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Abstrakt 

 

Diplomová práce je zaměřena na využití účetních výkazů za účelem zhodnocení finančního 

zdraví podniku. V teoretické části se věnuji jednotlivým finančním výkazům (rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty, cash flow), charakteristice finanční analýzy a finančního zdraví podniku. Tyto 

informace jsou poté využity jako podklad v praktické části. Zde jsou uvedeny informace 

o zkoumaném podniku, je provedena analýza účetních výkazů a na základě bonitních 

a bankovních modelů je hodnoceno finanční zdraví podniku. 

 

 

Klíčová slova 

Účetnictví, rozvaha, aktiva, pasiva, výkaz zisku a ztráty, cash flow, zisk, rentabilita, likvidita, 

produktivita 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The topic of this thesis is the use of financial reports for the purpose of the evaluation of 

Company’s financial health. In the theoretical part of my thesis I pay special attention to the 

main financial reports (Balance sheet, Profit and loss report, Cash flow) as well as the 

characteristic of financial analysis and financial health of a company. This information is then 

used as information basis for practical part of my thesis, where the information about 

inspected company is mentioned first. Financial analysis of the company follows. Then 

financial health of the company is rated on the basis of several class and break down models. 

 

 

Keywords 

Accounting, balance sheet, assets, liabilities, profitand loss, cash flow, profit, profitability, 

liquidity, produktivity 
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Úvod 

Úkolem účetnictví je zachycování informací o hospodářské činnosti hospodařícího 

subjektu, zaznamenává jeho stav a pohyb majetku, závazků, nákladů a výnosy, které pak 

následně mohou posloužit jako podklad pro získávání věrného obrazu hospodaření podniku. 

Manažeři začínají chápat, že účetnictví se stává skutečnou páteří finančního hospodaření 

podniku. Mnohé podniky teprve učí, jaké informace lze z účetních podkladů vyčíst a jak 

získané informace využít ve prospěch ekonomičtějšího fungování podniku. 

Cílem této práce je teoreticky charakterizovat a prakticky provést analýzu účetních 

výkazů ve firmě XY2012 za období 2007-2011. I přesto, že je firma mezinárodního typu, 

informace z účetních výkazů využívá pouze částečně a provádí pouze dílčí analýzy jejich 

jednotlivých ukazatelů (vývoj tržeb, nákladů na výrobu, stav pohledávek a závazků, stupeň 

odepsanosti majetku, osobní náklady, stav investic). Proto by tato práce měla ukázat 

komplexní pohled na možnost využívání informací z účetních výkazů. A ukázat tak 

managementu podniku jaké informace lze získat z účetních výkazů, jak jim správně 

porozumět a interpretovat, aplikovat je do praxe a zefektivnit výrobu podniku a jeho celkové 

zdravé fungování. 

V této práci, na základě získaných účetních výkazů a díky spolupráci s daným 

podnikem, provedu horizontální a vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztrát, analýzu 

poměrových a rozdílových ukazatelů, rozklad Du Pont a na základě bankrotních a bonitních 

modelů provedu analýzu finančního zdraví podniku. 

Informace, se kterými budu pracovat, jsou získány z veřejně dostupných účetních 

výkazů, informacích dostupných ve výročních zprávách a informacích získaných pověřenou 

osobou. Data, se kterými budu v diplomové práci pracovat jsou v netto hodnotách. 

Práce je rozdělená do čtyř částí: 

V první části se budu zabývat finančním řízením, účetními výkazy, jejich rozdělení, co 

v nich lze všechno nalézt a jejich vzájemnou provázaností. 

Druhá část je pak věnována technicko-ekonomické charakteristice podniku, kde bude 

podnik představen, popsána organizační struktura a vývoj počtů zaměstnanců. 

Třetí a čtvrtá část se bude zabývat jak teoretickou tak i praktickou stránkou finanční 

analýzy. Budou zde popsány jednotlivé ukazatelé, základní metody finanční analýzy, následně 

v praktické části propočteny a okomentovány. 



2 

 

V závěru pak bude zhodnocena celková situace v podniku, budou identifikovány 

příčiny vývoje a jejich dopady na celkové hospodaření a navržena nápravná opatření vedoucí 

k zvýšení efektivity podniku. 
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1 Finanční řízení a rozhodování podniku 

Finanční řízení se řídí podle příslušnosti podniku k odvětví. Každé odvětví má svá 

specifika, která by měla být v podniku respektována. K tomu, aby management podniku 

z dlouhodobého hlediska činil správná strategická rozhodnutí, je potřeba, aby se manažer řídil 

nejen svými zkušenostmi, ale i informacemi, které získává z účetních podkladů a jejich 

následných podrobných analýz. 

 

1.1 Zdroje finančních informací 

Aby manažer byl schopen správně vyhodnotit finanční situaci spojenou s podnikem, 

je potřeba mít přehled vývoje jak z makroekonomického, finančního hlediska tak i z 

ekonomiky jako celku. Musí být schopen domýšlet a předvídat vazby a souvislosti na 

makroekonomické úrovni. Ke správnému rozhodování by mu měly posloužit informace, které 

lze rozdělit, dle následujícího schématu: 

Zdroje finančních informací mohou pocházet z různých zdrojů, které se mohou členit 

takto: 

 Finanční informace: 

 účetní výkazy finančního účetnictví a výroční zprávy 

 vnitropodnikové účetní výkazy, 

 předpovědi finančních analytiků a vrcholového vedení podniku, 

 burzovní zpravodajství, 

 hospodářské zprávy informačních médií. 

 Kvantifikované nefinanční informace: 

 firemní statistika, poptávky, zaměstnanosti, odbytu aj., 

 prospekty, interní směrnice, 

 oficiální ekonomická statistika. 

 Nekvantifikované informace 

 zprávy vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů firmy, ředitelů a auditorů, 

komentáře manažerů, 

 komentáře odborného tisku, 

 osobní kontakty 

 nezávislá hodnocení a prognózy 

 Odhady analytiků různých institucí [1] 
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1.2 Účetní výkazy finančního účetnictví 

Úkolem účetnictví je podávat věrný obraz o majetkové situaci v podniku (jaký majetek 

podnik vlastní, jak je oceněn a jak se odepisuje), z jakých zdrojů je majetek pořízený 

(struktura vlastních a cizích financí, v jakém poměru jsou vzájemně zastoupeny, zda se jedná 

o krátkodobé či dlouhodobé půjčky, jak velké rezervy si podnik vytváří) a celkové finanční 

situaci v podniku (jak velký zisk/ztrátu vytvořil, zda je schopen včas platit své závazky). 

Všechny tyto informace nám podávají účetní výkazy, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku 

a ztrát a cash flow. 

 

1.2.1 Rozvaha 

Rozvaha majetku nám zachycuje stav majetku ze statického pohledu. Zaznamenává 

stav majetku, nejčastěji k 31.12, jedná se o tzv. stavové ukazatele. Rozvaha majetek rozděluje 

na aktiva a pasiva. V aktivech je majetek, který podnik vlastní, v pasivech najdeme zdroje, 

ze kterých byl majetek podniku pořízen. 

 

Aktiva 

Aktiva jsou výsledkem minulých investičních rozhodnutí.  

Jsou rozděleny na: 

 aktiva stálá- jsou tvořena dlouhodobým hmotným majetkem, nehmotným majetkem 

a finančním majetkem. Mezi dlouhodobý majetek je zařazen takový majetek, který 

bude podnik užívat déle jak 1 rok. Mezi finanční majetek jsou zařazeny cenné papíry, 

podíly ve firmách, které budou v držení déle jak 1 rok. 

 aktiva oběžná- tyto aktiva lze ještě dále rozdělit na věcné (suroviny, materiál, 

rozpracovaná výroba a hotové výrobky) a peněžní (peníze na účtu a v bance, 

pohledávky a krátkodobé cenné papíry). Oběžná aktiva jsou v rozvaze spořádána 

podle likvidity od nejméně likvidních až nejlikvidnějším. 

 ostatní aktiva- jsou často také označována jako časové rozlišení. Patří zde náklady 

příštích období. 

 

Pasiva  

Za pasiva označujeme zdroje, ze kterých byl pořízen majetek podniku. Zdroje podniku 

jsou rozděleny na: 
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 Vlastní kapitál- základní položkou je základní kapitál, který je vytvářen zejména 

v kapitálových obchodních společnostech. Dále pak kapitálové fondy, kdy jejich 

tvorbu a čerpání si řídí podnik sám a rezervní fondy. Poslední položkou je zisk 

minulých let a hospodářský výsledek běžného účetního období. 

 Cizí zdroje- tento kapitál představuje zdroje, které podnik získal od jiných subjektů na 

určitou dobu na financování svého podnikání. Cenu, kterou platí za půjčení je pak 

úrok. Cizí kapitál podniku je tvořen rezervami, dlouhodobými a krátkodobými 

závazky, bankovními úvěry a jinou finanční výpomocí. 

 Časové rozlišení [2]  

 

1.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Ačkoliv za páteř účetnictví se považuje rozvaha, tak ve výročních zprávách se větší 

význam přisuzuje výkazu zisku a ztráty, kde lze jednoznačně stanovit, zda podnik vykazuje 

hospodářský zisk nebo je ve ztrátě. 

Výkaz zisku a ztráty informuje o výsledku podniku, kterého dosáhl podnikatelskou 

činností za určité období. Zachycuje vztahy mezi dosaženými výnosy podniku a náklady 

spojenými s jejich vytvořením. Za výnosy se v tomto případě považují peněžní částky, které 

podnik získal za účetní období z  jeho podnikání bez ohledu na to, zda byly skutečně 

vyinkasovány. Náklady jsou pak peněžní částky, které podnik vynaložil na získání výnosů, 

i když k jejich zaplacení v účetním období nemuselo dojít. Z toho plyne závěr, že konečný 

hospodářský výsledek nemusí znamenat skutečný stav hotovosti získanou hospodařením 

podniku. [1] 

 

1.2.3 Cash flow 

Výkaz cash flow informuje o příjmech a výdajích peněžních prostředků a jejich 

ekvivalentů za uplynulé období, které plynuly podnikem. Přičemž pro dobré zdraví podniku je 

žádoucí, aby příjmy převyšovaly výdaje. Cash flow doplňuje celkový finanční obraz, který 

poskytuje rozvaha a výkaz zisků a ztrát. 

