní, finanční a mimořádnou část za sledované účetní období, je tedy vždy sestavován za 

určité období (kumulovaně). Konkretizuje, které výnosy a náklady se podílely na tvorbě 

výsledku hospodaření běžného období. Výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy a 
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náklady. Náklady jsou účelově vynaložené prostředky podniku v penězích, zatímco výnosy 

představují peněžní prostředky plynoucí podniku z prodeje zboží a služeb. Náklady a výnosy 

nepředstavují skutečné příjmy a výdaje, ale jsou zachycovány v období, kterého se časově a 

věcně týkají. Informace získané z tohoto výkazu jsou důležitým podkladem pro hodnocení 

ziskovosti podniku. Ve výkazu je rozlišováno několik stupňů výsledku hospodaření, které se 

liší tím, jaké náklady a výnosy v sobě zahrnují. Pro hodnocení je nejdůležitější provozní 

výsledek hospodaření, jelikož souvisí s hlavní hospodářskou činností podniku [8]. 

 

Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. Zahrnuje informace, které nejsou zachyceny 

v rozvaze a výkazu zisku a ztráty a jsou významné zejména pro externí uživatele účetní 

závěrky, protože obsahuje údaje o účetní jednotce, o účetních zásadách, postupech, metodách 

oceňování, způsobech odpisování, doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty a 

další údaje [2]. Součástí přílohy k účetní závěrce může být přehled o peněžních tocích (cash 

flow), který poskytuje informace o peněžních příjmech a výdajích podniku za určité období. 

Podstatou cash flow je změna stavu peněžních prostředků, tedy o jejich přírůstcích a úbytcích 

za dané účetní období.  

 

1.3 Metody finanční analýzy  

 

Existuje celá řada metod finanční analýzy, proto je nutné brát v úvahu při výběru vhodné 

metody dostupnost, strukturu a spolehlivost dat. Z tohoto důvodu budou následně popsány 

pouze ukazatele, které budou dále použity v praktické části. Ve finanční analýze jsou 

zpravidla aplikovány dvě rozborové techniky, a to tzv. procentní rozbory a poměrová analýza. 

Technika procentního rozboru spočívá v analýze absolutních vstupních dat a následně je 

důležité dopočítat některé z tzv. rozdílových ukazatelů, se kterými se obvykle ve finanční 

analýze pracuje [4]. Následující rozdělení konkretizuje použité metody: 

 

 

1. Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální analýza (rozbor trendů) 

Vertikální analýza (procentní rozbor) 

2. Analýza rozdílových ukazatelů 
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Čistý pracovní kapitál 

Čisté pohotové prostředky 

3. Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatele rentability 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele likvidity 

4. Analýza soustavy ukazatelů 

Index IN99 

 

1.3.1 Analýza absolutních ukazatelů. 

Absolutní ukazatelé využívají při hodnocení finanční situace podniku přímo údaje z účetních 

výkazů, které jsou většinou porovnávány za daný účetní rok s rokem minulým. Touto 

analýzou se sledují jak absolutní změny údajů, tak i procentní (relativní) změny. Analýza 

absolutních ukazatelů je výchozím bodem finanční analýzy. Je uplatňována za pomocí 

horizontální a ve vertikální analýzy [9]. 

 

Horizontální analýza  

Je ji možno nazývat analýzou trendů, s jejíž pomocí se hodnotí vývoj absolutních ukazatelů 

v delší časové řadě a poměřuje se, jak se určitá položka účetního výkazu změnila mezi 

jednotlivými roky, v absolutní a procentní výši. O horizontální analýze se hovoří proto, že 

dochází k porovnání údajů v řádcích [9].  

 

                               Absolutní změna = ukazatelt – ukazatelt-1                                                                           (1) 

 

                   Procentní změna =  . 100          (2) 

 

Vertikální analýza  

Vertikální analýza neboli procentní rozbor se zaměřuje na vnitřní skladbu absolutních 

ukazatelů a posuzuje jednotlivé položky majetku a kapitálu (tzv. strukturu aktiv a pasiv), 

popř. výkazu zisku a ztráty, kdy se vypočítává podíl určité položky z účetních výkazů 
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k celkové sumě aktiv a pasiv. U výkazu zisku a ztráty se většinou porovnává s velikostí tržeb. 

Struktura aktiv vypovídá o tom, do jakých aktiv podnik investoval svůj kapitál a struktura 

pasiv poukazuje na to, jakými zdroji byl majetek pořízen. Tato metoda pracuje s účetními 

výkazy v jednotlivých letech odshora dolů, nikoli napříč jednotlivými roky, proto je nazývána 

vertikální analýzou [9].  

 

Podíl na celku =      (3) 

 

1.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele je možné získat jako rozdíl dvou absolutních ukazatelů, někdy jsou též 

označovány jako finanční fondy nebo fondy finančních prostředků. Nejčastěji používanými 

fondy ve finanční analýze jsou čistý pracovní kapitál a čisté pohotové prostředky[3]. 

 

Čistý pracovní kapitál  

Čistý pracovní kapitál (ČPK) je nejčastěji užívaným rozdílovým ukazatelem, který bývá také 

nazýván provozním kapitálem. Vypočítá se jako rozdíl mezi oběžnými aktivy (bez 

dlouhodobých pohledávek) a krátkodobými závazky, tedy dluhy [2]. 

Existují dva způsoby výpočtu čistého pracovního kapitálu [3].  

 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobá pasiva (dluhy)                    (4) 

nebo 

ČPK = (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky) – stálá aktiva                         (5) 

 

ČPK představuje část volných prostředků, které podniku zůstanou po úhradě všech běžných 

krátkodobých závazků, tedy volný kapitál, kterým je zajišťován běžný chod podniku a 

zároveň představuje finanční rezervu pro neočekávané, nepříznivé finanční výdaje. Na 

velikosti ČPK závisí platební schopnost podniku, čím je tedy hodnota ČPK vyšší, tím větší je 

schopnost podniku hradit své finanční závazky. Pokud je hodnota tohoto ukazatele záporná, 

lze hovořit o tzv. nekrytém dluhu[9]. Nevýhodou ukazatele čistého pracovního kapitálu je, že 

může zahrnovat málo likvidní i dlouhodobě nelikvidní položky. Mohou jimi být neprodejné 

zásoby, výrobky, nedobytné pohledávky apod., což znamená, že ne vždy s růstem ČPK roste i 

likvidita [2]. 
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Čisté pohotové prostředky 

Ukazatel čistých pohotových prostředků (ČPP) oproti ČPK zahrnuje pouze nejlikvidnější část 

oběžných aktiv, hotovost a peníze na běžných účtech, příp. i peněžní ekvivalenty, a ty 

porovnává s okamžitě splatnými závazky, pokud tuto informaci máme k dispozici [3]. Pokud 

není výše okamžitě splatných závazků známá, je možno ji nahradit sumou krátkodobých 

závazků.  

 

ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky                           (6) 

 

Nevýhodou však tohoto ukazatele je možnost zmanipulování výsledku časovým posunem 

plateb vzhledem k okamžiku posuzování likvidity. 

 

1.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Je základním nástrojem finanční analýzy. Je metodou velice oblíbenou a rozšířenou, jelikož 

umožňuje získat rychlou představu o finančních charakteristikách podniku, a zároveň 

umožňuje provést analýzu časového vývoje finanční situace podniku. Dále také umožňuje 

porovnání s podobnými podniky, je tudíž nástrojem odvětvového srovnání [9]. 

Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah, za pomocí podílu, mezi dvěma 

nebo více absolutními ukazateli. V odborné literatuře je možné najít velké množství 

poměrových ukazatelů, proto jsou rozděleny do několika skupin podle jednotlivých oblastí 

finanční analýzy. Mezi základní skupiny poměrových ukazatelů patří: 

 ukazatele rentability (výnosnosti), 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele zadluženosti,  

 ukazatele likvidity. 

  

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují zisk s výší zdrojů, které byly vynaloženy na vytvoření tohoto 

zisku. Používají se pro posouzení intenzity využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu 

podniku [7]. Existuje několik typů ukazatelů rentability podle toho, který typ zisku se dosadí 
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do čitatele zlomku a který typ kapitálu do jmenovatele. K nejčastěji aplikovaným ukazatelům 

patří následující: 

 

 

ROA – Rentabilita aktiv   

Též nazývána jako rentabilita celkového kapitálu. Je považována za klíčový ukazatel 

rentability, protože vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, jeho produkční sílu [9]. Poměřuje 

zisk s celkovými aktivy, bez ohledu na to z jakých zdrojů byly financovány. Hodnota 

ukazatele vypovídá o tom, kolik korun zisku vynesla každá koruna vložená do podnikatelské 

činnosti.  

 

ROA =   EAT . 100                                                              (6) 

      aktiva 

  

 

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu  

Rentabilita vlastního kapitálu je zejména pro vlastníky a investory nejzajímavějším 

ukazatelem, jelikož vyjadřuje výnosnost jejich vloženého kapitálu do podniku. Pomocí tohoto 

ukazatele je možné zjistit, zdali jejich investovaný kapitál přináší dostatečný zisk. Vyjadřuje 

poměr mezi čistým ziskem a vlastním kapitálem, tedy kolik čistého zisku vygenerovala jedna 

koruna vlastního kapitálu.[10] 

 

ROE =  . 100                                (7) 

 

ROS – Rentabilita tržeb  

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, tudíž 

udává, kolik korun zisku je schopen podnik vytvořit na jednu korunu tržeb. [8] 

 

ROS =  . 100      (8) 

 

V odborné literatuře je také ukazatel označován termínem ziskové rozpětí, protože udává výši 

ziskové marže. Je možné rozlišit provozní a čistou ziskovou marži, v případě provozního 
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zisku je do čitatele dosazen zisk před úroky a zdaněním a u čisté ziskové marže pak zisk po 

zdanění [2]. 

 

 

Ukazatele likvidity 

Likvidita je jednou z podmínek existence podniku, protože jen dostatečně likvidní podnik je 

schopen dostát svým závazkům. Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost podniku hradit své 

závazky a v podstatě poměřují to, čím je možno platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel). Do čitatele se dosazují složky majetku s různou dobou likvidnosti, což je 

schopnost podniku přeměnit majetek na peněžní prostředky, do jmenovatele pak krátkodobé 

cizí zdroje, mezi které se řadí krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a finanční 

výpomoci[5]. Podle likvidnosti jednotlivých složek majetku se rozlišují následující ukazatele. 

 

Ukazatel běžné likvidity (likvidita 3. stupně) 

Ukazatel hodnotí, kolikrát pokrývají oběžná aktiva (OA) krátkodobé cizí zdroje podniku a 

vypovídá o tom, kolikrát by podnik uspokojil své věřitele, pokud by přeměnil všechen oběžný 

majetek na peníze. Vypovídací schopnost může být ovlivněna nadměrným množstvím zásob 

nebo nedobytnými pohledávkami. [3]  

 

Běžná likvidita =     (9) 

 

S ukazatelem běžné likvidity úzce souvisí ukazatel čistého pracovního kapitálů (ČPK), o 

kterém bylo již pojednáno, a který patří do skupiny rozdílových ukazatelů. 

 

Ukazatel pohotové likvidity (likvidita 2. stupně) 

Vyjadřuje poměr tzv. pohotových oběžných aktiv ke krátkodobým cizím zdrojům, kdy 

odstraňuje nedostatky běžné likvidity tím, že vylučuje z oběžných aktiv položku zásob, která 

je nejméně likvidní [3].  

 

Pohotová likvidita =     (10) 
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Ukazatel okamžité likvidity (likvidita 1. stupně) 

Do čitatele tohoto ukazatele jsou zahrnuty nejlikvidnější složky, tedy peněžní prostředky a 

ekvivalenty. Vypovídá o schopnosti podniku uhradit všechny okamžitě splatné závazky, 

pokud jsou informace o okamžitě splatných závazcích k dispozici [3].  

 

Okamžitá likvidita =     (11) 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity udávají, jak efektivně podnik pracuje se svým majetkem [9] a hodnotí 

vázanost kapitálu v jednotlivých položkách aktiv a pasiv. Ukazatele vyjadřují poměr většinou 

tokové veličiny (tržby) k veličině stavové (aktiva), a proto je lze vyjádřit ve dvou podobách. 

Jedná se o ukazatel rychlosti obratu (obrátkovost), který vyjadřuje počet obrátek aktiv za 

určité období, nejčastěji za rok a ukazatel doby obratu, který udává dobu (počet dní) nutnou 

k vykonání jednoho obratu [3]. 

 

Obrat celkových aktiv 

Pomocí tohoto ukazatele se hodnotí celkové využití majetku podniku, kdy minimální hodnota 

je 1 a platí čím vyšší hodnota, tím lépe. Nepříznivá hodnota ukazatele znamená nízké využití 

majetku a zároveň upozorňuje manažery, aby omezili firemní investice [3]. 

 

Obrat celkových aktiv =      (12) 

 

Pokud se ukazatel použije v opačném tvaru, mluvíme o ukazateli vázanosti aktiv, který 

informuje o výkonnosti, tedy o využívání aktiv k dosahování tržeb. 

 

Obrat zásob 

Tento ukazatel informuje o tom, kolikrát je každá položka zásob v průběhu roku prodána a 

opětovně naskladněna. Hlavním motivem výpočtu je zjištění, zdali nemá společnost zbytečně 

nelikvidní zásoby, které by vyžadovali nadbytečné financování. Přebytečné zásoby jsou totiž 

neproduktivní a jsou v nich zbytečně vázány prostředky [4]. 
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Obrat zásob =        (13) 

 

Doba obratu zásob 

Ukazatel vyjadřuje dobu (počet dnů), jak dlouho jsou zásoby vázány v podniku, tedy jak 

dlouho tyto zásoby leží na skladě, než jsou například spotřebovány nebo prodány. Tímto 

ukazatelem je hodné sledovat jednotlivé druhy zásob, protože přináší přehled o úrovni 

likvidity těchto zásob (výrobků a zboží) [4].  

 

Doba obratu zásob =      (14) 

 

Doba inkasa pohledávek 

Tímto ukazatelem zjistíme dobu (počet dnů), která uplyne od vystavení faktury za prodej až 

do okamžiku příjmů peněžních prostředků. Poukazuje na to, jak dlouho jsou finance vázány 

ve formě pohledávek [4]. 

 

Doba obratu pohledávek =     (15) 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Ukazatel udává dobu (počet dnů), která uplyne od vzniku závazku do doby jejich splacení. 

Tedy, za jak dlouho jsou splaceny závazky podniku a jaká je platební morálka podniku vůči 

věřitelům. Doba obratu závazků by měla být delší, než doba obratu pohledávek, aby nebyla 

ohrožena likvidita podniku [4]. 

 

Doba obratu závazků =      (16) 

 

Pro podnik je také důležité, uplatňování tzv. pravidla solventnosti, kdy doba obratu 

pohledávek by měla být menší, než doba obratu krátkodobých závazků. Z tohoto vztahu 

vyplývá, že podnik má dostatek peněžních prostředků na úhradu svých splatných závazků, 

tedy než nastane povinnost platit dluhy, podnik má již od svých odběratelů zaplaceno. 
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Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování kromě vlastních zdrojů 

také zdroje cizí, resp. dluh. Ukazatele zadluženosti vyjadřují poměr mezi cizími a vlastními 

zdroji a zároveň hledají optimální vztah mezi nimi. Porovnáním rozvahových položek sledují, 

jakými zdroji a v jakém rozsahu jsou aktiva podniku financována. Poskytují tedy informace o 

kapitálové struktuře podniku [6]. Mezi tyto ukazatele patří následující. 