Cash flow rozlišuje peněžní toky ze tří základních činností: 

 peněžní toky z provozní činnosti 

 peněžní toky z investiční činnosti 

 peněžní toky vytahující se k financování podniku 
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Nejdůležitější tok výkazu je část týkající se provozní činnosti. V této části zjistíme, 

zda výsledek hospodaření za běžnou činnost odpovídá skutečně vydělaných penězům. V části 

investiční činnosti vysledujeme, jaké byly výdaje na pořízení investičního majetku, jejich 

strukturu a příjem z prodeje investičního majetku. Ve finanční oblasti nalezneme pohyb 

dlouhodobého kapitálu- splácení  a přijímaní dalších úvěrů, peněžní toky související 

s pohybem vlastního jmění (výplata dividend, zvyšování vlastního jmění). [3] 

 

1.2.4 Příloha účetní závěrky 

Neméně důležitým zdrojem finančních informací je zákonem povinná příloha, kterou 

je nutné si pozorně prostudovat před tvorbou finanční analýzy. Uspořádání a obsahové 

vymezení vysvětlujících a doplňujících informací stanovuje vyhláška 500/2002 Sb. V této 

příloze najdeme veškeré informace týkajících se podniku, např.: 

 údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podstatný vliv na účetní jednotce 

s uvedením výše vkladu v procentech, popis změn a dodatků provedených 

v uplynulém období; 

 průměrný počet zaměstnanců během účetního období a z toho členů řídicích orgánů, 

s uvedením výše osobních nákladů; 

 výše půjček a úvěrů s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek; 

 informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, 

způsobem oceňování a odepisování, jejichž znalost je významná pro posouzení 

finanční a majetkové situace; 

 podle principu významnosti způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku 

s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravnách položek a oprávek; 

 doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, jejichž uvedení je podstatné 

pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření 

účetní jednotky a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty, a u významných položek aktiv uvede též jejich přírůstky a úbytky; 

 řadu dalších informací o společnosti [4] 
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1.2.5 Výroční zpráva 

Výroční zpráva je zpráva podniku, která uceleně, vyváženě a komplexně informuje 

o výkonnosti, činnosti a hospodářském postavení podniku. Výroční zprávu povinně sestavují 

podnikatelské subjekty, které jsou ze zákona povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 

 

1.3 Provázanost účetních výkazů 

Mezi jednotlivými účetními výkazy existuje velmi úzká spojitost, která je zobrazena 

na obrázku 1. Hlavní osou je rozvaha, která sleduje stav zdrojů financování a strukturu 

majetku potřebného k činnosti podniku. Ve výkazu zisku a ztráty vidíme proces tvorby zisku, 

který je jednak přírůstkem vlastního kapitálu, který je součástí pasiv a jednak nám poslouží 

jako hodnocení schopnosti podniku zhodnocovat investovaný kapitál. Výkaz cash flow 

vysvětluje změny peněžních prostředků jako součásti aktiv a provádět tak jejich analýzu. 

V rámci těchto výkazů probíhají různé transakce: 

 peněžně účinné- neovlivňují zisk a jsou součásti cash flow a strany aktiv rozvahy 

a zároveň nezasahují do výkazu zisku a ztráty 

 ziskově účinné- neovlivňují peněžní prostředky, jsou součásti výkazu zisku a ztráty 

a cash flow 

 ziskově a peněžně účinné- probíhají přes všechny tři výkazy 

Z analytického hlediska má zásadní význam vztah účetního výsledku hospodaření a peněžních 

toků, protože kladný účetní výsledek hospodaření neznamená, že podnik tyto peněžní 

prostředky na svém účtu skutečně má. Budou-li se porovnávat tyto dvě položky, může dojít 

k různým situacím: 

 Výsledkem hospodařením je zisk a peněžní tok z provozní činnosti je rovněž 

kladný- nejlepší varianta, která může nastat, vypovídá o tom, že by mohl podnik 

dobře hospodařit se svěřenými finančními prostředky. 

 Výsledkem hospodaření z provozní činnosti je zisk, peněžní tok z provozní 

činnosti je záporný- firma neinkasuje dostatečně rychle své pohledávky. Podnik 

může mít později problémy se zajištěním dostatečného množství finančních 

prostředků pro svůj provoz. Zřejmě mohou nastat problémy s likviditou a aktivitou 

podniku. 

 Výsledkem hospodaření z provozní činnosti je ztráta, peněžní tok z provozní 

činnosti je kladný- naznačuje neschopnost managementu zhodnocovat investovaný 
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kapitál, je možné očekávat problémy s hospodařením podniku, která může být 

zapříčiněna neochotou investorů vkládat do podnikání své finance. Z analytického 

hlediska budou problémy s rentabilitou a investicemi. 

 Výsledkem hospodaření z provozní činnosti je ztráta, peněžní tok z provozní 

činnosti je záporný- tyto výsledky hospodaření napovídají o neudržitelné situaci 

podniku z hlediska podnikání. [3] 

 

Obrázek 1 Provázanost účetních výkazů 

Zdroj:Knápková A., Pavelková D., Finanční analýza - Komplexní průvodce s příklady 

 

2 Technicko-ekonomická charakteristika podniku 

Základní informace o podniku 

Podnik XY2012 je součásti mezinárodní skupiny, která ze zahraničí kontroluje jejich 

podnikatelskou činnost. 

Předmětem podnikání podniku XY2012 je: 

 velkoobchod 

 zprostředkování obchodu a služeb 

 specializovaný maloobchod 

 výroba strojů a zařízení  

Podnik se zabývá výrobou prádelenského zařízení, v podniku mají vlastní výzkum a vývoj 

nových zařízení, logistiku, záruční a pozáruční servis. 
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Profil podniku 

 

Zkoumaný podnik je součástí mezinárodní korporace mající sídlo v Belgii. Tato 

společnost byla založena v roce 1911 jako výrobce praček a myček pro domácnost. Od roku 

1970 se společnost zaměřuje na vybavení komerčních prádelen. 

Na Českou republiku se společnost zaměřila v 90. letech, v době, kdy začala zjišťovat, 

že dosavadní prostory v Belgii začínají být nedostačené, prostory jsou zastaralé a jejich 

celková přestavba by byla velmi nákladná. Proto se podnik v roce 1991 částečně přesunul do 

bývalého areálu Tatry a začal budovat nový závod. Velkým přínosem byli stávající 

konstruktéři Tatry, kteří své zkušenosti přenesli na novou výrobu prádelenské techniky a dnes 

slaví úspěchy. Na přelomu roků 2006/2007 došlo k fůzi dvou podniků, kdy jako pokračující 

podnik je zkoumaný podnik XY2012. 

Až 97 % všech produktů tohoto českého závodu je vyváženo do více než 100 zemí světa na 

všech kontinentech. Zkoumaný podnik patří v dnešních dnech mezi přední výrobce 

profesionální prádelenské techniky. Má silné zastoupení v Evropě, v Severní Americe, Asii 

a také na Blízkém východě. Produkce podniku pokrývá celé spektrum vybavení prádelny, od 

odpružených praček s vysokými otáčkami, odstředění přes neodpružené pračky, hygienické 

bariérové odpružené pračky až po profesionální bubnové sušiče a korytové i válcové žehliče.  

 

Organizační struktura 

 

Organizační struktura podniku je zřejmá z následujícího schématu. 

 

Obrázek 2 Organizační struktura podniku 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti 

 

Ředitel závodu

Logistika Výroba Finance Prodej Poprodejní 

servis

Inženýring Nákup Kvalita
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Lidské zdroje 

Podnik vedle ekonomické funkce, kdy generuje zisk, plní i funkci sociální. Ve svém 

městě je jedním z největších zaměstnavatelů. Firma si jako svou prioritu dala bezpečnost 

práce na pracovišti, hygienu práce a ochranu zdraví zaměstnanců. Aby bylo dosaženo těchto 

cílů, je nutná spolupráce zaměstnanců, kteří musí dodržovat přísně nastavený režim, např. 

pevná obuv, zákaz nošení šperků na pracovištích, konzumace jídla a pití je dovoleno pouze na 

k tomu určených místech, pravidelný úklid pracovišť, péče a opravy strojního zařízení. 

Podnik se dále zaměřuje na identifikaci možných rizik ve výrobním procesu se snahou 

snížit tak jejich výskyt. Dále zaměstnanci musí pravidelně podstupovat lékařské prohlídky 

a školení o bezpečnosti práce a jak zacházet se stroji. 

 

Tabulka 1 Vývoj počtu zaměstnanců 

 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti a vlastní propočty 

 

Počet zaměstnanců v podniku zaznamenal v roce 2009 pokles, jako reakce na 

celosvětovou krizi a pokles poptávky ze stran zákazníků. Již během roku 2008, kdy 

zaznamenal pokles poptávky po výrobcích, přešel k preventivnímu opatření. Jedním z nich 

byla opatření směřující ke snížení zaměstnanců. S postupným zvyšování poptávky, opět začal 

podnik zvyšovat produkci a došlo k postupnému zvyšování počtu zaměstnanců. 

 

2.1 Využití informací z účetnictví pro řízení podniku 

V této kapitole bude představeno, jakým způsobem zkoumaný podnik využívá informace 

z účetních výkazů pro jeho řízení.  

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011
Zaměstnanci 556 549 457 492 520

Zaměstnanci



11 

 

Vybrané informace z účetních výkazů podniku jsou v pravidelných intervalech sledovány 

a slouží manažerům jednotlivých úseků jako podklad pro jejich rozhodování v řízení provozu. 

Výsledky hospodaření jsou pravidelně projednávány s ředitelem české pobočky 

a se zahraničními majiteli. Informace získané z účetních výkazu jsou také využívány pro 

sestavení jak krátkodobého ročního plánu, tak i strategického plánu podniku v délce trvání tří 

let. 

 

K nejčastěji využívaným účetním informacím pro řízení a rozhodování v podniku patří: 

 hospodářský výsledek  

 sjednávání a uzavírání smluv nových obchodů 

 tržby z prodeje vlastních výrobků 

 cash flow  

 jakost výrobků 

Další údaje jsou využívány především při neplnění některého ze základních ukazatelů 

hospodaření. Tyto informace jsou pak dále analyzovány, na základě výsledků analýz jsou 

přijímána nápravná opatření. Efektivita přijatých nápravných opatření je sledována a následně 

je znovu vyhodnocováno plnění daných ukazatelů.  

K uživatelům informací z účetních výkazů patří ředitel výrobní pobočky v České 

republice, manažeři jednotlivých úseků a zahraniční majitelé společnosti.  

Sledované ukazatele hospodaření jsou vyhodnocovány manažery a projednávány na 

pravidelných měsíčních poradách s ředitelem podniku. Hodnoty sledovaných údajů z účetních 

výkazů jsou porovnávány s krátkodobými a strategickými plány společnosti. V případě, 

že hodnoty vykazují významné odchylky od plánovaných hodnot, jsou zpracovávány rozbory 

sloužící k odhalení příčin odchylek a následně přijímána nápravná opatření. 

 

Hodnocení výsledků 

Jednou měsíčně se koná porada ředitele s manažery jednotlivých úseků, kteří předkládají 

přehled výsledků, kde: 

 manažer financí předkládá kompletní report sledovaných ukazatelů (výsledek 

hospodaření, vývoj tržeb, výkonů a přidané hodnoty, stav zásob, pohledávek 

a závazků, investiční činnost, rentabilita tržeb, doba obratu zásob, pohledávek 

a závazků) a srovnání s ročními a strategickými plány. Pokud se v reportu vyskytují 

odchylky, pak jsou součásti i návrhy na přijetí nápravných opatření. 
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 manažer logistiky předkládá hodnocení dodavatelů z pohledu plnění včasného dodání 

materiálu a dodání zboží koncovému zákazníkovi 

 manažer nákupu předkládá hodnocení dodavatelů, cenové politiky podniku, úspory 

a navýšení cen materiálů a komponentů 

 manažer kvality předkládá hodnocení kvality dodávaných komponentů a výrobní 

jakost 

 manažer výroby předkládá plnění plánu výroby, poruchy a opravy strojního zařízení, 

vytíženost výrobní linky,  

 manažer prodeje předkládá údaje o zakázkách, nabídkách a kontraktacích 

Dvakrát ročně se konají porady ředitele, manažerů a zahraničních majitelů, kde jsou 

představovány již výše zmíněné ukazatele, které jsou porovnávány s ročním a strategickým 

plánem. Pokud v uplynulém období byla zavedena nápravná opatření, pak jsou představena 

a vyhodnocena jejich efektivita. 

Manažeři jednotlivých úseků, pak využívají informace z účetnictví na týdenních poradách 

s vedoucími pracovníky, kde vyhodnocují výsledky činnosti svých úseků, sledují jednotlivé 

odchylky od plnění stanoveného plánu. K těm sledovaným patří ukazatele na úrovni 

technicko-hospodářských norem jednotlivých úseků. 

 

Shrnutí 

Z informací o využívání dat z účetních výkazů vyplývá, že zkoumaný podnik 

s informacemi pravidelně pracuje. Z vybraných položek účetních výkazů se pak sestavují 

roční a strategické plány podniku. Ukazatele jsou sledovány, vyhodnocovány a projednávány 

na pravidelných poradách. Informace získané z účetních výkazů pak ovlivňují manažerské 

rozhodování při řízení jednotlivých úseků. Podnik nemá pevně stanovené termíny 

jednotlivých porad. Termíny manažerských porad si stanovuje každý manažer sám. Měsíční 

porady svolává ředitel podniku, ale zpravidla se konají kolem patnáctého dne v měsíci. 

Po konzultaci v podniku, jsem se dozvěděla, že během měsíce se ředitel podniku 

několikrát měsíčně dožaduje dodatečných informací. Informace tak plynou ve zmatečném 

sledu. Doporučovala bych sjednotit si, jaké informace jsou požadovány a ty pak na 

pravidelných poradách prezentovat. Podle informací, jsou porady jednou měsíčně 

nedostatečné, navrhovala bych konání pravidelných porad dva krát měsíčně. 
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3 Finanční analýza 

Schopnost vypracovat finanční analýzu podniku patří k základním dovednostem každého 

finančního manažera. Pouze správně interpretovaná a vypracovaná analýza je schopna 

poskytnout dostatečné informace, které mohou vypovědět o finanční kondici a zdraví 

podniku. Takto vypracované informace mohou výrazně pomoci v rozhodování v oblasti 

budoucích investic, informuje o potencionálních rizicích, které mohou negativně ovlivnit 

budoucí fungování podniku a pomoci při zefektivnění chodu podniku. 

Ještě dnes je v některých podnicích smysl finanční analýzy zcela opomíjen a management 

se spoléhá pouze na data poskytující účetní výkazy. Ty jsou zcela nedostačujícími 

pro efektivní rozhodování. 

 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Tato metoda spočívá v používání údajů zjištěných přímo v účetních výkazech. Posuzují 

se změny absolutních hodnot položek v čase, obvykle se zpracovává meziročně, kdy se 

porovnávají dvě po sobě jdoucí období. V tomto případě zodpovídáme na otázku, o kolik 

jednotek se změnila příslušná položka v čase. Relativní změny pak posuzují procentuální 

změny jednotek v čase. 

 

3.1.1 Horizontální analýza 

Porovnává změny jednotlivých ukazatelů v časové řadě. Při horizontální analýze 

sledujeme jak absolutní změny hodnoty, tak i procentní změny jednotlivých položek. 

Při hodnocení situace podniku by mělo být bráno v úvahu okolní prostředí, ve kterém 

se podnik nachází (daňové změny, konkurence na trhu, změny v poptávce, změny v cenách 

a poptávce). [10] 

 

Změna % =
(čá𝑠𝑡𝑘𝑎  𝑧𝑚 ě𝑛𝑦 )∗100

čá𝑠𝑡𝑘𝑎  𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙 éℎ𝑜  𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏 í)
   [8] 
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3.1.2 Vertikální analýza 

Cílem vertikální analýzy struktury účetních výkazů je procentuální zjištění podílu 

jednotlivých majetkových složek na celkové sumě. V časové řadě nám pak analýza ukazuje 

procentuální změnu oproti předchozímu období. 

 

Pi=
𝐵𝑖

𝛴 𝐵𝑖
  [16] 

 

kde: Bi  velikost položky bilance 

       Σ Bi suma hodnot položek v rámci určitého celku 

 

3.2 Poměrové ukazatelé 

Poměrové ukazatele upozorňují na důležité souvislosti, ale aby byly správně výsledky 

interpretovány, je potřeba pátrat, co se za nimi skrývá. Výpočtem výsledku tedy finanční 

analýza nekončí, ale teprve začíná. Je potřeba hledat v širších souvislostech, důkladně pročíst 

výroční zprávy a mít k dispozici ověřené a spolehlivé informace. 

Poměrové ukazatele charakterizují vzájemné vztahy mezi jednotlivými položkami 

účetních výkazů. Aby měly výsledky, co největší vypovídací hodnotu, je potřeba vybrat 

takové položky výkazů, které mezi sebou mají určitou souvislost. 

 

3.2.1 Ukazatel rentability 

Za nejdůležitější ukazatel hospodaření podniku je považován ukazatel rentability. Rentabilit 

jednotlivých položek existuje spousta, ale v podstatě všechny nám ukazují, kolik Kč zisku 

připadá na 1 Kč investovaného majetku. Obecně nelze říci, jakých výsledků by měl efektivní 

podnik dosahovat, ale měl by mít v čase rostoucí tendenci. 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROA) 

Rentabilita celkově vloženého kapitálu vyjadřuje celkovou efektivnost podniku nebo 

taky produkční sílu. Odráží celkovou výnosnost vloženého kapitálu bez ohledu na to, z jakých 

zdrojů byl pořízen. 
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Pro výpočet tohoto ukazatele budu používat výpočet, kdy v čitateli bude použit EBIT, 

protože tento zisk je vhodný zejména, mění-li se sazba daně v čase. 

 

ROA= 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  [2] 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Této rentabilitě věnují největší pozornost různí investoři, v podobě akcionářů 

a společníků. Zde je bude zajímat, kolik Kč zisku podnik vyprodukoval na 1 Kč 

investovaného majetku. 

 

ROE=
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
  [3] 

 

Ve vzorci bude v čitateli používán čistý zisk (EAT), zatímco ve jmenovateli je 

ve vlastním kapitálu zahrnutý základní kapitál, emisní ážio, zákonné a další fondy a zisk 

běžného účetního období. 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Této rentabilitě se také někdy říká jako ziskové rozpětí a slouží k vyjádření ziskové 

marže. Tento ukazatel vyjadřuje, kolik je schopen podnik vyprodukovat zisku na 1 Kč tržeb. 

V tomto případě je nutné, aby byl do vzorce jako čitatel dosazován čistý zisk v podobě EAT, 

který je po zdanění. Do jmenovatele se pak dosazují tržby, které tvoří provozní výsledek 

hospodaření. Opět platí, že tento ukazatel nemá striktní vymezení, kterých hodnot by měl 

dosahovat, ale v časové řadě by měl mít rostoucí tendenci. 

 

ROS= 
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦  𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒  𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í𝑐ℎ  𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘 ů 𝑠 𝑠𝑙𝑢 ž𝑒𝑏 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦  𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒  𝑧𝑏𝑜 ží
  [2] 

 

Rentabilita nákladů (ROC) 

Tento ukazatel je považován jako doplňující k ukazateli rentability tržeb. V tomto 

případě by hodnoty měly mít v časové řadě klesající tendenci, neboť podnik dokázal vytvořit 

zisk s menšími náklady na výrobu. 

 

ROC= 1
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
  ,  nebo-li ROC=1- ROS   [3] 
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Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 

Tento ukazatel komplexně ukazuje efektivnost hospodaření podniku, tedy míru 

zhodnocení všech aktiv podniku, které jsou financovány vlastním i cizím dlouhodobým 

kapitálem. Výsledná hodnota vyjádří v %, kolik provozního hospodářského výsledku před 

zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny investované věřiteli. Hodnoty by v časové řadě měly 

mít vzestupnou tendenci. 

 

ROCE=
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙+𝑅𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 +𝐷𝑙𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 +𝐵𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛 í ú𝑣ě𝑟𝑦  𝑑𝑙𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏 é  
  [2] 

 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) 

 

Vyjadřuje míru zhodnocení celkového kapitálu, bez ohledu z jakých zdrojů byl kapitál 

pořízen. Protože kapitál je stavová veličina a k výpočtu potřebujeme vyjádřit míru zisku 

za určitý interval, v němž byly prostředky vázány, pracuje se s průměrem těchto veličin na 

počátku a na konci období. Tento výpočet ale nepřispěje k věrnějšímu obrazu v případě, kdy 

se stav veličin v průběhu sledovaného období výrazně měnil.[5] 

 

ROI=
𝐸𝐵𝐼𝑇  + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣 é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑐𝑒𝑙 𝑘𝑜𝑣 ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
   [15] 

 

3.2.2 Ukazatel aktivity 

Obrat aktiv 

Obrat aktiv je ukazatel, který měří efektivnost využívání celkových aktiv. Výsledná 

hodnota udává, kolikrát podnik obrátí svá celková aktiva za rok. Výslednou hodnotu, 

pro objektivizaci, je nutné porovnat s odvětvovým srovnáním. 

 

Obrat aktiv= 
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 [3] 

 

Obrat dlouhodobého majetku 

Tento ukazatel měří efektivnost využívání dlouhodobého majetku (budov, strojů, 

zařízení). Ukazuje, kolikrát se tento majetek obrátí v tržby za rok. Tento údaj by se měl stát 

běžnou součástí při rozhodování o nových investicích. Výslednou hodnotu ukazatele zlepšuje 
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stav dlouhodobého majetku, který je z velké části odepsaný. Proto je na tento fakt potřeba brát 

ohled, protože podnik, který má starší budovy a zařízení a majetek pořizoval před mnoha lety, 

může vykazovat lepší výsledky. Jestliže tato hodnota klesá, pak se mohou zvyšovat fixní 

náklady (např. odpisy, údržba, oprava) a zvyšuje se tak citlivost na pokles tržeb. Z tohoto 

důvodu je potřeba opatrnosti při interpretaci tohoto ukazatele. 

 

Obrat dlouhodobého majetku=   
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏 ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 [3] 

 

 

Obrat zásob 

Tímto ukazatelem změříme, kolikrát se zásoby v průběhu roku obrátí. Pokud hodnota 

je příliš vysoká, pak to signalizuje stav, kdy má podnik zbytečně mnoho financí v zásobách, 

které jsou neefektivně využívány. Jsou to tzv. mrtvé peníze, které mohou být profinancovány 

jinak, a podnik by z nich měl určitý výnos.  