 

Celková zadluženost 

Je základním ukazatelem zadluženosti, též nazýván ukazatel věřitelského rizika. Dává do 

poměru celkové závazky (krátkodobé i dlouhodobé) a celková aktiva. S rostoucí hodnotou 

tohoto ukazatele, roste i zadluženost a také i riziko věřitelů [10]. Řada autorů doporučuje 

hodnotu ukazatele mezi 30 – 60 %. 

 

Celková zadluženost = . 100    (17) 

 

Koeficient samofinancování (Equity ratio) 

Poměr vlastního kapitálu a aktiv slouží jako doplněk k ukazateli celkové zadluženosti, protože 

součet obou ukazatelů činí 100%. Velikost Equity ratia udává, jakou částí jsou aktiva podniku 

kryta vlastním kapitálem [10]. 

 

Koeficient samofinancování = . 100   (18) 

 

Důležitou informací pro věřitele, akcionáře je zjištění přiměřenosti zadlužení podniku, tedy 

schopnost podniku vyrovnat se se svými závazky. Podnik s vysokými tržbami a zisky si může 

dovolit vyšší zadluženost, než podnik s nízkými tržbami a s nízkým ukazatelem celkového 

zadlužení, protože je víc ohrožena je platební schopnost [6].  

 

Ukazatel úrokového krytí 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát je zisk vyšší než placené úroky. Doporučená hodnota dle 

odborné literatury je 3 a více [3]. 
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Úrokové krytí =    (19) 

 

1.3.4 Analýza soustavy ukazatelů 

K hodnocení bonity zákazníka je možné využít i souhrnné modely hodnocení finančního 

zdraví podniku, například index Neumaierových IN99. Tento index je konstruován na základě 

databáze podniků, působících v České republice a je tudíž vhodný pro použití u nás.  

Souhrnné bankrotní i bonitní modely vycházejí z poměrových finančních ukazatelů 

konstruovaných z položek rozvahy, výkazu zisků a ztrát a výkazu peněžních toků [9].  

 

Vypočítá se podle rovnice: 

 

IN99 = 0,13*A + 0,04*B + 3,92*C +0,21*D + 0,09*E 

 

kde: 

A = aktiva/cizí kapitál 

B = EBIT/nákladové úroky 

C = EBIT/ celková aktiva 

D = celkové výnosy/aktiva 

E = oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry 

 

Výsledná klasifikace podniku se provede podle následující tabulky: 

Pokud   IN > 2,07 podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku 

1,42 ≤ IN ≥ 2,07 situace není jednoznačná, ale podnik spíše tvoří hodnotu 

1,089 ≤ IN ≥ 1,42 nerozhodná situace, podnik má přednosti, ale i výraznější problémy 

0,684 ≤ IN ≥ 1,089 podnik spíše netvoří hodnotu 

IN < 0,684 podnik má zápornou hodnotu ekonomického zisku 
Zdroj: SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku, vlastní úpravy 
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2 Řízení pohledávek průmyslového podniku 

 

Pohledávky jsou neoddělitelnou součástí podnikání. Umožňují hladký průběh obchodů a 

mohou být značnou konkurenční výhodou při sjednávání zakázky. Na druhou stranu jsou 

s nimi spojena rizika nezaplacení a finanční náklady plynoucí z nutnosti financovat pracovní 

kapitál. Pozdě hrazené nebo nedobytné pohledávky negativně ovlivňují cash flow společnosti, 

která musí dočasné nebo trvalé výpadky v příjmech financovat. Nelze však zcela jednoznačně 

tvrdit, že nejlepší je nemít žádné pohledávky. Při rozhodování o tom, zda výrobek prodat na 

fakturu, je třeba zvážit všechny argumenty pro i proti, které se vztahují k dané situaci [3]. 

 

Pozitiva pohledávek: 

 platební podmínky jsou součástí obchodní nabídky. Obecně lze čekat vyšší prodeje 

při poskytování dodavatelského úvěru než při prodeji výhradně za hotové 

 délka odkladu splatnosti se může stát konkurenční výhodou v boji o podíl na trhu 

 dodavatelský úvěr je zdrojem financování pro odběratele, čímž mu dodavatel umožní 

rozvoj a sobě odbyt výrobků [3] 

 

Negativa pohledávek: 

 vždy existuje riziko nezaplacení, protože ztráta z nezaplacení není jen v hodnotě 

výrobků, ale i v DPH, které musí dotčený odvést státu
1
, dále také v úšlé marži a 

zaplacené dani z příjmu; na druhé straně lze o hodnotu nedobytných pohledávek, při 

splnění určitých podmínek, snížit základ daně z příjmu 

 dodavatelský úvěr musí společnost nějak financovat, což pro něj znamená zvýšené 

finanční náklady (pokud sám nedostává dostatečný úvěr od svého dodavatele) [3] 

 

V mnoha oborech hrají pohledávky za zákazníky zásadní úlohu. V sektoru zakázkové výroby 

většinou neexistují standardizované katalogy výrobků, protože zákazníci mohou požadovat 

zcela unikátní výrobek. Proto i příprava výroby trvá podstatně déle. Zároveň se většinou jedná 

o objemově větší pohledávky, které jsou vždy sjednávány individuálně. Rámcové smlouvy 

tak nemají smysl a každý kontrakt je řešen samostatně. Obvykle jsou na dodávky vypisovány 

buď veřejné nebo nevěřejné obchodní soutěže, které mají dopředu zadaná pravidla a smlouvy 

                                                 

1
 DPH nehraje roli při vývozu. 
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jsou do značné míry určené zákazníkem předem. Pohledávky mohou být  zajištěny různými 

instrumenty. Co se týká placení, je v tomto odvětví obvyklé hradit zálohy nebo platit za 

částečné dodávky [3].    

 

Smyslem řízení pohledávek je tedy ochránit společnost před vysokým podílem faktur, které 

zákazníci platí se zpožděním a také minimalizovat podíl nedobytných pohledávek, jejichž 

riziko spočívá v tom, že nemusí být vůbec vymoženy anebo jsou inkasovány s vynaložením 

relativně vysokých nákladů. Tvrdá politika řízení pohledávek může mít však za následek 

omezení prodeje. Je tedy nutné nalézt optimální stav kdy je umožněn růst prodeje bez 

zvyšujícího se rizika vzniku nedobytných pohledávek a negativních dopadů do cash flow [11]. 

 

Řízení pohledávek by se dalo rozdělit na dvě části, kdy první část se zabývá prevencí, tak aby 

nevznikaly nedobytné nebo pozdě hrazené pohledávky. Hlavními nástroji prevence jsou 

zajišťovací instrumenty. Druhou část představuje vymáhání, které nastupuje v okamžiku, kdy 

se nepodařilo zajistit, aby byla pohledávka uhrazena včas [1]. 

 

Při uzavírání jakéhokoli smluvního vztahu je nutné sledovat nejen stávající platební morálku a 

důvěryhodnost obchodního partnera, ale v ideálním případě si jeho závazky "pojistit". 

Takovou pojistkou pak může být zřízení zajišťovacího instrumentu, kterým je možné zajistit 

"dobytnost" dané pohledávky [11].  

 

Zajišťovací instrumenty 

 

Pojištění pohledávky 

Pohledávku lze pojistit, především pokud jde o pohledávku ze zahraničního obchodu. V 

případě tuzemských pohledávek to funguje taky, ale míra spoluúčasti je vysoká. Tato služba 

spočívá v náhradě škody dodavateli vzniklé v důsledku nezaplacení pohledávky odběratelem. 

Pojistitelé navíc disponují rozsáhlými databázemi, takže dokáží posoudit bonitu odběratele. 

Dále pojišťovny provádí také vymáhání dlužných částek. Výše pojistného je stanovena jako 

procento z obratu. Vyplacené pojistné plnění je sníženo o spoluúčast pojištěného. Mezi 

nejznámější společnosti patří EGAP nebo KUPEG [11]. 
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Smluvní pokuta 

Funkcí smluvní pokuty je nutit dlužníka pod pohrůžkou majetkové újmy k řádnému splnění 

závazku. Smluvní pokutu lze dle zákona sjednat pouze písemně a musí být určena výše 

smluvní pokuty nebo stanoven způsob jejího určení. 

 

Bankovní záruka 

Bankovní záruka je druhem ručení, kde v roli ručitele vystupuje banka. Bankovní záruka 

vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité 

peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže dlužník nesplní určitý závazek nebo 

budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Pro rozsah ručení banky je určující 

částka, která je uvedena v záruční listině, nikoliv tedy výše pohledávky věřitele. Bankovní 

záruka je uskutečňována za úplatu, která je stanovena podle délky platnosti záruky a míry 

rizika. Je možné takto zajišťovat platební i neplatební závazky a je možné ji spolu 

s pohledávkou postoupit. Toto postoupení však musí být avizováno ručící bance [15]. 

 

Směnka 

Směnka je jedním z oblíbených prostředků k zajištění pohledávek pro svou jednoduchost 

(zákon přesně stanoví obsahové náležitosti) a návratnost (zákon zabezpečuje soudní vymáhání 

ve zkráceném řízení). Směnka je rovněž prostředek k zajištění nedobytných pohledávek 

v případě, že je vystavena po splatnosti pohledávky, jako např. „jistící“ nástroj pro věřitele a 

způsob oddálení případného soudního vymáhání dlužné částky [11]. 

 

Záloha 

V současné době se stále častěji požívá pro zajištění pohledávek zálohových plateb. Formou 

zálohy se platí část sjednané ceny. Velikost zálohy si může dodavatel stanovit dle postavení 

na trhu (zvolená velikost zálohy je úměrná, tak aby odběratel neodešel ke konkurenci) a 

zároveň podle získaných informací o odběrateli (po odběrateli, o kterém je známo, že má 

problémy s platební morálkou, bude dodavatel vyžadovat zálohové platby až do 100% 

sjednané hodnoty). Záloha je patrně nejúčinnějším zajišťovacím nástrojem vůbec. 
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Ručení 

Ručení znamená, že vedle vztahu věřitele a dlužníka existuje ještě třetí osoba, kterou zákon 

nazývá ručitelem. Ručení vzniká jednostranným písemným prohlášením ručitele vůči věřiteli, 

že uspokojí jeho pohledávky, nesplní-li dlužník svůj závazek. Za závazek může ručit i více 

ručitelů, a pokud se tak stane, ručí každý z nich za celý závazek.  Věřitel má právo vymáhat 

úhradu pohledávky na ručiteli po tom, co dlužník nesplnil svůj závazek až po přiměřené době 

po písemné výzvě dlužníkovi. Pokud je nepochybné, že dlužník nemůže svůj závazek uhradit, 

tak má věřitel právo se domáhat plnění od věřitele. Ručitel může vymáhat pohledávku za 

dlužníkem až po té, co splnil závazek dlužníka. 

 

Postoupení pohledávky 

Postoupení pohledávky znamená, že věřitel může i bez souhlasu dlužníka svou pohledávku 

postoupit jinému subjektu, který se stává věřitelem vůči témuž dlužníkovi. Postoupení 

pohledávky musí mít vždy písemnou formu a ve smlouvě musí být postupovaná pohledávka 

konkretizována. Postoupení pohledávek může nabývat různých forem, a to postoupení před 

lhůtou splatnosti – factoring a forfaiting, nebo postoupení či prodej pohledávek po lhůtě 

splatnosti. 

 Faktoring – spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti. 

Faktoringové společnosti odkupují pohledávky, které nejsou jištěny žádným ze 

zajišťovacích instrumentů. Faktoringová smlouva má vždy písemnou formu a 

k postoupení pohledávky není potřebný souhlas dlužníka. Výhodou faktoringu je, že 

dává společnostem k dispozici hotovost, kterou potřebují ke své další činnosti, stává se 

tedy alternativním zdrojem financování. Většina firem ho však považuje za velmi 

nákladný, protože poplatky se pohybují podle bonity odběratelů i dodavatelů, podle 

objemu pohledávek, podle délky spolupráce a podle používané mezibankovní sazby ve 

výši 10 – 15% z hodnoty pohledávky. Firmy si však neuvědomují, že náklady na 

pohledávku včetně režijních nákladů se pohybují přibližně na stejné výši, přičemž 

částku 70 – 90% z hodnoty pohledávky obdrží ihned po odeslání a prověření 

odběratelské faktury [3]. 

 Forfaiting – pracuje na podobném principu jako faktoring avšak liší se především tím, 

že forfaitingové společnosti odkupují pohledávky se splatností minimálně 90 dní a 

provádějí odkupy i s několikatelou splatností (4 a více let). Dalším významným 

rozdílem je, že postupované pohledávky musí být nějakým způsobem jištěny (např. 
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dokumentárním akreditivem, bankovní zárukou, popř. avalovanou směnkou). 

Forfaiting se využívá zejména při dodávkách investičních celků do zahraničí, a je 

proto považován za jednu z možností podpory vývozu. Výhodou dále je, že snižuje 

potřebu klasického úvěru a převádí kurzové riziko a také riziko nedobytnosti 

postupované pohledávky na forfaitingovou společnost [3]. 

 Prodej pohledávky – pohledávku lze stejně jako každý jiný majetek prodat, je však 

nutno počítat s tím, že to bude doprovázeno značně vysokým diskontem v řádu desítek 

procent. Pokud jde o nedobytnou pohledávku, pravděpodobně o ní nebude mít nikdo 

zájem. Prodej pohledávky je tak řešením spíše pro společnosti, které urgentně 

potřebují hotovost a nemohou čekat do doby jejího uhrazení [3]. 
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3 Profil analyzované společnosti 

 

Na základě zadaných podmínek byla vybrána výrobní společnost průmyslového charakteru, 

jejíž právní formou je akciová společnost. Svou podnikatelskou činnost zahájila v únoru roku 

2002 a navazuje na více než 140-tiletou tradici strojírenské výroby. 

 

Předmět podnikání společnosti je výroba strojního vybavení pro: 

mlýny 

 malé, střední a průmyslové mlýny  

 kusové dodávky strojů a zařízení pro mlýny včetně dodávek náhradních dílů a servisu   

venkovní obilní sila 

 zemědělská venkovní a vnitřní sila pro uskladnění obilovin, velkokapacitní obilní sila  

 kompletní osazení sil příjmovými, naskladňovacími a vyskladňovacími dopravními 

cestami  

kafilérie 

 stroje a zařízení na zpracování odpadů živočišného původu, konečným produktem je 

masokostní moučka a technický živočišný tuk 

stroje a zařízení pro chemický průmysl a ekologii 

 vakuové diskontinuální sušárny, speciální tlakové nádoby, šaržovité míchačky  

 rotační směšovací podavače, drtiče chemických surovin, těsnící ústrojí (turnikety) 

 technologické linky pro likvidaci ropných odpadů  

krmivárny 

 malé a střední krmivárny včetně mísíren krmiv pro veškeré druhy zvířectva, ptactva a 

ryb  

komplexní řešení zpracování výpalků z výroby bioetanolu 

 odstraňování vody z výpalků, separace a zahušťování výpalků  

 sušení výpalků pro alternativní paliva a krmiva  

 čištění odpadních vod při výrobě bioetanolu  

 

Společnost nabízí dodávky investičních celků, rekonstrukce technologických uzlů, výrobu 

kusových strojů, náhradních dílů a funkčních částí jednotlivých zařízení. Dle požadavků a 

potřeb zákazníků provádí záruční a pozáruční servis, údržbu a úpravy technologií a poskytuje 
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komplexní služby zahrnující projekční a poradenskou činnost, montáže strojů a 

technologických celků včetně zaškolení obsluhy.  

Procentuální podíl aktivit na tržbách v r. 2008: 

 

Podíl na tržbách 2008 CZK tis. % 

výroba kusových strojů 50 266 14,0% 

náhradní díly 12 865 3,6% 

funkční části 284 478 79,0% 

služby a montáže 12 108 3,4% 

Zdroj: interní zdroje banky, vlastní úpravy 

 

Společnost je výrazně proexportně zaměřena. Export tvořil v r. 2008 okolo 54% celkových 

tržeb. Stroje a zařízení jsou vyváženy do států EU - Německa, Dánska, Itálie, Holandska, 

Francie. Tradičními odběrateli jsou Rusko, Ukrajina, Mongolsko, Egypt, Bělorusko, Černá 

Hora, Sýrie, Maďarsko, Slovensko, Polsko a mnohé další. Nejvýznamnějším odběratelem v r. 

2008, s podílem 24,6% z tržeb byla nejmenovaná společnost sídlící na Ukrajině, která je také 

klientem Raiffeisenbank, a.s.. 

 

Struktura dodavatelů je celkem dobře diverzifikována, tzn. společnost eliminuje riziko 

závislosti na jednom zásadním dodavateli. Výjimku tvoří jediný dodavatel jehož podíl na 

dodavatelské struktuře společnosti je okolo 19%. Zbytek má podíl nižší než 8%. Import 

materiálu ze zahraničí a ostatních komponentů potřebných pro výrobu tvořil v r. 2008 okolo 

32% a to převážně ze Španělska, Itálie, Anglie a Francie. 

 

Vlastnickou strukturu společnosti tvoří pět fyzických osob jejichž podíl se pohybuje od 15% 

do 25%. 

Průměrný počet zaměstnanců v r. 2008 činil 172. 
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4 Profil banky - Raiffeisenbank a. s. 

 

Vzhledem k tomu, že je tato práce založena na posouzení finančního zdraví průmyslového 

podniku z pohledu banky, je v této části také stručně představena Raiffeisenbank, a. s.  

 

Raiffeisenbank a.s. poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum bankovních 

služeb pro soukromé i podnikové klienty. V roce 2006 zahájila spojování s eBankou s tím, že 

integrační proces obě banky úspěšně dokončily v létě roku 2008. Raiffeisenbank obsluhuje 

klienty v síti více než 120 poboček a klientských center. Poskytuje rovněž služby 

specializovaných hypotečních center, osobních a firemních poradců. Celkově Raiffeisenbank 

a. s. zaměstnává okolo 3000 lidí. 

 

Majoritním akcionářem je se 75 procenty rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank 

International AG (RBI), která vznikla v říjnu 2010 spojení Raiffeisen International a části 

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). Dalšími akcionářem je RB Prag-Beteiligungs 

GmbH, která drží 25 procent. RBI zajišťuje služby firemním a investičním klientům v 

Rakousku a dále obsluhuje klienty v řadě zemí střední a východní Evropy. Majoritním 

vlastníkem Raiffeisen Bank International je RZB se 78,5 procenty, se zbývající částí se volně 

obchoduje. 

 

V bance dochází každoročně k výraznému posílení kapitálu. Celková aktiva přesahují 200 

miliardy korun. Raiffeisenbank a. s. je tak 5. největší bankou v ČR.  

 

Nabídku kvalitních služeb potvrzuje celá řada domácích i mezinárodních ocenění. V soutěži 

Banka roku je Raiffeisenbank pravidelně vyhlašována „Nejdynamičtější bankou roku“. 

Raiffeisenbank rovněž získala titul pro nejlepší banku v České republice od magazínu Global 

Finance i PwC. V soutěži Zlatá koruna banka získala 1. místo v kategoriích přímé 

bankovnictví, podnikatelské účty a podnikatelské úvěry. 

 

Raiffeisenbank a.s. od samého počátku aktivně nabízí služby s důrazem na zohlednění 

specifických potřeb klientů v různých regionech. Vedle svých ryze obchodních aktivit se 

banka angažuje v souladu se 140letou tradicí jména Raiffeisen rovněž v řadě veřejně 

prospěšných aktivit, zahrnujících např. oblast kultury, vzdělávání či charitativní projekty. 
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5 Analýza finančního zdraví vybraného průmyslového podniku 

 

Na základě předložených účetních výkazů vybraného průmyslového podniku bance za období 

2005 - 2008  je provedena podrobná finanční analýza, na jejímž základě je posouzeno 

finanční zdraví vybraného podniku. Tyto výkazy jsou oficiálně dostupné a uveřejněné ve 

sbírkách listin na obchodním rejstříku.  

 

5.1 Analýza absolutních ukazatelů  - horizontální a vertikální analýza 

 

Rozbor vývoje hlavních položek rozvahy a výsledovky je proveden za pomocí grafického 

znázornění s tím, že všechna podkladová data z účetních výkazů v plném znění včetně 

horizontální a vertikální analýzy jsou součástí přílohy. 

Základním stavebním prvkem horizontální analýzy je určení trendu. Nejdůležitějším 

výchozím bodem je tedy bilanční suma, která odráží stav majetku a závazků a tržby, od 

kterých se odvíjí veškeré náklady a výnosy seskupené ve výkazu zisku a ztrát viz. graf 1.   

 

Graf 1 - Vývoj bilanční sumy a tržeb   

  
Zdroj: vlastní úpravy finančních výkazů společnosti 

 

V  ideálním případě by mělo být tempo růstu tržeb rychlejší než tempo růstu aktiv [4]. 

Porovnáme-li tyto dva grafy, můžeme konstatovat, že značně rostoucí trend bilanční sumy 

odpovídá rostoucímu trendu tržeb, a  kromě roku 2007 můžeme hodnotit pozitivně i rychlejší 

tempo růstu tržeb. 

Rostoucí trend bilanční sumy v roce 2008 pokračuje, ale oproti roku minulému pokračuje 

výrazně pomalejším tempem. Na následujících grafech jsou vidět hlavní příčiny růstu bilanční 

sumy.  
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Graf 2 - Horizontální vývoj aktiv 

 
Zdroj: vlastní úpravy finančních výkazů společnosti 

 

V části aktiv významně rostl podíl oběžných aktiv (graf 3), nicméně tohoto podílu bylo 

dosaženo, podle grafu 2, značným nárůstem krátkodobých pohledávek.  Tzn. společnost sice 

vyrábí a prodává, ale nárůst pohledávek naznačuje, že zatím nedošlo k zaplacení. To může mít 

v budoucnu negativní vliv na její likviditu. 

 

Graf 3 - Vertikální analýza aktiv 

Vertikální rozbor aktiv

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Časové rozlišení 6,5% 0,9% 0,4% 1,7%

Oběžná aktiva 50,1% 69,5% 80,7% 82,5%

Dlouhodobý majetek 43,5% 29,6% 18,9% 15,8%
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Zdroj: vlastní úpravy finančních výkazů společnosti 

 

V důsledku nárůstu podílu oběžných aktiv navíc dochází k poklesu procentulního podílu 

dlouhodobého majetku na celkové bilanční sumě viz. graf 3. Absolutně se však suma 

dlouhodobé majetku pohybuje stabilně okolo 39 mil. Kč. Není pravidlem aby výrobní 

společnost měla v aktivech zásadní podíl dlouhodobého majetku. Stroje, které používá k 

výrobě může mít pronajaté prostřednictvím leasingu, o  kterém se podle českých účetních 

standardů  v rozvaze neúčtuje nebo může mít majetek z větší části odepsaný. V roce 2008 

dochází k poklesu dlouhodobého hmotného majetku o 3 mil. Kč oproti předcházejícímu 
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období z důvodu vyšších oprávek samostatných movitých věcí a staveb a nižším podílem 

investic do obnovy majetku. Další zásadní položkou celkových aktiv jsou zásoby. Není to nic 

neobvyklého vzhledem k tomu, že jde o výrobní společnost se zakázkovou výrobou. Tomu 

odpovídá i nestabilita hodnot. V roce 2007 dochází k značnému vzetupu (85%) v položkách 

zásob hlavně u nedokončené výroby, protože společnost zpracovává významnou zakázkou. 

Ovšem v roce 2008 klesají zásoby o 23% z důvodu vyfakturování této zakázky do výnosů.  

Na straně pasiv měly na vývoj bilanční sumy podstatný vliv změny v cizích zdrojích. 

 

Graf 4 - Horizontální vývoj pasiv 

 
Zdroj: vlastní úpravy finančních výkazů společnosti 

 

Nejzásadnější částí jsou krátkodobé zákazky (viz graf 4), které vykazují značně rostoucí 

trend. V roce 2007 je reprezentují převážně závazky obchodního charakteru, do kterých patří 

jak závazky z obchodních vztahů (56% nárůst, absolutně o 23 mil. Kč) tak i přijaté zálohy 

(80% nárůst, absolutně o 11 mil. Kč).  

V roce 2008 dochází k dalšímu nárůstu závazků k dodavatelům o 34% (o 21 mil. Kč), přijaté 

zálohy se snížily o 29% (o 7,5 mil. Kč) mimo jiné v souvislosti s vyfakturováním velké 

zakázky. Také závazky vůči státu se snížili o 3,5 mil. Kč. Celkový nárůst krátkodobých 

závazků tak v roce 2008 činil pouze o 14%.  

Zajímavý je i značný nárůst ve vlastních zdrojích v r. 2008 (viz. graf 5), který jednoznačně 

způsobuje hospodářský výsledek za běžné účetní období. 
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Graf 5 - Vertikální rozbor pasiv 

Vertikální rozbor pasiv
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  Zdroj: vlastní úpravy finančních výkazů společnosti 

 

Silný růst obchodních pohledávek i závazků v horizontální analýze spolu s informací o jejich 

časové struktuře viz tab. č. 1 jasně značí problémy s likviditou, kvůli nezaplaceným 

pohledávkám nemůže společnost hradit své závazky včas a je nucena se zadlužovat 

krátkodobými úvěry, u kterých je do roku 2007 viditelný nárůst. Díky tomu se bankovní 

úvěry stávájí dalším podstatným tahounem nárůstu bilanční sumy na straně pasiv. 

 

S tímto problémem souvisí i bonita pohledávek při posuzování likvidity firmy. Z údajů tab. č. 

1 vyplývá  nepříjemná skutečnost, že firma má potíže s platební morálkou zákazníků. Více jak 

rok po lhůtě splatnosti je 36% z celkových krátkodobých obchodních pohledávek. Nehledě na 

tuto skutečnost je třeba ještě podotknout, že výše opravných položek nekoresponduje s výší 

nedobytných pohledávek. Management patrně předpokládal, že jedna významná pohledávka 

je stále vymožitelná a proto k ní netvoří opravné položky.  

  

Tabulka 1 - Struktura krátkodobých pohledávek podle splatnosti 

2008 celkem 
do 

splatnosti 

po splatnosti 

< 30 31 - 90 91 - 180 181 - 360 > 360 

Pohledávky 
brutto 

114 648 68 209 3 343 2 176 40 920 

% část 100% 59% 3% 2% 36% 

opravné 
položky 

-8 579       

Pohledávky 
netto 

106 069 
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2007 celkem 
do 

splatnosti 

po splatnosti 

< 30 31 - 90 91 - 180 181 - 360 > 360 

Pohledávky 
brutto 

75 860 50 219 10 044 15 597 

% část 100% 66% 13% 21% 

opravné 
položky 

-7 055       

Pohledávky 
netto 

68 805       

Zdroj: výroční zpráva, vlastní propočty 

 

 

Tabulka 2 - Struktura krátkodobých závazků z obchodního styku podle splatnosti 

2008 celkem 
do 

splatnosti 

po splatnosti 

< 30 31 - 90 91 - 180 181 - 360 > 360 

Závazky 85 149 39 184 8 058 14 377 12 210 11 320 0 

% část 100% 46% 9% 17% 14% 13% 0% 

 

2007 celkem 
do 

splatnosti 

po splatnosti 

< 30 31 - 90 91 - 180 181 - 360 > 360 

Závazky 63 737 19 940 13 692 30 105 

% část 100% 31% 22% 47% 
Zdroj: výroční zpráva, vlastní propočty 

 

 

Co se týká výkazu zisku a ztrát lze z horizontální a vertikální analýzy vyčíst následující (viz. 

tabulka 3). Za všechny roky jde o pozitivní růstový trend tržeb. 

 

Tabulka 3 - Trend tržeb 

  2005 2006 2007 2008 

Tržby 118 013 255 114 309 802 359 721 

absolutní změna n.a. 137 101 54 688 49 919 

procentuální změna n.a. 116% 21% 16% 

Zdroj: vlastní úpravy finančních výkazů společnosti 

 

K pozitivnímu vývoji přidané hodnoty napomáhá také snížení výkonové spotřeby v r. 2008, 

kdy došlo k poklesu o 16 mil. Kč především v položce nákladů na služby. V položce služby je 

účtováno o subdodávkách a jejich objem se mění v závislosti na typu realizovaných zakázek. 

Za zmínku stojí také výše přidané hodnoty, která vykazuje vysoký podíl na tržbách v rozmezí 

25 – 28%.  

K mírnému nárůstu nákladů ovšem došlo v části personálních nákladů, ale z vertikální 

analýzy vyplývá, že jde stále o 18% podíl z tržeb tak jako tomu bylo i v minulém roce. Trend 
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provozního hospodářského výsledku je tedy určený vývojem přidané hodnoty a také nižší 

hodnotou položky změny stavu rezerv a opravných položek, která ovlivnila nižší provozní 

hospodářský výsledek v r. 2007. 

 

Graf 6 - Horizontální vývoj výkazu zisků a ztrát 

 

Zdroj: vlastní úpravy finančních výkazů společnosti 

 

Finanční hospodářský výsledek vykazuje celkem stabilní ztrátu okolo 2% z podílu na tržbách. 

Tuto ztrátu tvoří převážně stále se zvyšující nákladové úroky placené z poskytnutých 

bankovních úvěrů. Dále je třeba upozornit na zvyšující se sumy položek ostatních finančních 

nákladů a výnosů, kdy meziroční nárůst je u obou okolo 3,5 – 4 mil. Kč. Ten mohly způsobit 

například kurzové rozdíly, protože společnost obchoduje z větší části se zahraničními 

partnery.  