 

Obrat zásob= 
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 [3] 

 

Doba obratu zásob 

Určuje počet dnů, po kterou jsou zásoby vázány na skladě až do okamžiku jejich 

spotřeby ve výrobě. Platí zde pravidlo, že pokud se obrátkovost zásob zvyšuje a doba obratu 

snižuje, pak je situace podniku dobrá. Z tohoto důvodu je potřeba věnovat velkou pozornost 

tomu, aby podnik optimalizoval své zásoby. Nemělo by dojít k situaci, kdy má podnik příliš 

zbytečné zásoby, ale na druhou stranu nemůže být bez zásob, aby nedošlo k narušení 

plynulosti výroby. 

 

Doba obratu zásob= 
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

(𝑡𝑟ž𝑏𝑦  / 360)
  [3] 

 

 

Doba splatnosti pohledávek 

Cílem je stanovení průměrného počtu dní, po kterou odběratelé zůstávají svou částku 

dlužní. 

Doba splatnosti pohledávek= 
𝑝𝑜 ℎ𝑙𝑒𝑑 á𝑣𝑘𝑦

(𝑡𝑟ž𝑏𝑦 /360)
  [3] 
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Doba splatnosti závazků 

Tento ukazatel stanovuje průměrný počet dní, které uplynou od nákupu zásob a dobou 

jejich uhrazení. 

 

Doba splatnosti závazků=  
𝑘𝑟 á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  

(𝑡𝑟ž𝑏𝑦 /360)
   [3] 

 

Pro podnik je efektivnější pokud průměrná doba splatnosti závazků převažuje 

nad průměrnou dobou pohledávek.  

 

3.2.3 Ukazatel zadluženosti 

Každý podnik svou existenci řeší částečně financováním z cizích zdrojů (akcionáři, 

investoři), jelikož jsou levnější než zdroje vlastní, které mohou být použity na jiné investice 

(modernizace strojového zařízení, nákup dalších nemovitostí, inovace).  

Ukazatel zadluženosti nám tedy ukazuje, jak je podnik zadlužený. Vysoká zadluženost ještě 

nemusí nutně znamenat, že má podnik finanční potíže, pokud je schopen zachovat si růst 

rentability v čase. V ČR je část úroku z cizího kapitálu daňově uznatelným výdajem, v praxi 

to znamená, že úroky zvyšují finanční náklady a snižují účetní zisk a základ daně z příjmu. 

Tím se stává cizí kapitál pro podniky přitažlivým. 

 

Celková zadluženost 

V praktické části požiju při výpočtu vzorec, kde v čitateli budou použity veškeré dluhy 

podniku a ve jmenovateli celková aktiva. Tento ukazatel se také nazývá ukazatel věřitelského 

rizika, neboť s jeho růstem roste i riziko, že věřitelé přijdou o investovaný kapitál, z důvodu, 

že podnik nebude dostatečně solventní. 

Zároveň k tomuto ukazateli je doplňující ukazatel vyjadřující poměr mezi vlastním jměním 

a celkovými aktivy. Výsledná hodnota je uvedena v %. 

 

Ukazatel celkové zadluženosti = 
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 é 𝑑𝑙𝑢 ℎ𝑦

𝑐𝑒𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  [7] 
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Ukazatel úrokového krytí 

  Výše tohoto ukazatele vyjadřuje, kolikrát celková produkce podniku pokryje veškeré 

úrokové platby z úvěrů. Bohužel z tohoto ukazatele se však nedozvíme, zda je podnik 

schopen splatit své úvěry jako celek. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat 

na hranici 3. 

 

Úrokové krytí = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 ý 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣 ý ú𝑟𝑜𝑘
  [7] 

 

Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel je pravým opakem k ukazateli celkové zadluženosti, jejich součet by 

měl být 100%. Udává v %, do jaké míry je schopen podnik pokrýt své potřeby z vlastních 

zdrojů. Koeficient samofinancování se vypočte jako podíl vlastních zdrojů k celkovým 

aktivum. 

 

Koeficient samofinancování= 
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  [7] 

 

 

Doba splácení dluhů 

Výpočtem dostaneme dobu (v rokách), za kterou je podnik schopen splatit své závazky. 

 

Doba splacení dluhů = 
cizí  zdroje

CF  z provozní  činnosti
 

 

Dlouhodobá zadluženost 

Ukazuje, která část aktiv podniku je financována dlouhodobými zdroji. Pomáhá nalézt 

optimální poměr mezi dlouhodobými a krátkodobými cizími zdroji. Do dlouhodobých cizích 

zdrojů počínáme i dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy. 

 

Dlouhodobá zadluženost=  
𝑑𝑙𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
[5] 

 

 

Ukazatel podkapitalizování a překapitalizování 

Tyto ukazatele porovnáváme s hodnotou 1. Jestliže je podnik překapitalizován, 

pak kryje svým vlastním kapitálem i oběžné aktiva a zřejmě nedostatečně využívá cizích 
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zdrojů z důvodů přílišné opatrnosti. Jestliže je podkapitalizován, pak cizí zdroje krátkodobé 

kryjí část dlouhodobého majetku. 

Překapitalizace = 
vlastní  kapitál

dlouhodobý  majetek
  [7] 

 

Podkapitalizace = 
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙+ 𝑑𝑙𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏 ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
  [7] 

 

3.2.4 Ukazatel likvidity 

Být likvidní v praxi podniku znamená, s jakou rychlostí je podnik schopen proměnit 

majetek v peníze. Ukazatelé likvidity poměřují to, čím se platí (čitatel) tím, co nutné zaplatit 

(jmenovatel). Pokud se tedy podnik chce vyhnout platebním potížím, je potřeba, aby udržoval 

co nejlikvidnější prostředky, které mohou být vázané v oběžných aktivech, zásobách, 

pohledávkách a na účtu. Pro jednotlivé stupně likvidity jsou stanoveny hodnoty, okolo 

kterých je doporučeno se pohybovat. Příliš vysoké hodnoty udávají, že je kapitál vázán 

v oběžných aktivech a neprodukuje tedy žádný dodatečný zisk. Pro podnik je takto 

neekonomicky vázaný kapitál nehospodárný. Naopak velmi nízké hodnoty varují, 

že se podnik může nacházet na pokraji své existence. Je nutné, aby likvidita byla sledována 

v delší časové řadě, kde by měla vykazovat stabilní hodnoty. 

 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita bývá taky označována jako likvidita 1. stupně nebo také cash ratio. 

Pro tuto likviditu je pro Českou republiku uváděna jako nejvhodnější hodnota okolo 0,6 a výš. 

Podle metodiky ministerstva průmyslu a obchodu je jako nejnižší kritická hodnota uváděna 

okolo 0,2.  

 

Okamžitá likvidita =  
𝑝𝑜 ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣 é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛 í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡 ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟 á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
   [3] 

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita bývá v literatuře označována jako likvidita 2. stupně nebo také 

acid test. V tomto ukazateli jsou v čitateli ponechány jen peněžní prostředky, krátkodobé 
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cenné papíry a krátkodobé pohledávky (které jsou očištěné od těžko vymahatelných 

a pochybných pohledávek, které by neoprávněně zlepšovaly hodnotu ukazatele). 

Hodnoty této likvidity by se měly pohybovat v rozmezí 1-1,5. 

 

Pohotová likvidita= 
(𝑜𝑏 ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 −𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 ) 

𝑘𝑟 á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
     [3] 

 

Běžná likvidita 

Též nazývanou jako likvidita 3. stupně či current ratio. Běžná likvidita ukazuje, 

kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Čím větší je tato hodnota, tím 

je větší pravděpodobnost, že je podnik schopen splácet své závazky. V literatuře se uvádí, 

že hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 1,5-2,5. 

 

Běžná likvidita= 
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟 á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
   [3] 

 

3.2.5 Ukazatele s využitím cash flow 

Cílem analýzy peněžních toků je zachycení jevů, které mohou signalizovat platební 

potíže, a posoudit tak, k jakému stavu spěje finanční situace podniku. 

Významnou vypovídací schopnost mají ukazatele, které porovnávají finanční toky 

z provozní činnosti k některým složkám výkazu zisku a ztráty nebo rozvahy. Vymezení 

obsahu ukazatele je podřízeno účelu jejich použití. U ukazatele cash flow je jejich účel dán 

potřebou vyjádření vnitřní finanční síly. Takto vyjádřený ukazatel je mírou schopnosti 

podniku tvořit z vlastních zisků finanční přebytky, které se použijí k dalším investicím. 

Důležité je si předem stanovit, co bude obsahem cash flow a co se bude do výpočtu 

dosazovat. Nejčastěji bývá stanoven rozdíl příjmu a výdajů, které souvisejí s běžnou 

hospodářskou činnosti podniku. Takto pojatý cash flow je nahrazen u poměrových ukazatelů 

zisk. Výhodou v porovnání se ziskem, že cash flow: 

 odstraňuje vlivy vyplývající z účetních principů a postupů 

 není tak citlivý na vlivy inflace než zisk  [5] 
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Tabulka 2 Ukazatele na cash flow 

Rentabilita obratu z hlediska ČPK = ČPK/ ročnítržby 

Podíl ČPK z majetku= ČPK/průměrnáaktiva 

Rentabilita ČPK = zisk/ČPK 

Doba obratu ČPK = ČPK/dennítržby 

Rentabilita 

Rentabilita tržeb = CF z provozní činnosti/ročnítržby 

Rentabilita obratu = CF z provozní činnosti/obrat 

Rentabilita celkového kapitálu = CF z provozní činnosti/kapitál 

Stupeň oddlužení= CF z provozní činnosti/cizí kapitál 

Úrokové krytí = CF z provozní činnosti/placené úroky 

Rentabilita vlastního kapitálu z CF = CF z provozní činnosti/vlastní kapitál 

Finanční rentabilita finančních fondů = CF z provozní činnosti/finanční fond 

Likvidita z CF = CF z provozní činnosti/krátkodobé závazky 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P.: Finanční analýza, Praha, Grada, 2008 

 

3.2.6 Provozní (výrobní) ukazatele 

Tyto ukazatele se zaměřují na vnitřní řízení podniku. Jsou jedním z řady základních 

ukazatelů, které pomáhají managementu ke sledování a analyzování vývoje aktivity podniku. 

Provozní ukazatele se zabývají především náklady, kdy jejich řízením může podnik 

hospodárně nakládat s jejich jednotlivými druhy a dosáhnout tak vyšší efektivity podniku. 

 

Mzdová produktivita 

Výpočtem ukazatele zjistíme, kolik výnosu připadne na 1 Kč vyplacených mezd. Tento 

ukazatel by měl vykazovat v časové řadě vzestupnou tendenci. Do čitatele dosadíme přidanou 

hodnotu, abychom vyloučili vliv nakupovaných surovin, energií a služeb. 