 

5.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Tabulka 4 - Rozdílové ukazatele v tis. Kč 

  2 005 2 006 2 007 2 008 

Oběžná aktiva 43 718 85 354 145 487 179 706 

Krátkodobé závazky 60 692 93 968 168 126 176 522 

Čistý pracovní kapitál -16 974 -8 614 -22 639 3 184 

Finanční majetek 1 817 3 494 2 458 12 665 

Krátkodobé závazky 60 692 93 968 168 126 176 522 

Čisté pohotové prostředky -58 875 -90 474 -165 668 -163 857 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Čistý pracovní kapitál 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu má jednu velkou nevýhodu, že jeho vypovídací 

schopnost můžou ovlivnit krátkodobé pohledávky a zásoby, které jsou např. nedobytné, 

obtížně vymahatelné nebo neprodejné v případě zásob. To je také případ výše ČPK v r. 2008, 

kdy poprvé za sledovanou časovou řadu je ČPK kladný (tabulka 4). Jak ale víme z tabulka 1, 

36% z celkové sumy obchodních pohledávek je více než 360 dní po splatnosti. Na základě 

této skutečnosti můžeme konstatovat, že ČPK se nachází ve všech letech v záporných 

hodnotách a navíc dochází pravděpodobně k nárůstu této záporné hodnoty. To potvrzuje již 

dřívější tvrzení, že má společnost problémy s likviditou a s placením svých závazků. 

 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky vykazují vzrůstající záporné hodnoty v časové řadě díky nízkým 

hodnotám finančního majetku a rostoucím krátkodobých závazkům. V r. 2008 je vidět 

nepatrné snížení z důvodů splátky krátkodobých úvěrů. Tento ukazatel není ovlivněný 

oceňovacími technikami jako čistý pracovní kapitál, je ovšem lehce manipulovatelný 

přesouváním plateb k rozhodnému dni sestavení účetní závěrky. 

 

5.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Ukazatele rentability (výnosnosti) 

První z poměrových ukazatelů jsou ty, které se týkají rentability. Jejich úkolem je informovat 

uživatele analýzy o ziskovosti společnosti. Konstrukce ukazatelů se může objevovat 

v modifikovaných podobách. Zde jsou vypočítány všechny ukazatele podle metodiky českého 

statistického úřadu, která porovnává všechny ukazatele s hospodářským výsledkem po 

zdanění v čitateli. Tato metodika je použita proto, aby bylo možné provést odvětvové 

srovnání ve zpracovatelském průmyslu - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných 

výrobků, strojů a zařízení. 
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Graf 7 - ukazatele rentability společnosti 

 
Zdroj: vlastní výpočty 
 

Hodnotit trend ukazatelů rentability není dost dobře možné z důvodu výkyvu v r. 2007, který 

je negativně ovlivněný výší hospodářského výsledku po zdanění v daném roce (graf 7).  Tento 

propad způsobila vyšší výkonová spotřeba, ale také vyšší tvorba rezerv a opravných položek 

v provozní části. Budeme se tedy zabývat rokem 2008 a jeho srovnáním s odvětvím [14].  

 

Graf 8 - ukazatele rentability – odvětvové srovnání 

 
Zdroj: [14], vlastní výpočty 

 

 

Ukazatel ROA měří produkční sílu podniku. Udává tedy, jaký čistý zisk přináší společnosti 

jedna investovaná koruna do aktiv. Obecně platí, že hodnoty větší než 9% výnosnosti aktiv 

jsou velmi dobré. Za postačující se považují hodnoty mezi 6% až 9%. V r. 2008 dosahuje 

ukazatel 6,3% ovšem ve srovnání s odvětvím je nižší cca o 1,5% což je způsobené růstem 

celkových aktiv, které mají vliv při rozložení ukazatele ROA na obrat celkových aktiv. Je 

třeba ještě doplnit, že v grafu 7 je ukazatel ROA spočítaný jako čistý zisk/celková aktiva kvůli 
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možnosti srovnání s odvětvovými průměry publikovanými na stránkách České statistického 

úřadu (graf 8). Ovšem daleko používanější je verze tohoto ukazatele počítána s EBIT v čitateli 

a ta vychází 8,4% v roce 2008 (v r. 2007 – 2,1% a v r. 2006 – 10,4%). 

 

Výnosnost vlastního kapitálu (ROE) je v r. 2008 vysoko nad odvětvovým průměrem, což je, 

při rozkladu tohoto ukazatele způsobeno výší finanční páky, která je stanovená podílem 

celkových aktiv ku vlastnímu kapitálu. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele se pohybují 

minimálně okolo 15%, ale vždy záleží na potřebách vlastníků společnosti. 

 

Ukazatel ROS neboli rentabilita tržeb má za úkol vyjádřit ziskovou marži společnosti 

poměrem čistého zisku k tržbám. Doporučené hodnoty rentability tržeb se pohybují v rozmezí 

2% – 6%. V roce 2008 je zisková marže 4,02% viz. tabulka 7, což vykazuje oproti roku 2006 

snížení o půl procenta. Vzhledem ke skutečnosti, že pro každé odvětví je typická jiná úroveň 

ziskovosti, je následující porovnání s odvětvím velmi vypovídající. Ukazatel rentability tržeb 

je v r. 2008 oproti průměrným hodnotám v odvětví o 2,5% nižší. Nachází-li se zisková marže 

pod oborovým průměrem, znamená to, že jsou buď ceny výrobků relativně nízké, nebo že 

jsou náklady příliš vysoké. K tomu nám poslouží ještě porovnání nákladovosti tržeb (celkové 

náklady/celkové výnosy) s odvětvím viz. graf 9, kde je vidět že náklady na tržby má 

společnost obecně vyšší než je obvyklé a potvrzuje se tím i z části nižší zisková marže.  

 

Graf 9 - Srovnání nákladovosti tržeb s odvětvím 

 
Zdroj: český statistický úřad, vlastní úpravy 

 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity informují především o tom, jak podnik využívá jednotlivé majetkové části. 

Efektivita využití majetku je tím vyšší, čím vyšší je obrat aktiv a tím pádem nižší doba obratu 

aktiv.  
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Tabulka 5 - Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity (doby obratu) 2006 2007 2008 

1 Obrat aktiv   (T / AKT) 1,95 1,49 1,56 

2 Obrat zásob   (T / zásoby) 8,17 5,36 8,03 

3 Doba obratu zásob   (ZÁS. / (T/360)) 44,09 67,20 44,81 

4 Doba inkasa pohledávek   (POHL / (T/360)) 79,24 124,70 133,15 

5 Doba splatnosti krátk. závazků   (KZ / (T/360)) 91,67 120,56 118,24 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Obrat aktiv je ukazatel, který udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Úroveň této 

hodnoty by měla být minimálně 1, což výsledky naší společnosti splňují. Pokles hodnoty 

v časové řadě je způsobený rychlejším růstem aktiv než tržeb, ale v r. 2008 se hodnota opět 

zvyšuje (tabulka 5). Ukazatel obratu zásob udává, že v r. 2008 byla každá položka zásob 

v průběhu roku prodána a opětovně naskladněna 8krát. To znamená, že firma nemá zbytečné 

nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné financování. Doba obratu zásob 

koresponduje s odvětvovým průměrem za dané období.  Velmi zajímavý je ovšem ukazatel 

doby inkasa za pohledávky v porovnání s dobou splatnosti krátkodobých závazků. 

Koresponduje totiž s výsledkem analýzy absolutních ukazatelů. Stále se zvyšující doba inkasa 

pohledávek potvrzuje zadržování peněž v podobě pohledávek což má za následek nemožnost 

uhradit splatné závazky firmy. Rozdíl doby splatnosti pohledávek a doby úhrady 

krátkodobých závazků vyjadřuje počet dní, které je nutno profinancovat z jiných zdrojů. 

 

Ukazatele likvidity 

Měření likvidity nám poukazuje na to, kolikrát by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, 

pokud by proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Ukazatelé likvidity 

jsou z poměrových ukazatelů nejvíce standardizované. Likvidita se tedy měří ve třech 

základních podobách – běžná likvidita, pohotová likvidita a okamžitá likvidita. 

V doporučených strategiích pro řízení pracovního kapitálu je dokonce určené jakési rozmezí 

optimální výše, ve kterých by se měly jednotlivé ukazatele pohybovat. Běžná likvidita 

v rozmezí 1,6 – 2,5 (každopádně neměla by být nižší než 1), pohotová likvidita v rozmezí  0,7 

– 1,0 (pokud má ukazatel hodnotu 1, znamená to, že by měl být podnik schopen uhradit své 

závazky bez nutnosti prodeje svých zásob) a doporučená hodnota ukazatele okamžité likvidity 

je 0,2 [3].  
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Tabulka 6 - Ukazatele likvidity 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Jak je vidět v tabulce 6 likvidita společnosti má v čase vzrůstající trend ovšem podle 

doporučeným rozmezí nedosahuje ani nejnižších možných hodnot, navíc jsou ukazatele 

ovlivněny nedobytnou pohledávkou viz. tabulka 1.  

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku a 

měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy.   

 

Tabulka 7 - Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2006 2007 2008 

1 Koeficient samofinancování (Equity Ratio) 9,35% 6,13% 11,79% 

2 Celková zadluženost  (Debt Ratio) 90,40% 91,63% 88,14% 

3 Míra zadluženosti (Debt Equity Ratio) 9,66 14,96 7,48 

4 Úrokové krytí I.    (EBIT / úroky) 6,95 1,13 4,3 

5 Úrokové krytí II.   ((EBIT+odpisy) / úroky) 7,96 1,82 5,13 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Růst zadluženosti zvyšuje riziko finanční nestability, na druhou stranu může přispět k celkové 

rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě firmy. V našem případě jsou výsledky následující viz. 

tabulka 7. Celková zadluženost (Debt Ratio) dosahuje velmi vysokých hodnot, tak jako je 

vysoký podíl cizích zdrojů na celkové bilanční sumě. Jak již bylo uvedeno v analýze 

absolutních ukazatelů, cizí zdroje jsou tvořeny hlavně krátkodobými závazky a bankovními 

úvěry. Banky jako i ostatní věřitelé preferují nízký ukazatel celkové zadluženosti, který 

souvisí i s nižším úvěrovým rizikem. V tomto případě bude pravděpodobně pro podnik 

obtížné získat dodatečné zdroje bez toho, aby nejprve navýšil vlastní kapitál.  
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V r. 2008 došlo k navýšení podílu vlastního kapitálu vůči celkovým aktivům (Equity Ratio) 

díky vyššímu hospodářskému výsledku daného roku, který měl tím pádem za následek i 

snížení míry zadluženosti (Debt Equity Ratio). 

Zajímavým a velmi důležitým ukazatelem je také ukazatel úrokového krytí, který vypovídá o 

tom, kolikrát vyprodukovaný zisk (EBIT) kryje náklady související s cizím kapitálem. 

Všeobecně se doporučuje, aby nákladové úroky byly kryty ziskem minimálně třikrát. Tuto 

podmínku společnost v r. 2008 splňuje (ale, je třeba brát s rezervou z důvodu nedobytné 

pohledávky), i když dochází každoročně k nárůstu absolutní výše nákladových úroků. V r. 

2007 ovlivňuje výši ukazatele úrokového krytí (1,13) navíc ještě velmi nízký vyprodukovaný 

zisk v provozní části (EBIT). 

 

5.4 Analýza soustav ukazatelů 

V této části práce byl vybrán model soustavy ukazatelů, který slouží k posouzení finanční 

výkonosti a důvěryhodnosti českých podniků a proto má pro nás největší vypovídací hodnotu. 

Jedná se o Index IN99, který využívá standartní poměrové ukazatele z oblasti aktivity, 

výnosnosti, zadluženosti a likvidity (viz. tabulka 8).  

 

Tabulka 8 - Tabulka výpočtu Indexu IN99 

  2005 2006 2007 2008 

Aktiva celkem 88 464 130 754 207 804 230 822 

Cizí zdroje 87 745 118 196 190 415 203 442 

Oběžná aktiva 44 290 90 886 167 601 190 489 

Nákladové úroky 2 118 1 965 3 894 4 498 

krátkodobé závazky a 

úvěry 60 713 95 419 169 940 181 667 

EBIT  -9 13 655 4 392 19 325 

celkové výnosy 128 461 258 861 340 490 353 437 

          

A 1,00819 1,10625 1,09132 1,13458 

B -0,0042 6,94911 1,12789 4,29635 

C -0,0001 0,10443 0,02114 0,08372 

D 1,45213 1,97976 1,63852 1,53121 

E 0,7295 0,95249 0,98624 1,04856 

          

IN 99 0,69 1,43 0,88 1,12 

 

 



37 

 

Vypočítá se podle rovnice: 

 

IN99 = 0,13*A + 0,04*B + 3,92*C +0,21*D + 0,09*E 

 

kde: 

A = aktiva/cizí kapitál 

B = EBIT/nákladové úroky 

C = EBIT/ celková aktiva 

D = celkové výnosy/aktiva 

E = oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry 

 
Graf 10 - Grafické znázornění Indexu IN99 

 
Zdroj: Tabulka 8, vlastní úpravy 
 

Graf 10 ukazuje, že v letech 2006 a 2008 společnost tvoří přidanou hodnotu, ale na 

ukazatelích jsou znát i některé problémy, především vysoká zadluženost. Naopak roky 2005 a 

2007 poukazují na ohrožení společnosti, co se bonity týká, především díky nízkému zisku 

v těchto letech.  

 

5.5 Závěrečné zhodnocení 

 

Při posuzování finančního zdraví společnosti můžeme pozitivně hodnotit jak vzrůstající trend 

tržeb tak výši výsledku hospodaření v r. 2008, který je tvořen převážně v provozní části, resp. 

přidanou hodnotou a tvorbou dostatečných zdrojů k pokrytí provozních nákladů. I když má 

společnost z větší části zahraniční partnery, nemá potřebu se chránit před kurzovými výkyvy 

zajišťovacími instrumenty, právě z důvodu vyšších marží zahrnutých do cen zakázek. 
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Hospodářský výsledek je za r. 2008 také schopen čtyřnásobně pokrýt náklady na cizí kapitál 

(nákladové úroky), což je z pohledu banky  pozitivní ukazatel.  

 

Při shrnutí veškerých hodnocení souvisejích s účetními výkazy a dalšími informacemi lze 

konstatovat, že by společnost mohla mít v blízké budoucnosti problémy s likviditou. 

Každoroční nárůst nezaplacených pohledávek způsobuje společnosti problémy při plnění 

povinností vůči svým dodavatelům. Společnost tuto situaci řeší čerpáním bankovních úvěrů, 

které ale situaci zcela neřeší a závazky po lhůtě splatnosti tak narůstají. Navíc již tak nízká 

část vlastních zdrojů je převážně tvořena vyprodukovaným ziskem za účetní období. Analýza 

čistého pracovního kapitálu zároveň potvrdila skutečnost, že financování z vlastních zdrojů 

není dostatečné, protože nekryje dlouhodobý majetek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

6 Analýza finančního zdraví podniku z pohledu banky 

 

Banka, stejně jako většina podnikatelských subjektů, je založena za účelem dosahování zisku 

a zhodnocování kapitálu, který do ní akcionáři vložili. Pro dosažení požadované míry zisku je 

banka nucena s uzavíráním úvěrových operací, neboli s půjčováním svých dočasně volných 

finančních prostředků na delší časové období podstupovat určitá rizika.  

 

Největším a nejpodstatnějším rizikem pro banku je úvěrové riziko. Vyjadřuje riziko plynoucí 

ze ztráty v případě, že protistrana nedostojí svým závazkům. Ztráta může být způsobena 

neschopností nebo nevolí subjektu plnit své závazky. Jedná se zejména o závazky 

z úvěrových operací, z poskytnutých záruk, vydaných dluhopisů a obchodování na 

kapitálovém trhu. 

 

Základní pravidla pro řízení úvěrového rizika bankou jsou: 

 komplexní prověřování bonity klientů 

 kvalitní podrobná analýza podnikatelského záměru 

 využití různých forem zajišťovacích instrumentů 

 tvorba opravných položek 

 

V podstatě je prověřování bonity klientů v bance založeno na vyhodnocování klientovi reálné 

situace a zkoumání jeho úvěruschopnosti. Především předpoklad tvorby budoucích peněžních 

toků klienta, které zabezpečí včasné a plné splácení vypůjčených prostředků. Velmi důležitou 

pomůckou při posuzování rizika a zároveň základním zdrojem informací je rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát a přehled o peněžních tocích. Je to ovšem jen jeden ze zdrojů relevantních 

informací, a proto musí být posuzován v kontextu ostatních informací a aktuální situace 

podniku. Mimořádný význam pro posouzení rizik spojených s poskytnutím úvěru má také 

spolehlivost ocenění aktiv. Bankovní analytik má možnost dle svého uvážení a na základě 

poskytnutých dodatečných informací od klienta provádět určité úpravy předložených 

finančních výkazů pro účely dalších analýz.  
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Jedná se například o: 

 vyloučení Goodwillu, jehož hodnota je posouzena jako nestabilní 

 snížení hodnoty finančních investic, např. podílů v ovládaných a  řízených 

společnostech, jejichž hodnota neodpovídá pořizovací ceně, z důvodu špatné 

hospodářské situace daných společností 

 tvorba opravných položek k zásobám, jejichž hodnota není založena na reálné 

prodejnosti 

 očištění pohledávek z hlediska návratnosti – tvorba opravných položek k části 

pohledávek, které jsou po lhůtě splatnosti a mohou být klasifikovány jako nedobytný 

dluh 

 vyčlenění vnitroskupinových pohledávek a závazků – u neobchodních pohledávek a 

závazků je důležité vyloučení financování společností v rámci skupiny 

prostřednictvím půjček a u obchodních pohledávek a závazků je potřeba rozlišit např. 

závislost na hlavním odběrateli v rámci skupiny 

 vyčlenění vybraných podřízených dluhů nebo závazků k třetím osobám, banky jej 

mohou při provádění finanční analýzy považovat za vlastní zdroje 

 správné zaúčtování kontokorentního úvěru – klient může o kontokorentním úvěru 

účtovat v záporné hodnotě na účtech v bankách v aktivech a tudíž je nutné jeho 

čerpanou výši připočíst ke krátkodobým úvěrům v pasivech, bez této úpravy dochází 

totiž ke zkreslení hodnoty Equity ratia. 

 vyčlenění krátkodobé splatné části dlouhodobých úvěrů, která má vliv na likviditu  

 doplnění informace o vyplacených dividendách v minulých letech nebo zadání 

navržených a odsouhlasených  dividend v budoucích obdobích; tato informace ovlivní 

vlastní kapitál v roce, jehož zisk je předmětem rozdělení 

 započtení mimobilančních závazků z leasingu do závazků společnosti pro korektní 

výpočet zadluženosti 

 

V této části práce proto bude demonstrována důležitost těchto úprav, prostřednictvím 

uplatnění opravných položek k pohledávkám a bude poukázáno na následné rozdíly v 

posouzení finančního zdraví podniku z pohledu banky. 

 

Půjde tedy o vytvoření 100% opravné položky na pohledávku z obchodního styku za 

společností, která vstoupila 26. 11. 2008 do insolvenčního řízení. Tato tvorba opravné 
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položky bude mít z účetního hlediska vliv na netto hodnotu pohledávek z obchodního styku, 

na hospodářský výsledek jak ve výkazu zisků a ztrát tak i v pasivech kde ovlivní velikost 

vlastního kapitálu.   

 

Společnost vykazuje v rozvaze k 31. 12. 2008, na řádku brutto krátkodobých pohledávek 

z obchodního styku, pohledávku za společností v insolvenci ve výši 37 644 tis. Kč. Tato 

pohledávka je více než 360 dní po splatnosti. Firma vytvořila opravnou položku pouze ve výši 

5 303 tis. Kč (management předpokládal, že pohledávka je stále vymožitelná a proto k ní 

netvoří opravnou položku), takže netto hodnota pohledávky z obchodního styku zůstává 

32 341 tis. Kč. V následující části bude vytvořena opravná položka ve výši 100%, z čehož 

vyplývá, že netto hodnota zmiňované pohledávky bude nula. 

 

Vliv na výkazy to bude mít následující: 

 netto hodnota pohledávek z obchodního styku bude vykázána ve výši 73 729 tis. Kč 

 hospodářský výsledek za běžné účetní období ve výkazu zisku a ztrát bude upraven na 

-17 868 tis. Kč 

 hodnota vlastního kapitálu ovlivněná započtením hospodářského výsledku 

bude nově ve výši -5 136 tis. Kč.   

 

6.1  Analýza absolutních ukazatelů z upravených dat 

 

Tato část práce je zaměřena na demonstraci vlivu výše uvedené tvorby opravné položky na 

posouzení finanční situace společnosti. Na grafu 11 je názorně vidět, že snížení hodnoty 

krátkodobých obchodních pohledávek mělo vliv na snížení oběžných aktiv a tím pádem i na 

snížení bilanční sumy. Kdyby došlo k zaplacení pohledávky, snížila by se sice hodnota 

pohledávek, ale bilanční suma by zůstala stejná, protože by byly inkasovány peníze na běžný 

účet.   
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Graf 11 - Rozbor aktiv před a po úpravě dat 

 
 
Zdroj: vlastní úpravy 

 

V části pasiv se ovšem projevují zásadní změny, které úplně mění pohled na hospodaření 

s majetkem firmy (viz graf 12). Před úpravou výkazů suma pasiv rostla lineárně s cizími 

zdroji, zatímco v reálné podobě, i když cizí zdroje stále mírně rostou oproti předcházejícímu 

období, bilanční suma má klesající trend. Základním a rozhodujícím faktorem je trend 

vlastního kapitálu, který měl před úpravou pozitivní rostoucí trend způsobený solidní výší 

hospodářského výsledku. Po úpravě finanční výkazů firmy má vlastní kapitál klesající trend, 

ale co je horší nachází se v záporných hodnotách. Záporný vlastní kapitál vyjadřuje 

skutečnost, že firma prohospodařila všechny vlastní zdroje a je závislá na čerpání úvěrů 

z cizích zdrojů. Jinak řečeno účetní hodnota závazků převýšila účetní hodnotu celkových 

aktiv, tzn. majetku firmy.  

 

Graf 12 - Rozbor pasiv před a po úpravě dat 
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Zdroj: vlastní úpravy 

 

Ve výkazu zisků a ztrát došlo tvorbou opravné položky k pohledávkám k růstu provozních 

nákladů o 32 341 tis. Kč, tím pádem se dostal jak provozní hospodářský výsledek do 

záporných hodnot tak i výsledek hospodaření za běžné učetní období jako výstup výkazu 

zisků a ztrát (graf 13). 

 

Graf 13 - Rozbor VZZ před a po upravě dat 

 
Zdroj: vlastní úpravy 

 

Dále je potřeba se zaměřit na porovnání ne příliš úspěšného roku 2007 v kontextu změn roku 

2008 a vytvořením nových závěrů o hospodaření firmy v jednotlivých letech. Při porovnání 

posledních tří let docházelo k růstu bilanční sumy na straně aktiv z důvodů nárůstu oběžných 

aktiv. Dlouhodobý majetek si udržuje prakticky stabilní výši jen v r. 2008 dochází ke snížení 

hodnoty z důvodu odepisování.  

 

Na oběžnou část majetku měla vliv jak změna v položkách zásob, která je vysvětlená 

v předchozích kapitolách  tak hlavně růst obchodních pohledávek. Každoroční vysoký nárůst 

pohledávek po lhůtě splatnosti poukazuje na problémy s platbami zákazníků a tím pádem i 

s likviditou.  

 

Nárůst běžných bankovních účtů bude s největší pravděpodobností souviset se snížením zásob 

a vyfakturováním zakázky do výnosů. Může, ale také souviset např. se zaplacením 

dlouhodobé pohledávky nebo by se mohlo jednat o načerpání úvěrového rámce, s tím ale 

nekoresponduje změna v pasivních položkách bankovních úvěrů.  
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Na straně pasiv dochází k neustálému nárůstu  krátkodobých obchodních závazků, které v r. 

2008 tvoří 43% podíl na bilanční sumě. Vzhledem k tomu, že společnost neinkasuje peníze od 

svých odběratelů, je nucena platit své splatné závazky k dodavatelům z načerpaných 

bankovních úvěrů, dostává se do posplatnosti viz. tabulka 2  a stává se tedy absolutně závislá  

na financování z cizích zdrojů.  

 

Toto tvrzení podporuje i náhled na pohyb vlastního kapitálu v jednotlivých letech. Za prvé 

růst cizích zdrojů měl za následek snížení podílu vlastního kapitálu a za druhé nízký 

hospodářský výsledek v r. 2007 nenavýšil vlastní kapitál jak bylo třeba. V roce 2008 

vytvořená ztráta způsobená odpisem nedobytné pohledávky zapříčinila zápornou hodnotu 

vlastního kapitálu. Navíc se společnost stává prakticky neúvěrovatelnou, neboť pro banku 

plyne příliš velké riziko z možného nesplácení úvěru.  

 

6.2 Analýza rozdílových ukazatelů z upravených dat 

 

Tabulka 9 - Rozdílové ukazatele po úpravě dat v tis. Kč 

  2 005 2 006 2 007 2 008 

Oběžná aktiva 43 718 85 354 145 487 147 365 

Krátkodobé závazky 60 692 93 968 168 126 176 522 

Čistý pracovní kapitál -16 974 -8 614 -22 639 -29 157 

Finanční majetek 1 817 3 494 2 458 12 665 

Krátkodobé závazky 60 692 93 968 168 126 176 522 

Čisté pohotové prostředky -58 875 -90 474 -165 668 -163 857 

Zdroj: vlastní úpravy 

 

Čistý pracovní kapitál 

Analýza rozdílových ukazatelů nám potvrdila již dříve odhadované názory. Reálná výše 

oběžných aktiv odhalila problémy s likviditou a se splácením obchodním závazků v podobě 

záporných hodnot čistého pracovního kapitálu (viz. tabulka 9). Narůstající hodnoty 

v jednotlivých letech navíc poukazují na dlouhodobé problémy se splácením svých závazků. 

Tím, že nedocházelo ke strategickému řešení této situace již do roku 2007, může být 

nedobytná pohledávka v roce 2008 pro společnost zničující. 
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Čisté pohotové prostředky 

Na čisté pohotové prostředky neměla realokace nedobytné pohledávky vliv, tudíž je závěr 

stejný jako v předchozí analýze. 

 

6.3 Analýza poměrových ukazatelů z upravených dat 

 

Z hodnocení poměrových ukazatelů se po úpravě výkazů stává poměrně jednoduchá záležitost 

viz. tabulka 10. Ukazatele rentability jsou všechny závislé na výši EBIT, čistého zisku nebo 

vlastního kapitálu, jejiž záporná hodnota určuje i trend těchto ukazatelů. 

 

Tabulka 10 - Ukazatele rentability po úpravě dat 

Ukazatele rentability (výnosnosti) 2006 2007 2008 

1 ROA - Rentabilita celk. aktiv   (ČZ/ AKT) 10,44% 2,11% -9,00% 

     Rentabilita tržeb   (ČZ/T) 4,58% 0,16% -4,97% 

     Obrat celk. aktiv   (T/AKT) 1,95 1,49 1,81 

2 ROE - Rentabilita vl. kapitálu  (ČZ / VK) 95,57% 3,91% -347,68% 

     Rentabilita tržeb   (ČZ/T) 4,58% 0,16% -4,97% 

     Obrat celk. aktiv   (T/AKT) 1,95 1,49 1,81 

     Finanční páka  (AKT/VK) 10,69 16,32 -38,65 

3 Rentabilita tržeb   (ČZ / T) 4,58% 0,16% -4,97% 

Zdroj: vlastní výpočty 

  

Pokud mají ukazatele rentability hodnotit schopnost podniku dosahovat výnosu na základě 

vložených prostředků tak následující tabulka vypovídá o ztrátovém hospodaření firmy 

vedoucímu k vyhlášení úpadku některým z dodavatelů nebo firmou samotnou.  

 

Ukazatele zadluženosti zcela reálně informují o předlužení společnosti, o záporném vlastním 

kapitálu prostřednictvím koeficientu samofinancování (Equity ratio) a o nemožnosti splácet 

náklady související s cizím kapitálem z důvodu nedostatečné tvorby zisku (tabulka 11). Tyto 

indikátory jsou varovnými signály nejen pro banky ale i veškeré zájmové subjetky - 

dodavatele, odběratele,  investory atd..  
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Tabulka 11 - ukazatele zadluženosti po úpravě dat 

Ukazatele zadluženosti 2006 2007 2008 

1 Koeficient samofinancování (Equity Ratio) 9,35% 6,13% -2,59% 

2 Celková zadluženost (Debt Ratio)  90,40% 91,63% 102,50% 

3 Míra zadluženosti (Debt Equity Ratio) 9,66 14,96 -39,61 

4 Úrokové krytí I.    (EBIT / úroky) 6,95 1,13 -2,89 

5 Úrokové krytí II.   ((EBIT+odpisy) / úroky) 7,96 1,82 -2,06 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Ve srovnání s doporučeným rozmezím vykazují ukazatele likvidity opět velmi nízké hodnoty 

(graf 14). Stále vyšší neschopnost splácet okamžitě splatné závazky opět varuje před možností 

vyhlášení úpadku společnosti některým z dodavatelů.  

 

Graf 14 - Ukazatele likvidity po úpravě dat 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

6.4 Analýza soustav ukazatelů z upravených dat 

 

Podle následující tabulky se změnil také pohled na hodnocení finanční výkonosti a 

důvěryhodnosti této společnosti podle Indexu IN99.  

 

Tabulka 12 - Tabulka výpočtu Indexu IN99 

  2005 2006 2007 2008 

Aktiva celkem 88 464 130 754 207 804 198 481 

Cizí zdroje 87 745 118 196 190 415 203 442 

Oběžná aktiva 44 290 90 886 167 601 158 148 

Nákladové úroky 2 118 1 965 3 894 4 498 

krátkodobé závazky a úvěry 60 713 95 419 169 940 181 667 
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EBIT  -9 13 655 4 392 -13 016 

celkové výnosy 128 461 258 861 340 490 353 437 

          

A 1,008194 1,106247 1,091322 0,975615 

B -0,00425 6,949109 1,127889 -2,89373 

C -0,0001 0,104433 0,021135 -0,06558 

D 1,452127 1,979756 1,638515 1,780709 

E 0,729498 0,952494 0,986236 0,870538 

  2005 2006 2007 2008 

IN 99 0,69 1,43 0,88 0,55 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Jak je vidět na grafu 15 od roku 2006 má tento index klesající tendenci. V r. 2008 se dokonce 

dostává pod hranici 0,684, která nám uvádí, že podnik má zápornou hodnotu ekonomického 

zisku. To znamená, že nejenže není schopen plnit své závazky, ale ani netvoří hodnotu pro 

vlastníky.  