 

Mzdová produktivita =
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛 á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑚𝑧𝑑𝑦
 [10] 

 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku 

Vyjadřuje množství výnosů reprodukovaných 1 Kč vloženou do dlouhodobého hmotného 

majetku v pořizovacích cenách. Hodnota ukazatele by měla být co nejvyšší. 

 

Produktivita DHM =
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦  (𝑏𝑒𝑧  𝑚𝑖𝑚𝑜 řá𝑑𝑛 ý𝑐ℎ)

𝑑𝑙𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏 ý ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛 ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 [10] 

 

Ukazatel stupně odepsanosti 

Tento ukazatel lze také nazvat jako ukazatel opotřebovanosti DHM. Hodnota je vyjádřena 

v % a vyjadřuje na kolik je v průměru odepsán DHM. Ukazatel tedy svědčí o stárnutí firmy. 
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Opotřebovanost DHM =
𝐷𝐻𝑀  𝑣 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣 ý𝑐ℎ  𝑐𝑒𝑛 á𝑐ℎ

𝐷𝐻𝑀  𝑣 𝑝𝑜 ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐 í𝑐ℎ  𝑐𝑒𝑛 á𝑐ℎ
 [10] 

 

Nákladovost výnosů 

Ukazuje zatížení výnosů firmy celkovými náklady. Hodnota by měla v časové řadě klesat. 

 

Nákladovost výnosů = 
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦  (𝑏𝑒𝑧  𝑚𝑖𝑚𝑜 řá𝑑𝑛 ý𝑐ℎ)
  [10] 

 

Materiálová náročnost výnosů 

Ukazuje zatížení výnosů spotřebovaným materiálem a energiemi. Hodnota by měla v časové 

řadě klesat. 

 

Materiálová náročnost výnosů = 
𝑠𝑝𝑜𝑡 ř𝑒𝑏𝑎  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖 á𝑙𝑢  𝑎  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦  (𝑏𝑒𝑧  𝑚𝑖𝑚𝑜 řá𝑑𝑛 ý𝑐ℎ)
  [10] 

 

Vázanost zásob na výnosy 

Udává, jaký objem zásob je vázán na 1 Kč výnosů. Hodnota by měla být minimální. 

 

Vázanost zásob na výnosy = 
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦  (𝑏𝑒𝑧  𝑚𝑖𝑚𝑜 řá𝑑𝑛 ý𝑐ℎ)
   [10] 

 

 

Struktura nákladů 

Výpočtem zjistíme, jak se daný druh nákladů podílí na celkových nákladech. 

 

Struktura nákladů = 
𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
   [5] 

 

3.3 Analýza rozdílových ukazatelů  

Tyto stavové ukazatele vyjadřují rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv 

a určitých položek krátkodobých pasiv 
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3.3.1 Čistý pracovní kapitál 

V češtině je taky označován jako provozní kapitál. Čistý pracovní kapitál je vyjádřen 

podílem mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Tento vztah má přímý vliv 

na platební schopnost podniku. V případě, že podnik má kladnou hodnotu čistého pracovního 

kapitálu, podnik vytváří tzv. finanční polštář, aby dostál svým okamžitým závazkům. 

V případě, že je hodnota záporná, signalizuje to stav, že podnik nemá dostatek finančních 

prostředků na úhradu svých závazků a musí je tedy čerpat z dlouhodobých aktiv. 

Velikost čistého pracovního kapitálu je dána mnoha faktory, mezi které můžeme 

zařadit dobu obratu krátkodobých dluhů a pohledávek, doba obratu zásob a faktory, na které 

podnik nemá přímý vliv, jako je stabilita trhu, konkurence a daňová legislativa. 

Čistý pracovní kapitál porovnaný na aktiva, nám ukazuje, jak velkou rezervu nám 

podnik vytváří pro případ její platební neschopnosti, ale zároveň lze taky říci, že pokud jsou 

hodnoty vysoké, podnik hospodaří neefektivně s volnými financemi.[5] 

 

3.3.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky ukazují okamžitou likviditu aktuálně splatných 

krátkodobých závazků. Čisté pohotové prostředky se vypočítají rozdílem mezi pohotovými 

peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky, kdy do pohotových peněžních 

prostředků zahrneme pouze hotovost a zůstatek na běžném účtu. A mezi pohotové peněžní 

prostředky zahrneme i krátkodobé cenné papíry a krátkodobé termínované vklady, které jsou 

v případě nutnosti snadno přeměnitelné na kapitálovém trhu na likvidnější peníze.   

Výhodou tohoto ukazatele je velmi malá souvislost s oceňovacími technikami 

podniku. Ukazatel může být silně ovlivněn časovým posunem (dřívější nebo pozdější platby) 

plateb v okamžiku zjišťování likvidity. [4] 

 

ČPP=  pohotové peněžní prostředky-okamžitě splatné závazky  [4] 

 

3.4 Souhrnné indexy hodnocení 

Souhrnné indexy hodnocení mají za úkol vyjádřit souhrnnou charakteristiku celkově 

finančně-ekonomické situace a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla. Jsou však vhodné 

pouze jako rychlé a globální srovnání řady podniků a mohou sloužit jako orientační podklad 

pro další hodnocení, jejich vypovídací schopnost je nízká. 
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Větší počet ukazatelů umožňuje detailnější zobrazení situace v podniku. Avšak může se 

stát, že příliš velký počet ukazatelů může ztížit orientaci a vede ke zkreslení pohledu na 

podnik.  

Funkční model má za úkol vysvětlit: 

 vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na celé hospodaření 

 ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje 

 poskytnout podklady pro výběr rozhodnutí z hlediska firemních či externích cílů [3] 

3.4.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Poměrové ukazatele hodnotí postavení podniku pouze z jedné stránky a vypovídají tak 

jen o jeho jedné charakteristice. Každá aktivita celého ekonomického procesu podniku se 

projeví ve všech jeho oblastech a proto je potřeba nějakého ukazatele, který zachytí jejich 

vzájemné propojenosti. Umožňují to soustavy ukazatelů, které zachycují stručně a přehledně 

souvislosti mezi výnosností a finanční stabilitou podniku. Toto dovedou pyramidové soustavy 

ukazatelů, které rozkládají ukazatele na vrcholu pyramidy do dalších ukazatelů a jejich vazeb 

mezi nimi. [14] 

 

 

 

Obrázek 3 Rozklad Du Pont 

Zdroj: MRKVIČKA, J., KOLÁŘ, P.: Finanční analýza 
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Analýza Du Pont - je rozkladem rentability celkového vloženého kapitálu (ROA) na 

jednotlivé dílčí ukazatele podle nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nomeurs, která 

tento rozklad použila poprvé. Z obr. č. 3 je vidět, že v prvním stupni rozkladu se ROE rozpadá 

na ukazatele ziskovosti tržeb (ziskové rozpětí = Zisk / Tržby) a ukazatel obratu celkových 

aktiv (Tržby / Aktiva). Ve druhém stupni je rozklad ROE rozšířen na Zisk / Tržby * 

Tržby / Aktiva * Aktiva / Vlastní Kapitál. (ROA = Zisk / Aktiva neboli ROE = ROA * Aktiva 

/ Vlastní Kapitál). Druhá rovnice ukazuje, jak se na konstrukci ROE podílí ziskové rozpětí, 

obrat celkových aktiv a finanční páka. Levá strana diagramu tedy znázorňuje konstrukci 

ziskové marže. Pravá strana diagramu rozkládá rozvahové položky a vyčísluje různé druhy 

aktiv. Zobrazuje tedy obrat celkových aktiv. [13] 

 

3.5 Bankrotní modely 

Tyto modely odpovídají na otázku, zda podnik do určité doby může zbankrotovat či ne. 

3.5.1 Altmanův model 

Tento model vychází z propočtu globálních indexů. Jeho oblíbenost spočívá v jednoduchém 

propočtu, který je stanoven jako součet pěti hodnot, kdy ke každé hodnotě je přiřazena různá 

váha. Největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. Cílem Altmanova modelu je zjištění 

míry rizika bankrotu, nebo zda je podnik prosperujícím. 

Jelikož zkoumaný podnik není veřejně obchodovatelný na burze, bude pro výpočet použit 

modifikovaný Altmanův Z-skóre výpočet. 

 

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

 

Kde  X1 pracovní kapitál/celková aktiva  

 X2 zisk po zdanění/ celková aktiva 

 X3 EBIT/celková aktiva 

 X4 základní kapitál/celkové dluhy 

X5 tržby/celková aktiva[5] 

 

TZ> 2,9 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

1,2 <Z ≤ 2,9 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z ≤ 1,2 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 
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3.5.2 Model In- Index důvěryhodnosti 

Tento model byl zpracován manžely Neumaierovými a jejich snahou bylo vytvoření 

modelu, který by odpovídal charakteru českých firem a jejich prostředí. Model In je opět 

vyjádřen rovnicí, v níž jsou zařazeny poměrové ukazatele, a ke každému z nich je přiřazena 

váha důležitosti. Předností tohoto ukazatele je, že rozlišuje model věřitelský a vlastnický.  

Model věřitelský rozlišuje jednotlivé podniky, podle toho jakou činností se zabývá 

a podle toho se mění i jednotlivé váhy. Váhy určené pro zkoumaný podnik už jsou zapsány 

v následujícím vzorci: 

 

IN95=0,28*(aktiva/cizí zdroje)+0,11*(EBIT/nákladové úroky)+13,07*(EBIT/aktiva) 

+0,64*(tržby/aktiva)+0,1* (oběžná aktiva/krátkodobé závazky +krátkodobé bankovní úvěry) 

+6,36*(závazky po lhůtě splatnosti/tržby) 

 

IN > 2 Dobré finanční zdraví 

IN se nachází v intervalu 1-2 Potencionální problémy 

IN < 1 Firma se pravděpodobně ocitne v existenčních problémech 

 

Model vlastnický se dodatečně vytvořil pro investory, kteří chtěli mít jistotu, 

že s jejich investicemi je správně nakládáno. Pro model vlastnický se použije vzorec, 

kde jednotlivé váhy jsou stejné pro všechny podniky napříč všemi obory. 

 

IN99= -0,017*(cizí zdroje/aktiva) + 4,573*(EBIT/aktiva) + 0,481* (výnosy/aktiva) +0,015* 

(oběžné aktiva/ krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

 

IN ≥ 2,07 Dobré finanční zdraví 

IN ~ 0,684-2,07 Potencionální problémy 

IN ≤ 0,684 Projev finanční nedůživosti 

 

Model IN01 spojuje oba předchozí modely v jeden a navíc zohledňuje snahu o sledování 

tvorby ekonomické přidané hodnoty. Pro výpočet tohoto modelu se použije vzorec: 
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IN01=0,13*(aktiva/cizí zdroje)+0,04* (EBIT/nákladové úroky)+3,92* (EBIT/aktiva) 

+0,21* (výnosy/aktiva)+ 0,09* (oběžné aktiva/ krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní 

úvěry)[3] 

 

IN01 < 0,75 Podnik spěje k bankrotu s pravděpodobností 86 % 

IN01 > 1,77 Podnik s pravděpodobností 67 % tvoří hodnotu 
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4 Analýza účetních výkazů - praktická část 

V praktické části mé diplomové práce provedu analýzu účetních výkazů, které jsou 

součásti přílohy, podniku XY2012 za období 2007-2011. Hodnoty v tabulkách a grafech jsou 

uváděny v tisících Kč. Při výpočtech budu vycházet z údajů za běžné období v netto 

hodnotách uvedených ve výročních zprávách podniku. 