 

Graf 15 - Grafické znázornění Indexu IN99 po úpravě dat 

 
Zdroj:vlastní výpočty 

 

6.5 Závěrečné zhodnocení 

 

Jak již bylo řečeno na začátku kapitoly, banka obecně prověřuje klienty žádající o 

financovnání svých jak provozních tak investičních potřeb z toho důvodu, aby pozdější 

případná neschopnost klietna dostát svým závazkům neohrozila hospodaření nebo likviditu jí 

samotné.  
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Záměrem této kapitoly a zároveň analýzy hospodaření společnosti bylo předvést na 

ukázkovém případu potřebu důsledného hodnocení bonity klienta včetně vlivu jeho okolí, 

které může mít také vliv na jeho hospodaření. 

 

Po provedené analýze upravených výkazů jsem došla k závěru, že společnost sice tvoří 

vysokou obchodní marži ovšem k zaplacení a k přilivu peněz pro možné další fungování 

firmy nedochází. Tvorba opravné položky zreálnila pohled na ziskovost klienta a zásadně 

ovlivnila závěry ohledně hospoření společnosti. Vzniklá ztráta se navíc prohloubuje vysokými 

úroky plynoucími ze značného zadlužení společnosti a také pravděpodobně z nepříznivých 

kurzových rozdílů, proti jejichž riziku se společnost nechrání. Vytvořený hospodářský 

výsledek má dále zásadní vliv na rozvahu, konkrétně na vlastní kapitál, který se s již tak 

nízkou výšší dostává do záporných hodnot.  

 

Také veškeré ukazale rentability nabývají záporných hodnot, což svědčí o špatném 

hospodaření společnosti. Stejný výstup potvrzuje i analýza soustav ukazatelů prostředníctvím 

Indexu IN99. Ukazatele likvity spolu s analýzou čistého pracovního kapitálu varují před 

špatnou situací již od r. 2007 narůstajícím množstvím krátkodobých pohledávek a závazků. 

Společnost tedy nemá možnost držet volný kapitál pro zajištění běžného chodu a už vůbec ne  

rezervu pro neočekávané  finanční výdaje. Naopak záporná hodnota ČPK značí tzv. nekrytý 

dluh [9]. Ukazatele aktivity naznačují od r. 2007 počínající problémy, které jsou zřejmé jak z 

rostoucí doby inkasa pohledávek tak i doby splatnosti krátkodobých závazků. Navíc doba 

inkasa pohledávek narůstala rychleji, čímž je nutné financovat splatné závazky z jiných 

zdrojů.  
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7 Zhodnocení provedených analýz  

 

Provedená analýza demonstruje pohled na společnost ze dvou možných úhlů. Nejprve pouze 

na základě účetních výkazů, které mohou být sami o sobě zavádějící. Poté na pohled na 

finanční zdraví posuzované společnosti ve spojení účetních výkazů, doplňujících informací 

z výročních zpráv, případně s údaji, které klient poskytne bance nad rámec jeho zveřejňovací  

povinnosti. Např. ve výročních zprávách jsou časové struktury pohledávek a závazků po 

splatnosti uvedeny pouze pod a nad 30 dní což je v tomto případě zásadní a  dalo by se říci, že 

záměrně nevypovýdající.  

 

Proces hodnocení finančního zdraví jakékoliv společnosti je závislý na množství informací, 

které jsou k dispozici a i proto může být interní hodnocení banky zhoršeno už jen na základě 

nedostatečného množství výchozích dat. 

 

V první provedené analýze jsem došla k závěru, že dostatečná tvorba přidané hodnoty pokryje 

nejen veškeré provozní náklady, ale i náklady spojené s úvěry a kurzovými rozdíly. Vzniklý 

hospodářský výsledek je v takové výši, že dokáže dostatečně podpořit i vlastní kapitál, který 

má dále pozitivní vliv na poměrové ukazatele rentability a snižuje podíl obávaného zadlužení 

společnosti. To znamená, že celý náhled na hospodaření společnosti je ovlivněný pozitivním 

působení slušné výše hospodářského výsledku po zdanění, ale je třeba si uvědomit skutečnost, 

že je na jeho výši závislá.  

 

V této fázi by se dalo tedy pouze vytknout, že společnost je hodně zadlužená a že by vlastníci 

mohli uvažovat o navýšení základního kapitálu tak, aby společnost měla k dispozici volný 

kapitál pro zajištění běžného chodu firmy nebo na neočekávané finanční výdaje, které můžou 

například plynout z rizika neuhrazených pohledávek, před kterými se nekryje žádnými 

zajišťovacími instrumenty. Pravděpodobnost těchto problému by se dala vyčíst z vysokého 

podílu obchodních pohledávek a závazků na bilanční sumě, z nízkých ukazatelů likvidity a 

zároveň z dlouhých dob inkasa pohledávek a splatnosti závazků.   

 

Ke zcela odlišným závěrům při hodnocení finanční situace podniku lze dojít v případě, kdy se 

odběratel nachází v insolvenčním řízení a příslušnou část obchodních pohledávek je nutné 
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odepsat do nákladů. Jak je vidět v tabulce 13, odepsání nedobytné pohledávky do nákladů se 

musí nutně odrazit  ve snížení bilanční sumy, protože pohledávka nebyla zaplacená.  

 

V případech kdy aktiva sníží svou hodnotu např. odepsáním části pohledávek po lhůtě 

splatnosti jako nedobytný dluh a zároveň závazky společnosti zůstanou na stejné výši, je 

nutné upravit vlastní kapitál akcionářů. To znamená, že riziko fluktuace hodnoty aktiv vždy 

nesou kmenoví akcionáři, vlastníci firmy. Vlastní kapitál se v ten moment dostává do 

záporných hodnot, což značí, že firma nedisponuje vlastními zdroji, kterými by kryla majetek 

a je zcela závislá na cizích zdrojích. To potvrzují i ukazatele zadluženosti, které varují před 

předlužením a tudíž před velmi špatnou situací v hospodaření společnosti.  

 

Čistý pracovní kapitál již zcela reálně potvrzuje problémy, protože jeho narůstající výše 

záporných hodnot jasně poukazuje na dlouhodobější problémy s likviditou a s neschopností 

tvořit volné prostředky, které by měla společnost k dispozici po úhradě všech běžných 

závazků. Záporná výše ČPK je krajně nežádoucí a značí tzv. nekrytý dluh. Obecně není 

zadluženost vnímána vždy negativně hlavně z toho důvodu, že vlastní kapitál je dražší než 

cizí, je ovšem důležité určit optimální stupeň zadluženosti, kdy platí základní pravidlo, že 

dluh je možné účelně zvýšit pouze v případech, kdy vyšší zadluženost zvyšuje majetek 

akcionářů.  Což při pohledu na záporné hodnoty ukazatelů rentability (ROA, ROE) nepřipadá 

v úvahu. 

 

Tabulka 13 - souhrnné porovnání 

  2005 2006 2007 2008 
2008 

upravené 

Bilanční suma 88 464 130 754 207 804 230 822 198 481 

Dlouhodobý majetek 38 444 38 750 39 293 36 370 36 370 

Oběžná aktiva 44 290 90 886 167 601 190 489 158 148 

Krátkodobé pohledávky 12 428 50 618 85 196 122 263 89 922 

Časové rozlišení 5 730 1 118 910 3 963 3 963 

            

Vlastní kapitál 542 12 232 12 731 27 205 -5 136 

HV běžného účetního období -2 127 11 690 498 14 473 -17 868 

Cizí zdroje 87 745 118 196 190 415 203 442 203 442 

Krátkodobé závazky 47 604 64 960 103 750 118 147 118 147 

Bankovní úvěry 39 333 52 981 80 999 74 627 74 627 

Časové rozlišení 177 326 4 658 175 175 
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Výkony 126 622 250 640 336 350 346 353 346 353 

Přidaná hodnota 45 075 73 279 77 487 99 005 99 005 

Osobní náklady 40 209 51 447 55 987 64 584 64 584 

Provozní výsledek hospodaření 962 16 152 6 329 21 065 -11 276 

Finanční výsledek hospodaření -3 089 -4 462 -5 831 -6 238 -6 238 

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost -2 127 11 690 498 14 473 -17 868 

            

Čistý pracovní kapitál -16 974 -8 614 -22 639 3 184 -29 157 

IN 99 0,69 1,43 0,88 1,12 0,55 

            

ROA  -0,02% 8,94% 0,24% 6,27% -9,01% 

ROE -3,92% 95,57% 3,91% 53,20% -347,68% 

Koeficient samofinancování 0,01 9,35% 6,13% 11,79% -2,59% 

Celková zadluženost  99,19% 90,40% 91,63% 88,14% 102,50% 

Míra zadluženosti 161,89 9,66 14,96 7,48 -39,61 

Úrokové krytí I. -0,004 6,95 1,13 4,3 -2,89 

            

Doba inkasa pohledávek 39,66 79,24 124,7 133,15 100,78 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 145,22 91,67 120,56 118,24 118,24 
Zdroj: vlastní úpravy 
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ZÁVĚR 

 

V současné době, ovlivněné následky finanční a ekonomické krize z let 2007 a 2008 a 

v podmínkách vysoce konkurenčního podnikatelského prostředí, je nezbytně nutné provádět 

hodnocení veškerých ekonomických subjetků, které by mohly mít vliv na hospodaření 

podniku. Principy hodnocení ve finanční analýze napomáhají relativně rychle určit silné a 

slabé stránky hospodaření a proto jsou také hojně využívány v bankách při hodnocení aktuální 

hospodářské situace klientů z důvodu minimalizace úvěrového rizika. 

 

Cílem této práce byla praktická ukázka možného stanovení rozdílných závěrů při posouzení 

finančního zdraví podniku na základě oficiálně dostupných zdrojů a poté na základě 

provedených úprav bankovním analytikem. Tyto úpravy slouží ke zreálnění pohledu na 

hospodaření ve společnostech požadujících financování svých potřeb, ať už provozních či 

investičních, a jsou nezbytné pro eliminace skrytých rizik, které bankám vznikají v souvislosti 

s úvěrováním.   

 

Při hodnocení první provedené analýzy z oficiálně zveřejněných dat jsem ocenila vzrůstající 

trend tržeb v časovém rozmezí let 2005 až 2008. Dostatečná výše vyprodukovaného 

hospodářského výsledku v roce 2008 je tvořena převážně provozní části, tedy hlavní 

podnikatelskou činností a je schopna dostatečně pokrýt veškeré vzniklé náklady včetně 

úrokových nákladů plynoucích z poskytnutých úvěrů. Příliv prostředků z vyprodukovaného 

zisku má pozitivní vliv na výši vlastního kapitálu, a tím pádem i na ukazatele rentability a na 

snižení výše zadlužení. Do budoucna je ovšem nutné sledovat objem a časovou strukturu 

obchodních pohledávek a závazků a s tím související likviditu společnosti. 

 

Druhá provedená analýza byla založena na úpravě finančních výkazů společnosti o 

nedobytnou pohledávku ve zbytkové výši 32 341 tis. Kč za společností v insolvenčním řízení, 

která měla za následek jak zreálnění situce v podniku tak i rozkrytí značných problémů, na 

jejichž základě by nebylo možné splácet poskytnutý úvěr. 

 

Tvorba opravné položky do nákladů v tak významné výši zapříčinila vytvoření ztráty, která 

svým vlivem na vlastní kapitál najednou poukázala na závislost vlastních zdrojů na výši 

vyprodukovaného zisku.   Z tohoto důvodu nabývá vlastní kapitál záporných hodnot a veškeré 
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ukazatele rentability alarmují prohospodaření vlastních zdrojů a absolutní závislost 

společnosti na cizích zdrojích. Čistý pracovní kapitál ve své reálnější podobě značí narůstající 

problémy s likviditou a existenci nekrytého dluhu za dané časové období. Což pro banku 

jasně značí příliš vysoké riziko, že klient nebude schopen dostát svým závazkům. 

 

Jak je vidět, nedokonalý proces řízení pohledávek může mít pro firmu fatální následky. 

V tomto případě patrně management příliš dlouho předpokládal, že bude pohledávka 

vymožitelná. Z tohoto důvodu tak ztratil čas na tvorbu reálistických scénářů a opatření, jak 

vzniklý problém okamžitě řešit a minimalizovat tak dopad na likviditu společnosti. Pokud 

bych měla navrhnout nějaké řešení, které by vedlo k efektivnějšímu řízení pohledávek ve  

firmě, zvlášť v případech kdy likvidita společnosti nemá dlouhodobě příliš silnou pozici, 

zvolila bych možnost komerčního pojištění větších pohledávek, pro eliminaci rizika 

neschopnosti odběratele zaplatit.  

 

Pro zryhlení inkasa peněz ze zakázek je také možno využít služeb faktoringových společností. 

A to z toho důvodu, že i po odečtení poplatků souvisejících s postoupením pohledávky má 

společnost ihned po odeslání a prověření faktury faktoringovou společností prostředky k 

dispozici. Pokud se však bude jednat o regresní faktoring, pak se společnost nezbaví rizika, že 

odběratel postoupenou pohledávku nezaplatí. V takovém případě je totiž pohledávka vrácena 

společnosti a ta musí faktoringové společnosti vrátit zálohu a následně problémovou 

pohledávku sama řešit. 

 

Řízení pohledávek ve firmě je v dnešní době velmi důležitou disciplínou, která úzce souvisí 

s likviditou společnosti. Její zanedbávání může vyvrcholit existenční hrozbou, na což 

poukazují závěry v této práci. Je tedy velmi důležité monitorovat vývoj pohledávek, 

jejich objem, strukturu i splatnost. Umět si určit míru rizikovosti jednotlivých pohledávek, 

případně z opatrnostního hlediska tvořit opravné položky k pohledávkám po splatnosti. Je 

nutné také sledovat stávající platební morálku a důvěryhodnost obchodního partnera, případně 

si jeho závazky pojistit některým ze zajišťovacích instrumentů.  

 

Pokud bankovní analytik dojde k názoru, že účetní výkazy společnosti nevypovídají o 

reálném stavu hospodaření ve společnosti, má možnost tyto výkazy v bankovních aplikacích 
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upravit a na základě toho teprve posuzovat situaci v podniku a činit závěry důležité pro 

uvěrový proces v bance. 
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Příloha 1 – Oficiálně uveřejněné výkazy společnosti 

  R O Z V A H A 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 

  AKTIVA CELKEM 88 464 130 754 207 804 230 822 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 38 444 38 750 39 293 36 370 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 100 262 750 736 

B.I.1. Zřizovací výdaje         

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje         

B.I.3. Software 6 228 681 692 

B.I.4. Ocenitelná práva 6       

B.I.5. Goodwill         

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek         

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 88 34 69 44 

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 32 844 38 488 38 543 35 634 

B.II.1. Pozemky 2 880 2 880 1 381 1 381 

B.II.2. Stavby 26 520 26 372 27 160 26 583 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 792 9 081 9 767 7 670 

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů           

B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata         

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek         

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 652 155 235   

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek         

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku         

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 5 500 0 0 0 

B.III.1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 5 500       

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem         

B.III.3. Ostatní dlouhodobé CP a podíly         

B.III.4. 
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním 
jednotkám pod podstatným vlivem         

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek         

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek         

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         

C. Oběžná aktiva 44 290 90 886 167 601 190 489 

C.I. Zásoby 29 473 31 242 57 833 44 778 

C.I.1. Materiál 7 166 15 333 15 306 17 627 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 12 445 7 979 30 144 17 082 

C.I.3. Výrobky 8 545 5 896 10 147 8 696 

C.I.4. Zvířata         

C.I.5. Zboží 53 45     

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zálohy 1 264 1 989 2 236 1 373 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 572 5 532 22 114 10 783 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 572 5 532 22 114 10 783 

C.II.2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami         

C.II.3. 
Pohledávky za účetními jednotkami pod podsatným 
vlivem         

C.II.4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení         
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C.II.5. Dohadné účta aktivní         

C.II.6. Jiné pohledávky         

C.II.7. Odložená daňová pohledávka         

C.III. Krátkodobé pohledávky 12 428 50 618 85 196 122 263 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 10 134 44 790 68 805 106 069 

C.III.2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 450       

C.III.3. 
Pohledávky za účetními jednotkami pod podsatným 
vlivem         

C.III.4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 7   380 379 

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění         

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 1 154   6   

C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy 609 1 805 12 624 14 095 

C.III.8. Dohadné účty aktivní         

C.III.9. Jiné pohledávky 74 4 023 3 381 1 720 

C.IV. Finanční majetek 1 817 3 494 2 458 12 665 

C.IV.1. Peníze 1 317 881 814 909 

C.IV.2. Účty v bankách 500 2 613 1 644 11 756 

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly         

C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek         

D.I. Časové rozlišení 5 730 1 118 910 3 963 

D.I.1. Náklady příštích období 5 730 1 118 910 3 943 

D.I.2. Komplexní náklady příštích období         

D.I.3. Příjmy příštích období       20 

 Kontrolní součet 348 126 521 898 830 306 919 325 

      

      

      

    31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 

  PASIVA CELKEM 88 464 130 754 207 804 230 822 

A. Vlastní kapitál 542 12 232 12 731 27 205 

A.I. Základní kapitál (v oběhu) 12 000 12 000 12 000 12 000 

A.I.1. Základní kapitál (emitované) 12 000 12 000 12 000 12 000 

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)         

A.I.3. Změny základního kapitálu         

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 

A.II.1. Emisní ážio         

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy         

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přeceňování majetku a závazků         

A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách         

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a osttní fondy ze zisku 0 0 0 499 

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond       499 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy         

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -9 331 -11 458 233 233 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let     233 233 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let -9 331 -11 458     

A.V. HV běžného účetního období -2 127 11 690 498 14 473 
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B. Cizí zdroje 87 745 118 196 190 415 203 442 

B.I. Rezervy 808 255 5 666 10 369 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů     4 036 9 030 

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky         

B.I.3. Rezerva na daň z příjmu         

B.I.4. Ostatní rezervy 808 255 1 630 1 339 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 299 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů         

B.II.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám         

B.II.3. Závazky k účetním jednotkám pod podsatným vlivem         

B.II.4. 
Závazky k společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení         

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy         

B.II.6. Vydané dluhopisy         

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě         

B.II.8. Dohadné účty pasivní         

B.II.9. Jiné závazky       299 

B.II.10. Odložený daňový závazek         

B.III. Krátkodobé závazky 47 604 64 960 103 750 118 147 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 24 773 40 734 63 737 85 149 

B.III.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám         

B.III.3. Závazky k účetním jednotkám pod podsatným vlivem         

B.III.4. 
Závazky k společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 145       

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 2 153 2 353 2 650 3 142 

B.III.6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 5 947 1 384 1 662 1 802 

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 2 611 4 586 8 281 4 699 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 11 542 14 252 25 598 18 049 

B.III.9. Vydané dluhopisy         

B.III.10. Dohadné účty pasivní 21 1 451 1 814 5 145 

B.III.11. Jiné závazky 412 200 8 161 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 39 333 52 981 80 999 74 627 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 26 224 22 522 14 809 11 107 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 12 119 30 432 66 163 63 493 

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 990 27 27 27 

C.I. Časové rozlišení 177 326 4 658 175 

C.I.1.    Výdaje příštích období 112 326 4 658 175 

C.I.2.    Výnosy příštích období 65       

D. Menšinové vlastní jmění 0 0 0 0 

      

      

      

      

  V Ý K A Z    Z I S K U   A   Z T R Á T 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 

I. Tržby za prodej zboží         

A. Náklady vynaložené na prodané zboží         

+ Obchodní marže 0 0 0 0 
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II. Výkony 126 622 250 640 336 350 346 353 

II.1.    Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 118 013 255 114 309 802 359 721 

II.2.    Změna stavu zásob vlastní činnosti 8 049 -6 972 26 548 -13 368 

II.3.    Aktivace 560 2 498     

B. Výrobní spotřeba 81 547 177 361 258 863 247 348 

B.1.    Spotřeba materiálu a energie 56 080 129 642 188 326 192 572 

B.2.    Služby 25 467 47 719 70 537 54 776 

+ Přidaná hodnota 45 075 73 279 77 487 99 005 

C. Osobní náklady 40 209 51 447 55 987 64 584 

C.1.    Mzdové náklady 29 687 38 033 40 844 47 211 

C.2.    Odměny členům orgánů společnosti a družstva 60 48 458 600 

C.3.    Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10 302 13 174 14 469 16 491 

C.4..    Sociální náklady 160 192 216 282 

D. Daně a poplatky 972 164 173 161 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 322 1 985 2 681 3 749 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 089 649 1 050 498 

lll.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 837 56     

lll.2. Tržby z prodeje materiálu 252 593 1 050 498 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 0 0 0 0 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku         

F.2. Prodaný materiál         

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období -88 634 12 891 6 848 

lV. Ostatní provozní výnosy 259 1 231 542 260 

H. Ostatní provozní náklady 3 046 4 777 1 018 3 356 

V. Převod provozních výnosů         

I. Převod provozních nákladů         

* Provozní výsledek hospodaření 962 16 152 6 329 21 065 

VI. Tržby z prodeje CP a podílů   5 500 0   

J. Prodané CP a podíly   5 500 0   

Vll. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 

Vll.1. 
   Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem         

Vll.2.    Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů         

Vll.3.    Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku         

Vlll. Výnosy z krátkodobého finančního majetku         

K. Náklady z finančního majetku         

lX. Výnosy z přecenění CP a derivátů         

L. Náklady z přecenění CP a derivátů         

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti         

X. Výnosové úroky 24 8 218 131 

N. Nákladové úroky 2 118 1 965 3 894 4 498 

Xl. Ostatní finanční výnosy 379 833 2 330 6 195 

O. Ostatní finanční náklady 1 374 3 338 4 485 8 066 

Xll. Převod finančních výnosů         

P. Převod finančních nákladů         

* Finanční výsledek hospodaření -3 089 -4 462 -5 831 -6 238 
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Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 0 0 0 354 

Q.1.    - splatná       354 

Q.2.    - odložená         

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -2 127 11 690 498 14 473 

Xlll. Mimořádné výnosy         

R. Mimořádné náklady         

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 

S.1.  - splatná         

S.2.  - odložená         

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům         

**** Výsledek hospodaření za účetní období -2 127 11 690 498 14 473 

 

 

Příloha 2 – Upravené výkazy pro potřeby reálného zhodnocení situace  

  R O Z V A H A 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 

  AKTIVA CELKEM 88 464 130 754 207 804 198 481 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 38 444 38 750 39 293 36 370 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 100 262 750 736 

B.I.1. Zřizovací výdaje         

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje         

B.I.3. Software 6 228 681 692 

B.I.4. Ocenitelná práva 6       

B.I.5. Goodwill         

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek         

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 88 34 69 44 

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 32 844 38 488 38 543 35 634 

B.II.1. Pozemky 2 880 2 880 1 381 1 381 

B.II.2. Stavby 26 520 26 372 27 160 26 583 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 792 9 081 9 767 7 670 

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů           

B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata         

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek         

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 652 155 235   

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek         

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku         

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 5 500 0 0 0 

B.III.1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 5 500       

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem         

B.III.3. Ostatní dlouhodobé CP a podíly         

B.III.4. 
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a 
účetním jednotkám pod podstatným vlivem         

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek         

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek         
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B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         

C. Oběžná aktiva 44 290 90 886 167 601 158 148 

C.I. Zásoby 29 473 31 242 57 833 44 778 

C.I.1. Materiál 7 166 15 333 15 306 17 627 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 12 445 7 979 30 144 17 082 

C.I.3. Výrobky 8 545 5 896 10 147 8 696 

C.I.4. Zvířata         

C.I.5. Zboží 53 45     

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zálohy 1 264 1 989 2 236 1 373 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 572 5 532 22 114 10 783 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 572 5 532 22 114 10 783 

C.II.2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami         

C.II.3. 
Pohledávky za účetními jednotkami pod podsatným 
vlivem         

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

C.II.5. Dohadné účta aktivní         

C.II.6. Jiné pohledávky         

C.II.7. Odložená daňová pohledávka         

C.III. Krátkodobé pohledávky 12 428 50 618 85 196 89 922 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 10 134 44 790 68 805 73 728 

C.III.2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 450       

C.III.3. 
Pohledávky za účetními jednotkami pod podsatným 
vlivem         

C.III.4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 7   380 379 

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění         

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 1 154   6   

C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy 609 1 805 12 624 14 095 

C.III.8. Dohadné účty aktivní         

C.III.9. Jiné pohledávky 74 4 023 3 381 1 720 

C.IV. Finanční majetek 1 817 3 494 2 458 12 665 

C.IV.1. Peníze 1 317 881 814 909 

C.IV.2. Účty v bankách 500 2 613 1 644 11 756 

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly         

C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek         

D.I. Časové rozlišení 5 730 1 118 910 3 963 

D.I.1. Náklady příštích období 5 730 1 118 910 3 943 

D.I.2. Komplexní náklady příštích období         

D.I.3. Příjmy příštích období       20 

 Kontrolní součet 348 126 521 898 830 306 789 961 

      

      

      

    31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 

  PASIVA CELKEM 88 464 130 754 207 804 198 481 

A. Vlastní kapitál 542 12 232 12 731 -5 136 

A.I. Základní kapitál (v oběhu) 12 000 12 000 12 000 12 000 

A.I.1. Základní kapitál (emitované) 12 000 12 000 12 000 12 000 
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A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)         

A.I.3. Změny základního kapitálu         

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 

A.II.1. Emisní ážio         

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy         

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přeceňování majetku a závazků         

A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách         

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a osttní fondy ze 
zisku 0 0 0 499 

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond       499 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy         

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -9 331 -11 458 233 233 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let     233 233 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let -9 331 -11 458     

A.V. HV běžného účetního období -2 127 11 690 498 -17 868 

B. Cizí zdroje 87 745 118 196 190 415 203 442 

B.I. Rezervy 808 255 5 666 10 369 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů     4 036 9 030 

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky         

B.I.3. Rezerva na daň z příjmu         

B.I.4. Ostatní rezervy 808 255 1 630 1 339 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 299 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů         

B.II.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám         

B.II.3. Závazky k účetním jednotkám pod podsatným vlivem         

B.II.4. 
Závazky k společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení         

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy         

B.II.6. Vydané dluhopisy         

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě         

B.II.8. Dohadné účty pasivní         

B.II.9. Jiné závazky       299 

B.II.10. Odložený daňový závazek         

B.III. Krátkodobé závazky 47 604 64 960 103 750 118 147 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 24 773 40 734 63 737 85 149 

B.III.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám         

B.III.3. Závazky k účetním jednotkám pod podsatným vlivem         

B.III.4. 
Závazky k společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 145       

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 2 153 2 353 2 650 3 142 

B.III.6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 5 947 1 384 1 662 1 802 

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 2 611 4 586 8 281 4 699 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 11 542 14 252 25 598 18 049 

B.III.9. Vydané dluhopisy         

B.III.10. Dohadné účty pasivní 21 1 451 1 814 5 145 

B.III.11. Jiné závazky 412 200 8 161 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 39 333 52 981 80 999 74 627 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 26 224 22 522 14 809 11 107 
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B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 12 119 30 432 66 163 63 493 

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 990 27 27 27 

C.I. Časové rozlišení 177 326 4 658 175 

C.I.1.    Výdaje příštích období 112 326 4 658 175 

C.I.2.    Výnosy příštích období 65       

D. Menšinové vlastní jmění 0 0 0 0 

      

      

      

      

  V Ý K A Z    Z I S K U   A   Z T R Á T 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 

I. Tržby za prodej zboží         

A. Náklady vynaložené na prodané zboží         

+ Obchodní marže 0 0 0 0 

II. Výkony 126 622 250 640 336 350 346 353 

II.1.    Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 118 013 255 114 309 802 359 721 

II.2.    Změna stavu zásob vlastní činnosti 8 049 -6 972 26 548 -13 368 

II.3.    Aktivace 560 2 498     

B. Výrobní spotřeba 81 547 177 361 258 863 247 348 

B.1.    Spotřeba materiálu a energie 56 080 129 642 188 326 192 572 

B.2.    Služby 25 467 47 719 70 537 54 776 

+ Přidaná hodnota 45 075 73 279 77 487 99 005 

C. Osobní náklady 40 209 51 447 55 987 64 584 

C.1.    Mzdové náklady 29 687 38 033 40 844 47 211 

C.2.    Odměny členům orgánů společnosti a družstva 60 48 458 600 

C.3. 
   Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 10 302 13 174 14 469 16 491 

C.4..    Sociální náklady 160 192 216 282 

D. Daně a poplatky 972 164 173 161 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 1 322 1 985 2 681 3 749 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 089 649 1 050 498 

lll.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 837 56     

lll.2. Tržby z prodeje materiálu 252 593 1 050 498 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 0 0 0 0 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku         

F.2. Prodaný materiál         

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období -88 634 12 891 39 189 

lV. Ostatní provozní výnosy 259 1 231 542 260 

H. Ostatní provozní náklady 3 046 4 777 1 018 3 356 

V. Převod provozních výnosů         

I. Převod provozních nákladů         

* Provozní výsledek hospodaření 962 16 152 6 329 -11 276 

VI. Tržby z prodeje CP a podílů   5 500 0   

J. Prodané CP a podíly   5 500 0   

Vll. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 

Vll.1. 
   Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a 
v účetních jednotkách pod podstatným vlivem         
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Vll.2.    Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů         