 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

V příloze jsou uvedeny tabulky, kde jsou vypočteny horizontální a vertikální analýzy 

účetních výkazů. Ve vertikálních analýzách jsou vypočteny procentní podíly jednotlivých 

položek výkazů. V horizontálních analýzách jsou vypočteny řetězovou metodou rozdíly mezi 

dvěma po sobě jdoucími léty. 

 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

 

Tabulka 3 Horizontální analýza vybraných položek aktiv 

 

K 31.12…. 

2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Abs. 

tis. Kč 

 

Změna 

Rel. 

% 

 

Změna 

Abs. 

tis. Kč 

 

Změna 

Rel. 

% 

 

Změna 

Abs. 

tis. Kč 

 

Změna 

Rel. 

% 

 

Změna 

Abs. 

tis. Kč 

 

Změna 

Rel. 

% 

 

Změna 
Položky 

 Aktiva celkem 102 849 17% 149 210 21% -157 024 -18% 63 067 9% 

B. Dlouhodobý majetek 22 287 11% -18 690 -8% -3 031 -1% 38 845 19% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek -3 158 -63% -873 -47% 815 83% 382 21% 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 25 655 13% -17 827 -8% -3 846 -2% 38 336 18% 

C. Oběžná aktiva -118 072 -20% 168 370 35% -155 020 -24% 23 549 5% 

C.I. Zásoby -26 148 -11% 20 116 9% 2 518 1% 44 473 19% 

1. Materiál -14 066 -13% 16 733 17% 10 515 9% 22 329 18% 

3. Výrobky -1 262 -3% 7 530 18% 5 608 11% 2 923 5% 

5. Zboží -958 -18% 6 912 161% -8 699 -78% 1 770 71% 

C.II Dlouhodobé pohledávky 10 459 0% -10 459 -100% 0 0% 0 0% 

C.III Krátkodobé pohledávky -51 967 -19% -15 422 -7% 515 0% -8 725 -4% 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek -50 940 -56% 174 659 432% -158 053 -73% -12 199 -21% 

D.I. Časové rozlišení  -1 566 -37% -270 -10% 1 027 43% 673 20% 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 
 

 

Dlouhodobý majetek hned v prvních letech zaznamenal 11% nárůst, který je 

zapříčiněn investicí v roce 2008 do nové skladovací haly. V následujících letech dochází 

k poklesu, které je přisuzováno kontinuálnímu odpisování majetku. V roce 2011 opět dochází 

k nárůstu u dlouhodobého majetku. V tomto roce podnik zakoupil výrobní stroje a začlenil je 

tak do svého majetku. 
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Oběžná aktiva zpočátku klesala o 20%. V roce 2009 došlo k prudkému nárůstu, tento 

nárůst je způsoben hlavně zbožím, kdy jejich zvýšení zapříčiněno prudkým poklesem 

poptávky, která reaguje na celosvětovou krizi. V roce 2010 dochází k poklesu o 24%. Podnik 

výrazně snížil své zásoby zboží o 78%. V roce 2009 zaznamenal prudký nárůst krátkodobý 

finanční majetek. V následujících letech dochází k jeho poklesu a to o 73% a 21%. 

 U časového rozlišení můžeme v roce 2008 pozorovat pokles o 37%, který pokračuje 

i v roce 2009 o 10%. V roce 2010 dochází k růstu o 43% a v roce 2011 taktéž o 20%. 

Strukturu aktiv zobrazuje také graf č.1 

 

Graf 1 Vývoj struktury aktiv 

 
 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

Bilanční suma v jednotlivých letech dosahuje stejné výše, pouze v roce 2009 můžeme 

zaznamenat oproti roku 2008 výrazný nárůst, který je způsoben zvýšením oběžných aktiv, 

konkrétně zbožím na skladě. Tento jev je připisován celosvětové krizi, která postihla 

i zkoumaný podnik a na konci roku 2008 a počátku roku 2009 podnik zaznamenal hluboký 

pokles poptávky po prádelenském zboží. Vývoj bilanční sumy je znázorněno v grafu č. 2 

 

Graf 2Vývoj bilanční sumy v tis. Kč 

 
Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 
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V tabulce 4 jsou uvedeny výsledky z horizontální analýzy pasiv. 

Tabulka 4  Horizontální analýza vybraných položek pasiv 

 

K 31.12… 
2008/2007 

 

2009/2008 

 

2010/2009 

 

2011/2010 

 
v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Pasiva celkem 102 849 17% 149 210 21% -157 024 -18% 63 067 9% 

Vlastní kapitál 41 459 11% 195 882 59% 250 737 183% 215 204 189% 

Výsledek hospodaření 

minulých let 

240 615 1604100% 41 459 17% 195 882 70% 250 736 53% 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 

-199 156 -83% 154 423 373% 54 855 28% -35 532 -14% 

Cizí zdroje -138 610 -12% -46 672 -4% -407 761 -41% -152 137 -26% 

Rezervy -2 649 -19% -3 586 -32% 1 434 19% 1 093 12% 

Ostatní rezervy 1 166 12% -3 586 -32% 1 434 10% 1 093 12% 

Dlouhodobé závazky -1 688 -100% 4 480 0% -683 -15% -1 222 -32% 

Krátkodobé závazky 9 278 45% 138 729 65% -125 164 -36% -1 303 -1% 

Závazky z obchodních vztahů -48 072 -30% 32 736 29% 13 229 9% 11 516 7% 

Bankovní úvěry a výpomoci  -343 548 -35% 13 702 2% -283 348 -44% -150 705 -42% 

Bankovní úvěry dlouhodobé -171 435 -19% -210 787 -30% -301 032 -60% -160 490 -80% 

Krátkodobé bankovní úvěry 27 937 32% 24 489 21% 17 684 13% 9 785 6% 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

Vlastní kapitál zaznamenal v časové řadě rostoucí tendenci. V roce 2008 rostl o 11%, v roce 

2009 o 59% a letech 2010 a 2011 dokonce o cca 180%. Tento růst je způsoben jednak 

zvyšováním hospodářského výsledku minulých let a jednak se na tomto výsledku projevuje 

fůze dvou podniků, která proběhla na konci roku 2006, ale do účetnictví se promítla v roce 

2007. Od tohoto roku je v pasivech zahrnutá položka ostatní kapitálové fondy, které vykazují 

-615 167 tis. Kč. Tyto kapitálové fondy vznikly převedením položek zaniklého podniku, 

konkrétně se jedná o základní kapitál, nerozdělený zisk minulého období, výsledek 

hospodaření a ostatní kapitálové fondy. Tato položka pak významně pozměňuje celkový růst 

vlastního kapitálu v čase tím, že dochází k prudkým nárůstům. Tento prudký skok 

v jednotlivých letech je pak zaznamenám v grafu č. 3. 

Cizí zdroje mají klesající tendenci. V roce 2008 poklesl o 12%. Další významnější 

pokles můžeme zaznamenat v roce 2010 o 41%. V následujícím roce opětovně klesá o 26%. 

Tento pokles je způsoben zejména splacením dlouhodobých bankovních úvěrů. 

 

Graf 3 Vývoj struktury pasiv 

 
Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 
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4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

Zkoumaný podnik se zabývá výrobou prádelenského zařízení pro prádelny, hotely a jiná 

zařízení. Z toho plyne, že převážnou část majetku by měl tvořit dlouhodobý majetek v podobě 

strojů a zařízení pro výrobu zařízení a zařízení pro vlastní vývoje. Z tabulky 5 lze, 

ale vysledovat, že dlouhodobý majetek zaujímá ve všech zkoumaných letech pouze 1/3 část 

celkových aktiv. 

V roce 2007 největší poddíl zaujímá položka oběžných aktiv. Od roku 2008 tyto aktiva 

lehce klesla a po zbytek zkoumané doby se drží okolo 70%. Z tabulky je patrné, že největší 

část oběžných aktiv je uloženo v zásobách a v krátkodobých pohledávkách. Zásoby se 

pohybují okolo 30%. Výraznou změnu můžeme zaznamenat u krátkodobých pohledávek, 

kdy v roce 2007 zaujímají 44%, v roce 2008 klesají na hladinu 31% a po zbytek zkoumaného 

období klesly pod 30%. 

 

Tabulka 5 Vertikální analýza vybraných položek aktiv 

K 31.12…. 2007 2008 2 009 2010 2 011 

Aktiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 34% 32% 24% 29% 32% 

Oběžná aktiva 98% 67% 75% 70% 67% 

Zásoby 39% 30% 27% 33% 36% 

Materiál 18% 13% 13% 17% 19% 

Nedokončená výroba a polotovary 13% 10% 7% 8% 9% 

Výrobky 7% 6% 6% 8% 8% 

Krátkodobé pohledávky 44% 31% 24% 29% 25% 

Krátkodobý finanční majetek 15% 6% 25% 8% 6% 

Účty v bankách 15% 6% 25% 8% 6% 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

Vlastní kapitál až do roku 2009 záporné hodnoty: v roce 2007 -61%, v roce 2008 -

46%, v roce 2009 -16%, v roce 2010 dochází k růstu o 16% a v roce 2011 dokonce o 42%. 

Záporné hodnoty jsou způsobeny nízkými hodnotami výsledků hospodaření a záporným 

stavem ostatních kapitálových fondů, které vznikly při fůzi dvou podniků na konci roku 2006. 

Cizí zdroje v roce 2007 dosahují 192%, poté dochází k jejich pozvolnému poklesu až 

na hodnotu 58% v roce 2011. Tyto hodnoty zvedají dlouhodobé bankovní úvěry, 

které v počátku dosahují až 143% v roce 2007, od roku 2008 dochází k jejich postupnému 

splacení až do roku 2011, kdy dlouhodobé bankovní úvěry jsou na hodnotě 5% z celkových 

cizích zdrojů. Tyto vysoké hodnoty jsou způsobeny převzetím bankovních úvěrů podniku, 

který byl součásti fůze v roce 2006.  
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Tabulka 6 Vertikální analýza vybraných položek pasiv 

K 31.12…. 2007 2008 2009 2010 2011 

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál -61% -46% -16% 16% 42% 

Kapitálové fondy -100% -86% -71% -86% -79% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 39% 6% 23% 35% 28% 

Cizí zdroje 193% 146% 116% 84% 58% 

Krátkodobé závazky 33% 30% 41% 32% 29% 

Závazky z obchodních vztahů 26% 16% 17% 22% 22% 

Bankovní úvěry a výpomoci  157% 87% 74% 50% 27% 

Bankovní úvěry dlouhodobé 143% 99% 58% 28% 5% 

Časové rozlišení 0% 0% 0% 0% 0% 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka 7 Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty 

k 31. 12…. 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Obchodní marže 4 493 85% -934 -10% 2 743 31% 3 288 28% 

Výkony  -348 347 -22% -234 144 -18% 216 166 21% 159 976 13% 

Tržby za prodej výrobků a služeb -302 155 -19% -241 095 -19% 213 053 21% 139 734 11% 

Výkonová spotřeba -238 393 -22% -181 553 -21% 169 304 25% 133 311 16% 

Přidaná hodnota -105 455 -20% -53 525 -13% 49 605 14% 29 953 7% 

Osobní náklady 4 898 2% -33 327 -16% 19 661 11% 21 098 11% 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného majetku a hmotného 

majetku 

1 343 5% -940 -3% -3 511 -12% 5 746 22% 

Provozní výsledek hospodaření  -146 408 -40% 3 065 1% 65 560 29% 6 261 2% 

Finanční výsledek hospodaření -113 132 -217% 188 349 -114% -527 -2% -52 473 -234% 

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 

-199 157 -83% 154 424 373% 54 855 28% -35 532 -14% 

Výsledek hospodaření za účetní 

období  

-199 156 -83% 154 423 373% 54 855 28% -35 532 -14% 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 

-259 540 -84% 191 414 372% 65 033 27% -46 212 -15% 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

Hlavním předmětem podnikání je prodej vlastně vyrobených výrobků, proto je také 

položka Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb je pro nás důležitá. Vývoj této položky 

je znázorněn v grafu 4, kde můžeme sledovat až do roku 2009 pokles tržeb za vlastní prodeje, 

poté od roku 2010 dochází k pozvolnému vzestupu. V roce 2010 o 21% a v roce 2011 o 11%. 

Tu samou tendenci vykazují i ostatní položky do roku 2009 dochází k poklesu a od roku 2010 

mají hodnoty tendenci stoupat. Obchodní marže v roce 2008 zaznamenala prudký vzestup o 

84%, v následujícím roce 2009 došlo k poklesu o 10%, v následujících letech dochází 

k opětovnému růstu vždy o zhruba 30%. Za pozornost stojí osobní náklady, kdy v roce 2008 

stoupají jen o 2%, v roce 2009 klesají, díky podnikové politice, o 16%. V roce 2010 a 2011 

opět rostou o shodně o 11%. Významná je položka hospodářského výsledků za běžnou 

činnost, která v roce 2008 klesla o 83%, aby v roce 2009 zaznamenala růst o 372%. 

Za povšimnutí také stojí provozní výsledek hospodaření, který v roce 2008 klesá o 40%, 
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v následujícím roce 2009 nepatrně stoupá o 1%. V letech 2010 opět dochází k jeho růstu 

o 29% a v roce 2011 jen o 2%.  

 

Graf 4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

 
Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

 

4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Níže uvedená tabulka uvádí vertikální analýzu vybraných položek výkazu zisku a 

ztráty. 

 

Tabulka 8 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Vertikální analýza zisku a ztráty 

2007 2008 2009 2010 2011 

Podíl 

v % 

Podíl 

v % 

Podíl 

v % 

Podíl 

v % 

Podíl 

v % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100% 100% 100% 100% 100% 

Výkonová spotřeba 70% 67% 66% 68% 71% 

Přidaná hodnota 33% 33% 35% 33% 32% 

Osobní náklady 13% 17% 17% 16% 16% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku a 

hmotného majetku 

2% 2% 3% 2% 2% 

Provozní výsledek hospodaření  23% 17% 21% 23% 21% 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb zde představují 100%. Přidaná hodnota 

se na tržbách podílí v letech 2007-2011 33%, 33%, 35%, 33% a 32%. Po celou dobu 

zkoumání je tedy skoro neměnná. Osobní náklady se podílí v roce 2007 13% a od roku 2008 

vystoupají na 17% a drží se v této výši po zbytek zkoumaného období. Výkonová spotřeba 

se podílí na tržbách v roce 2007 70%, po období 2008-2010 se pohybuje okolo 67% a 

v posledním roce opět vystoupá na 71%. 
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4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Následující kapitola se zabývá analýzou poměrových ukazatelů, které jsou nejvíce 

využívány v rámci finanční analýzy. V této práci jsou analyzovány ukazatele rentability, 

zadluženosti, aktivity a provozní ukazatele. 

 

4.2.1 Ukazatel rentability 

V níže uvedeném grafu je znázorněn vývoj ukazatelů ve sledovaném období. 

Graf 5 Vývoj ukazatelů rentability 

 
Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv v roce 2008 zaznamenal výrazný 

pokles na 15%. Za tento pokles je zodpovědný pokles výsledku hospodaření, který byl 

ovlivněn rapidním snížením poptávky po výrobcích ze strany zahraničních zákazníků. 

V následujících letech podnik zavedl opatření vedoucí k udržení finanční stability podniku 

a v následujících letech se toto opatření ihned projevilo postupným zvyšováním rentability, 

nejprve o 31% a pak o 45% a 35%. Vývoj této rentability je vypočten v tabulce 9 

 

Tabulka 9 Rentabilita celkových vložených aktiv  

 

2007 2008 2009 2010 2011 

EBIT 382 957 106 912 268 162 321 450 271 623 

Aktiva celkem 616 179 719 028 868 238 711 214 774 281 

ROA 62% 15% 31% 45% 35% 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 
 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu bude nejvíce zajímavým pro vlastníky, 

protože se zde dozví, jak jim vydělávají jejich vlastní investice. Z tohoto důvodu by měl tento 

ukazatel dosahovat co možno největších hodnot. Z tabulky 10 se, ale dozvídáme, že ROE 

na začátku zkoumaného období dosahuje záporných hodnot. ROE dosahuje záporných 

hodnot, neboť do vzorce výpočtu byl dosazen vlastní kapitál, který až do roku 2009 

vykazoval zápornou hodnotu. Tato hodnota je způsobena záporným stavem ostatních 

kapitálových fondů, které vznikly při fůzi na konci roku 2006. Od roku 2009 dochází ke 
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zvýšení jednak hospodářského výsledku za běžné období a zlepšení hospodaření se zisky 

z minulých let. Podnik také dočasně pozastavil investice, které se kladně projevily na tomto 

ukazateli. 

 

Tabulka 10 Rentabilita vlastního kapitálu 

Sloupec1 2007 2008 2009 2010 2011 

Vlastní kapitál -374 327 -332 868 -136 986 113 751 328 955 

Výsledek hospodaření za účetní období 240 615 41 459 195 882 250 737 215 205 

ROE -64% -12% -143% 220% 65% 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 
 

 

Rentabilita tržeb měří výkonnost podniku a udává, jak velký zisk vyprodukuje 

na 1 Kč tržeb. Opět můžeme vysledovat v tabulce 11, že v roce 2008 došlo k prudkému 

poklesu, který v následujících letech začíná stoupat, V roce 2009 o 18%, v roce 2010 o 19% a 

v roce 2011 dochází k nepatrnému poklesu na 15%. Spolu s rentabilitou tržeb úzce souvisí 

i rentabilita nákladů. Tento ukazatel by měl vykazovat v časové řadě spíše klesající 

tendenci. V tabulce opravdu dochází ke snížení tohoto ukazatele v roce 2009 na 82%. Tento 

pokles může být částečně způsoben i podnikovou politikou, kdy v roce 2009 došlo 

k částečnému propouštění zaměstnanců, což může mít vliv, že podnik dokázal vyrobit 

výrobek s nižšími náklady. V roce 2009 opět dochází k malému nárůstu na 85%. 

 
Tabulka 11 Rentabilita tržeb a nákladů 

Sloupec1 2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 583 314 1 281 159 1 040 064 1 253 117 1 392 851 

Výsledek hospodaření za účetní období 240 615 41 459 195 882 250 737 215 205 

Tržby za prodej zboží 64 828 61 421 57 436 57 346 53 133 

ROS 15% 3% 18% 19% 15% 

ROC 85% 97% 82% 81% 85% 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 
 

Ukazatel celkově investovaného kapitálu je jedním z nejdůležitějších ukazatelů, 

protože je základním měřítkem celkové výnosnosti podniku. Obecně by tento ukazatel měl 

v časové řadě růst. Opět v roce 2008 můžeme pozorovat prudký pokles na 27%. Největšího 

zhodnocení kapitálu se podnik mohl dočkat v roce 2010, kdy hodnota dosáhla 98%. 

V následujícím roce opět dochází k poklesu na 71%. 

 
Tabulka 12 Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

 2007 2008 2009 2010 2011 

EBIT 382 957 106 912 268 162 321 450 271 623 

Vlastní kapitál+dlouhodobé dluhy + rezervy 

+ dlouhodobé bankovní úvěry 

524 884 390 571 376 560 327 016 381 601 

ROCE 73% 27% 71% 98% 71% 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 
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Ukazatel rentability vloženého kapitálu vyjadřuje celkové zhodnocení vloženého 

kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byl pořízen. Opět v roce 2008 dochází k prudkému 

poklesu ze 74% na 23%. V následujících letech dochází k postupnému vzestupu na 34%, 47% 

a poklesu v roce 2011 na 36%. Hodnoty tohoto ukazatele jsou vypočteny v tabulce 13. 

 
Tabulka 13 Rentabilita vloženého kapitálu 

 2007 2008 2009 2010 2011 

EBIT 382 957 106 912 268 162 321 450 271 623 

Nákladové úroky 72 013 55 508 25 344 13 599 9 984 

Kapitál celkem 616 179 719 028 868 238 711 214 774 281 

ROI 74% 23% 34% 47% 36% 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

4.2.2 Ukazatel likvidity 

Tabulka 14 Vývoj ukazatelů likvidity 

Ukazatelé likvidity 2007 2008 2009 2010 2011 

Běžná likvidita 2,95 2,27 1,85 2,19 2,31 

Pohotová likvidita 1,78 1,27 1,19 1,16 1,07 

Okamžitá likvidita 0,45 0,19 0,61 0,25 0,20 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

Ukazatel běžné likvidity by se měl pohybovat v intervalu 1,5-2,5. Zkoumaný podnik 

se v tomto rozmezí pohybuje. Jen v roce 2007 se jeho likvidita pohybovala na úrovni 2,95. 

Tato zvýšená hodnota je způsobena vyšším objemem celkových aktiv. 

Hodnota pohotové likvidity je stanovena v rozmezí 1-1,5. Zkoumaný podnik se pohybuje od 

roku 2008 přesně v tomto rozmezí.  

U ukazatele okamžité likvidity byla jako krizová dolní hranice stanovena 0,2. 

Optimálně by se měla pohybovat od 0,6 a výš. U zkoumaného podniku došlo pouze jednou 

k poklesu pod kritickou hranici a to v roce 2008. Důvodem byl prudký pokles peněz 

na bankovním účtu. V následujícím období došlo sice k růstu tohoto ukazatele, ale stále se 

drží spíše na kritické hranici. 