Vll.3. 
   Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku         

Vlll. Výnosy z krátkodobého finančního majetku         

K. Náklady z finančního majetku         

lX. Výnosy z přecenění CP a derivátů         

L. Náklady z přecenění CP a derivátů         

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti         

X. Výnosové úroky 24 8 218 131 

N. Nákladové úroky 2 118 1 965 3 894 4 498 

Xl. Ostatní finanční výnosy 379 833 2 330 6 195 

O. Ostatní finanční náklady 1 374 3 338 4 485 8 066 

Xll. Převod finančních výnosů         

P. Převod finančních nákladů         

* Finanční výsledek hospodaření -3 089 -4 462 -5 831 -6 238 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 0 0 0 354 

Q.1.    - splatná       354 

Q.2.    - odložená         

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -2 127 11 690 498 -17 868 

Xlll. Mimořádné výnosy         

R. Mimořádné náklady         

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 

S.1.  - splatná         

S.2.  - odložená         

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům         

**** Výsledek hospodaření za účetní období -2 127 11 690 498 -17 868 

 

 

Příloha 3 – Horizontální analýza 

R O Z V A H A 2005 2006 2007 2008 
2008 

upravené 

Bilanční suma 88 464 130 754 207 804 230 822 198 481 

absolutně   42 290 77 050 23 018 198481 

% změna   48% 59% 11% -4,49 

Dlouhodobý majetek 38 444 38 750 39 293 36 370 36 370 

absolutně n.a. 306 543 -2 923 36 370 

% změna n.a. 0,80 1,40 -7,44 -7,44 

Dlouhodobý nehmotný majetek 100 262 750 736 736 

absolutně n.a. 162 488 -14 736 

% změna n.a. 162,00 186,26 -1,87 -1,87 

Dlouhodobý hmotný majetek 32 844 38 488 38 543 35 634 35 634 

absolutně n.a. 5 644 55 -2 909 35 634 

% změna n.a. 17,18 0,14 -7,55 -7,55 

Dlouhodobý finanční majetek 5 500 0 0 0 0 
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absolutně n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

% změna n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Oběžná aktiva 44 290 90 886 167 601 190 489 158 148 

absolutně n.a. 46 596 76 715 22 888 158 148 

% změna n.a. 105,21 84,41 13,66 -5,64 

Zásoby 29 473 31 242 57 833 44 778 44 778 

absolutně n.a. 1 769 26 591 -13 055 44 778 

% změna n.a. 6,00 85,11 -22,57 -22,57 

Dlouhodobé pohledávky 572 5 532 22 114 10 783 10 783 

absolutně n.a. 4 960 16 582 -11 331 10 783 

% změna n.a. 867,13 299,75 -51,24 -51,24 

Krátkodobé pohledávky 12 428 50 618 85 196 122 263 89 922 

absolutně n.a. 38 190 34 578 37 067 89 922 

% změna n.a. 307,29 68,31 43,51 5,55 

Finanční majetek 1 817 3 494 2 458 12 665 12 665 

absolutně n.a. 1 677 -1 036 10 207 12 665 

% změna n.a. 92,29 -29,65 415,26 415,26 

Časové rozlišení 5 730 1 118 910 3 963 3 963 

absolutně n.a. -4 612 -208 3 053 3 963 

% změna n.a. -80,49 -18,60 335,49 335,49 

            

            

            

  31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2008 

PASIVA CELKEM 88 464 130 754 207 804 230 822 198 481 

absolutně n.a. 42 290 77 050 23 018 198 481 

% změna n.a. 47,80 58,93 11,08 -4,49 

Vlastní kapitál 542 12 232 12 731 27 205 -5 136 

absolutně n.a. 11 690 499 14 474 -5 136 

% změna n.a. 2 156,83 4,08 113,69 -140,34 

Základní kapitál (v oběhu) 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

absolutně n.a. 0 0 0 12 000 

% změna n.a. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

absolutně n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

% změna n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a osttní fondy ze 
zisku 0 0 0 499 499 

absolutně n.a. 0 0 499 499 

% změna n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Výsledek hospodaření minulých let -9 331 -11 458 233 233 233 

absolutně n.a. -2 127 11 691 0 233 

% změna n.a. 22,79 -102,03 0,00 0,00 

HV běžného účetního období -2 127 11 690 498 14 473 -17 868 

absolutně n.a. 13 817 -11 192 13 975 -17 868 
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% změna n.a. -649,60 -95,74 2 806,22 -3 687,95 

Cizí zdroje 87 745 118 196 190 415 203 442 203 442 

absolutně n.a. 30 451 72 219 13 027 203 442 

% změna n.a. 34,70 61,10 6,84 6,84 

Rezervy 808 255 5 666 10 369 10 369 

absolutně n.a. -553 5 411 4 703 10 369 

% změna n.a. -68,44 2 121,96 83,00 83,00 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 299 299 

absolutně n.a. 0 0 299 299 

% změna n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Krátkodobé závazky 47 604 64 960 103 750 118 147 118 147 

absolutně n.a. 17 356 38 790 14 397 118 147 

% změna n.a. 36,46 59,71 13,88 13,88 

Bankovní úvěry a výpomoci 39 333 52 981 80 999 74 627 74 627 

absolutně n.a. 13 648 28 018 -6 372 74 627 

% změna n.a. 34,70 52,88 -7,87 -7,87 

Časové rozlišení 177 326 4 658 175 175 

absolutně n.a. 149 4 332 -4 483 175 

% změna n.a. 84,18 1 328,83 -96,24 -96,24 

            

            

            

            

V Ý K A Z    Z I S K U   A   Z T R Á T 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2008 

Obchodní marže 0 0 0 0 0 

Výkony 126 622 250 640 336 350 346 353 346 353 

absolutně n.a. 124 018 85 710 10 003 346 353 

% změna n.a. 97,94 34,20 2,97 2,97 

Výrobní spotřeba 81 547 177 361 258 863 247 348 247 348 

absolutně n.a. 95 814 81 502 -11 515 247 348 

% změna n.a. 117,50 45,95 -4,45 -4,45 

Přidaná hodnota 45 075 73 279 77 487 99 005 99 005 

absolutně n.a. 28 204 4 208 21 518 99 005 

% změna n.a. 62,57 5,74 27,77 27,77 

Osobní náklady 40 209 51 447 55 987 64 584 64 584 

absolutně n.a. 11 238 4 540 8 597 64 584 

% změna n.a. 27,95 8,82 15,36 15,36 

Provozní výsledek hospodaření 962 16 152 6 329 21 065 -11 276 

absolutně n.a. 15 190 -9 823 14 736 -11 276 

% změna n.a. 1 579,00 -60,82 232,83 -278,16 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

absolutně n.a. 0 0 0 0 

% změna n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Finanční výsledek hospodaření -3 089 -4 462 -5 831 -6 238 -6 238 
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absolutně n.a. -1 373 -1 369 -407 -6 238 

% změna n.a. 44,45 30,68 6,98 6,98 

Daň z příjmu za běžnou činnost 0 0 0 354 354 

absolutně n.a. 0 0 354 354 

% změna n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -2 127 11 690 498 14 473 -17 868 

absolutně n.a. 13 817 -11 192 13 975 -17 868 

% změna n.a. -649,60 -95,74 2 806,22 -3 687,95 

Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

absolutně n.a. 0 0 0 0 

% změna n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 

absolutně n.a. 0 0 0 0 

% změna n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Výsledek hospodaření za účetní období -2 127 11 690 498 14 473 -17 868 

absolutně n.a. 13 817 -11 192 13 975 -17 868 

% změna n.a. -649,60 -95,74 2 806,22 -3 687,95 

 

 

Příloha 4 – Vertikální analýza 

R O Z V A H A 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 

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

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dlouhodobý majetek 43,5% 29,6% 18,9% 15,8% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,1% 0,2% 0,4% 0,3% 

Zřizovací výdaje 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Software 0,0% 0,2% 0,3% 0,3% 

Ocenitelná práva 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Goodwill 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dlouhodobý hmotný majetek 37,1% 29,4% 18,5% 15,4% 

Pozemky 3,3% 2,2% 0,7% 0,6% 

Stavby 30,0% 20,2% 13,1% 11,5% 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3,2% 6,9% 4,7% 3,3% 

Pěstitelské celky trvalých porostů   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Základní stádo a tažná zvířata 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,7% 0,1% 0,1% 0,0% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Dlouhodobý finanční majetek 6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ostatní dlouhodobé CP a podíly 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod 
podstatným vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Aktivní konsolidační rozdíl 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Cenné papíry v konsolidaci 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oběžná aktiva 50,1% 69,5% 80,7% 82,5% 

Zásoby 33,3% 23,9% 27,8% 19,4% 

Materiál 8,1% 11,7% 7,4% 7,6% 

Nedokončená výroba a polotovary 14,1% 6,1% 14,5% 7,4% 

Výrobky 9,7% 4,5% 4,9% 3,8% 

Zvířata 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zboží 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Poskytnuté zálohy na zálohy 1,4% 1,5% 1,1% 0,6% 

Dlouhodobé pohledávky 0,6% 4,2% 10,6% 4,7% 

Pohledávky z obchodních vztahů 0,6% 4,2% 10,6% 4,7% 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pohledávky za účetními jednotkami pod podsatným vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dohadné účta aktivní 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Jiné pohledávky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Odložená daňová pohledávka 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Krátkodobé pohledávky 14,0% 38,7% 41,0% 53,0% 

Pohledávky z obchodních vztahů 11,5% 34,3% 33,1% 46,0% 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pohledávky za účetními jednotkami pod podsatným vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Stát - daňové pohledávky 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ostatní poskytnuté zálohy 0,7% 1,4% 6,1% 6,1% 

Dohadné účty aktivní 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Jiné pohledávky 0,1% 3,1% 1,6% 0,7% 

Finanční majetek 2,1% 2,7% 1,2% 5,5% 

Peníze 1,5% 0,7% 0,4% 0,4% 

Účty v bankách 0,6% 2,0% 0,8% 5,1% 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Časové rozlišení 6,5% 0,9% 0,4% 1,7% 

Náklady příštích období 6,5% 0,9% 0,4% 1,7% 

Komplexní náklady příštích období 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Příjmy příštích období 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 

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

Vlastní kapitál 0,6% 9,4% 6,1% 11,8% 

Základní kapitál (v oběhu) 13,6% 9,2% 5,8% 5,2% 

Základní kapitál (emitované) 13,6% 9,2% 5,8% 5,2% 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Změny základního kapitálu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Kapitálové fondy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Emisní ážio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ostatní kapitálové fondy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oceňovací rozdíly z přeceňování majetku a závazků 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a osttní fondy ze zisku 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

Statutární a ostatní fondy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Výsledek hospodaření minulých let -10,5% -8,8% 0,1% 0,1% 

Nerozdělený zisk minulých let 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Neuhrazená ztráta minulých let -10,5% -8,8% 0,0% 0,0% 

HV běžného účetního období -2,4% 8,9% 0,2% 6,3% 

HV za účetní období bez menšinových podílů         

Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci          

Pasivní konsolidační rozdíl         

Konsolidační rezervní fond         

Cizí zdroje 99,2% 90,4% 91,6% 88,1% 

Rezervy 0,9% 0,2% 2,7% 4,5% 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0,0% 0,0% 1,9% 3,9% 

Rezerva na důchody a podobné závazky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Rezerva na daň z příjmu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ostatní rezervy 0,9% 0,2% 0,8% 0,6% 

Dlouhodobé závazky 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Závazky z obchodních vztahů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Závazky k účetním jednotkám pod podsatným vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Závazky k společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Vydané dluhopisy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dlouhodobé směnky k úhradě 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dohadné účty pasivní 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Jiné závazky 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Odložený daňový závazek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Krátkodobé závazky 53,8% 49,7% 49,9% 51,2% 

Závazky z obchodních vztahů 28,0% 31,2% 30,7% 36,9% 

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Závazky k účetním jednotkám pod podsatným vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Závazky k společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Závazky k zaměstnancům 2,4% 1,8% 1,3% 1,4% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 6,7% 1,1% 0,8% 0,8% 

Stát - daňové závazky a dotace 3,0% 3,5% 4,0% 2,0% 

Krátkodobé přijaté zálohy 13,0% 10,9% 12,3% 7,8% 

Vydané dluhopisy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Dohadné účty pasivní 0,0% 1,1% 0,9% 2,2% 

Jiné závazky 0,5% 0,2% 0,0% 0,1% 

Bankovní úvěry a výpomoci 44,5% 40,5% 39,0% 32,3% 

Bankovní úvěry dlouhodobé 29,6% 17,2% 7,1% 4,8% 

Krátkodobé bankovní úvěry 13,7% 23,3% 31,8% 27,5% 

Krátkodobé finanční výpomoci 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Časové rozlišení 0,2% 0,2% 2,2% 0,1% 

   Výdaje příštích období 0,1% 0,2% 2,2% 0,1% 

   Výnosy příštích období 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

          

V Ý K A Z    Z I S K U   A   Z T R Á T 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 

Tržby za prodej zboží         

Náklady vynaložené na prodané zboží         

Obchodní marže 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Výkony 107,3% 98,2% 108,6% 96,3% 

   Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

   Změna stavu zásob vlastní činnosti 6,8% -2,7% 8,6% -3,7% 

   Aktivace 0,5% 1,0% 0,0% 0,0% 

Výrobní spotřeba 69,1% 69,5% 83,6% 68,8% 

   Spotřeba materiálu a energie 47,5% 50,8% 60,8% 53,5% 

   Služby 21,6% 18,7% 22,8% 15,2% 

Přidaná hodnota 38,2% 28,7% 25,0% 27,5% 

Osobní náklady 34,1% 20,2% 18,1% 18,0% 

   Mzdové náklady 25,2% 14,9% 13,2% 13,1% 

   Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 

   Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 8,7% 5,2% 4,7% 4,6% 

   Sociální náklady 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Daně a poplatky 0,8% 0,1% 0,1% 0,0% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1,1% 0,8% 0,9% 1,0% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,9% 0,3% 0,3% 0,1% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tržby z prodeje materiálu 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Prodaný materiál 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období -0,1% 0,2% 4,2% 1,9% 

Ostatní provozní výnosy 0,2% 0,5% 0,2% 0,1% 



73 

 

Ostatní provozní náklady 2,6% 1,9% 0,3% 0,9% 

Převod provozních výnosů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Převod provozních nákladů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Provozní výsledek hospodaření 0,8% 6,3% 2,0% 5,9% 

Tržby z prodeje CP a podílů 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 

Prodané CP a podíly 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

   Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

   Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

   Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Náklady z finančního majetku 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Výnosy z přecenění CP a derivátů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Náklady z přecenění CP a derivátů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Výnosové úroky 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

Nákladové úroky 1,8% 0,8% 1,3% 1,3% 

Ostatní finanční výnosy 0,3% 0,3% 0,8% 1,7% 

Ostatní finanční náklady 1,2% 1,3% 1,4% 2,2% 

Převod finančních výnosů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Převod finančních nákladů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Finanční výsledek hospodaření -2,6% -1,7% -1,9% -1,7% 

Daň z příjmu za běžnou činnost 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

   - splatná 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

   - odložená 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -1,8% 4,6% 0,2% 4,0% 

Mimořádné výnosy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Mimořádné náklady 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 - splatná 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 - odložená 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Mimořádný výsledek hospodaření 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Výsledek hospodaření za účetní období -1,8% 4,6% 0,2% 4,0% 

 