 

4.2.3 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele zadluženosti poměřují správný poměr mezi vlastními a cizími zdroji a zabývají se 

schopnosti hradit náklady dluhů. 
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Tabulka 15 Vývoj ukazatelů zadluženosti 

 Ukazatel zadluženosti 2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost=cizí zdroje/ celková aktiva 

 193% 146% 116% 84% 58% 

koeficient samofinancování=vlastní kapitál/ celková aktiva 

 -61% -46% -16% 16% 42% 

Dlouhodobá zadluženost=dlouhodobé závazky/ celková aktiva 

 0% 0% 1% 1% 0% 

Doba splacení dluhů=cizí zdroje/ CF z provozní činnosti 

 

3,50 7,26 2,72 4,05 2,14 

Úrokové krytí=EBIT/úroky 

 

5,32 1,93 10,58 23,64 27,21 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

Z tabulky 15 je patrné, že celková zadluženost byla nejvyšší v roce 2007 193%, 

postupem času se tato zadluženost snižovala a v roce 2011 dosáhla 58%. Na vině v roce 2007 

můžou být příliš vysoké dlouhodobé bankovní úvěry, které se postupně dařilo splácet. 

Doplňující informací k celkové zadluženosti je koeficient samofinancování, který 

opět v roce 2007 dosahoval -61%, což znamená, že podnik nebyl schopen samostatného 

financování svého podnikání. Po hospodářské krizi začala tato hodnota stoupat a v roce 2011 

dosáhla hodnoty 42%. Z tohoto pohledu se jeví rok 2011 jako optimální co do celkové 

zadluženosti a schopnosti samofinancování. 

Podle ukazatele úrokového krytí, můžeme konstatovat, že podnik, až na rok 2007 je 

dostatečně zajištěn před rizikem předluženosti, neboť jeho hodnoty dosahují doporučenou 

hodnotu pro krytí úroků. 

 

4.2.4 Ukazatel aktivity 

Tabulka 16 Vývoj ukazatele aktivity podniku 

Ukazatel aktivity 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat aktiv=tržby/celková aktiva 2,57 1,78 1,20 1,76 1,80 

Obrat dlouhodobého majetku= tržby/dlouhodobý majetek  7,59 5,55 4,90 5,99 5,62 

Obrat zásob=tržby/zásoby 6,62 6,02 4,46 5,32 4,97 

Doba obratu zásob= zásoby/ (tržby / 360) 54,37 59,85 80,68 67,69 72,39 

Doba splatnosti pohledávek=pohledávky/(tržby/360) 62,06 62,10 71,15 59,20 51,01 

Doba splatnosti závazků= krátkodobé závazky/(tržby/360) 46,55 60,14 122,09 65,38 58,48 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

Ukazatel obratu aktiv nám říká, kolikrát podnik za rok svá aktiva obrátí. Doporučena 

hodnota tohoto ukazatele je interval pohybující se od 1,6-3.  V tabulce 16 vidíme, 

že po zkoumanou dobu podnik tyto hodnoty dodržuje, jen v roce 2009 jeho hodnota dosáhla 

1,20.  Na vině byl prudký pokles tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, který podnik 
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zaznamenal v 1. pololetí 2009. K tomuto poklesu došlo vlivem celosvětové krize a snížení 

poptávky po jejich výrobcích. 

 Ukazatel obratu zásob nás informuje, kolikrát podnik přemění své zásoby 

na výrobky. Všeobecně platí, že čím je toto číslo v časové řadě vyšší, tím lépe podnik 

hospodaří se svými zásobami a nedrží „mrtvé peníze“ v zásobách. Podniku se dařilo až do 

roku 2008 své zásoby plně využívat. V roce 2009, kdy dolehla krize, i na tento podnik se 

odbyt výrobků snížil a zásoby ležely na skladě podstatně déle. Od roku 2010 dochází ke 

zvýšení poptávky po výrobcích podniku a tento jev se projevuje i na obratu zásob.  

Doplňujícím ukazatelem k obratu zásob je doba obratu zásob, která napovídá o tom, 

jak dlouho v průměru zásoby na skladě ležely. Tady nelze přesně specifikovat, jaká je 

optimální doba zásob neboť výrobky, které podnik vyrábí, jsou specifické a jednotlivé 

komponenty těžko zajistitelné ze dne na den. Proto bych vycházela z roku 2007, kdy se 

podniku v prodeji dařilo nejlépe a nebylo toto období postižené krizí. V této době ležely 

zásoby na skladě v průměru 53 dní. Na konci roku 2008 začíná dopadat světová krize i na 

zkoumaný podnik a počet dní se prodlužuje na 60 dní. Nejdéle leží zásoby v roce 2009 a to 80 

dní. Od roku 2010 se počet dní klesá na 67 a 72 dnů. Nicméně dle mého mínění je doba 72 

dní stále zbytečně dlouhá. 

 Dalším významným ukazatelem je doba splatnosti pohledávek. Tento ukazatel 

napovídá, o tom, jakou platební morálku mají zákazníci podniku a za jakou dobu obdrží 

podnik své peníze. Doba splatnosti se může lišit, podle toho jakou dobu si obchodníci mezi 

sebou stanoví. Zkoumaný podnik si ve svých obchodních podmínkách stanovil lhůtu 

splatnosti 60 dní. Tuto dobu zákazníci víceméně dodržují, jen v roce 2009 se platební morálka 

zhoršila a podnik své pohledávky dostal zaplaceno po 71 dnech. 

Dalším neméně významným ukazatelem je doba splatnosti závazků podniku. Tímto 

ukazatelem stanovíme naopak platební morálku zkoumaného podniku. V obchodních 

podmínkách si podnik stanovil dobu splatnosti 60 dní. V grafu 6 můžeme vidět, že zkoumaný 

podnik měl do roku 2009 výbornou platební morálku a splácel své závazky před uplynutím 60 

denní lhůty. V roce 2009 se tato doba vyšplhala na 122 dní. V praxi je tato varianta mnohdy 

hojně využívána, neboť si takto podnik zajišťuje dostatek finančních prostředků. 
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Graf 6 Vývoj doby splatnosti pohledávek a závazků 

 
Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

4.2.5 Provozní ukazatele 

 
Tabulka 17 Vývoj provozních ukazatelů 

Provozní ukazatele 2007 2008 2009 2010 2011 

Produktivita práce=přidaná hodnota/počet zaměstnanců 940,60 760,51 796,48 840,65 852,98 

Průměrné mzdy=osobní náklady/počet zaměstnanců 375,37 389,08 394,48 406,38 425,07 

Mzdová produktivita=přidaná hodnota/osobní náklady 2,51 1,95 2,02 2,07 2,01 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

Z výsledků ukazatele produktivity práce můžeme vysledovat, že produktivita v roce 

2008 klesla, důvodem je snížení přidané hodnoty ke stejnému počtu zaměstnanců, jako byl 

v roce 2007. V roce 2009, kdy bylo propuštěno 92 zaměstnanců a přidaná hodnota nadále 

klesla, dochází k mírnému nárůstu produktivity na 796 tis. Kč, tento růst připisuji právě 

k propouštění. V následujících letech produktivita roste v roce 2010 na 840 tis. Kč a v roce 

2011 na 853 tis. Kč. 

Zajímavý je ukazatel průměrných mezd. Kdy docházelo v časové řadě k růstu mezd i 

přesto, že v roce 2009 došlo k rapidnímu snížení počtu zaměstnanců. Na počátku zkoumaného 

období byla průměrná mzda 375 tis. Kč a na konci vyšplhala na 425 tis. Kč. 

U ukazatele mzdové produktivity můžeme sledovat propad v roce 2008, který je 

způsoben poklesem přidané hodnoty. V roce 2009 produktivita nepatrně stoupne na 2,02 a po 

zbytek zkoumaného období se na této hladině drží. 

V grafu 7 můžeme sledovat vývoj produktivity práce a průměrných mezd. Zatímco 

průměrné mzdy v čase nepatrně rostou, produktivita práce zaznamenává prudký pokles a 

následný pozvolný růst. Průměrné mzdy tedy nekopírují produktivitu práce. 
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Graf 7 Vývoj vybraných provozních ukazatelů 

 
Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

4.2.6 Ukazatele na bázi cash flow 

Tabulka 18 Ukazatele na bázi cash flow 

Rentabilita 2007 2008 2009 2010 2011 

Rentabilita tržeb  21% 11% 36% 12% 15% 

Rentabilita obratu  141% 350% 189% 59% 97% 

Rentabilita celkového kapitálu  55% 20% 43% 21% 27% 

Stupeň oddlužení kapitálu 29% 14% 37% 25% 47% 

Úrokové krytí  4,72 2,61 14,60 10,86 20,84 

Rentabilita vlastního kapitálu z CF  -91% -44% -270% 130% 63% 

Finanční rentabilita finančních fondů  85% 53% 123% 54% 70% 

Likvidita z CF  166% 68% 105% 65% 92% 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu na počátku zkoumaného období (tj. v letech 

2007-2009) vykazuje zápornou hodnotu. Výsledek této hodnoty je velmi ovlivněn fůzi dvou 

podniku, která proběhla na konci roku 2006, a některé položky zanikajícího podniku byly 

přesunuty do ostatních kapitálových fondů v roce 2007, kde tvoří zápornou hodnotu. Tato 

záporná hodnota velmi silně ovlivňuje hodnotu vlastního kapitálu a následně i všechny 

výpočty, kde součásti vzorce je právě tato položka. Navíc celkový vývoj rentability je 

ovlivněn i celosvětovou krizí, která podnik zasáhla na konci roku 2008 a pokračovala po celý 

rok 2009. Ukazatel úrokového krytí ukazuje, kolikrát je podnik schopen pokrýt své úroky 

pomocí cash flow. V letech 2007-2008 je tato hodnota nízká s porovnáním s následujícími 

roky. Tyto hodnoty jsou ovlivněny vysokými náklady na placené úroky, v časové řadě pak 

klesají úměrně s tím, jak se daří podniku splácet bankovní závazky. 
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4.2.7 Fondy finančních prostředků 

4.2.7.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je rozdílem mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. 

V tabulce  9 uvádím výsledné hodnoty. 

 

Tabulka 19 Čistý pracovní kapitál 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiva 616 179 719 028 868 238 711 214 774 281 

Oběžná aktiva 603 407 485 335 653 705 498 685 522 234 

Krátkodobé závazky 204 730 214 008 352 737 227 573 226 270 

Tržby 1 583 314 1 281 159 1 040 064 1 253 117 1 392 851 

Čistý pracovní kapitál 398 677 271 327 300 968 271 112 295 964 

Podíl ČPK na aktivech  65% 38% 35% 38% 38% 

Podíl ČPK na tržbách 25% 21% 29% 22% 21% 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

Ukazatel podílu ČPK na aktivech ukazuje, jak velkou procentní část zaujímá ČPK 

na aktivech. Malá výše je považována za rizikovou, velká je nehospodárná z hlediska 

využívání kapitálu. Pro výrobní podniky se doporučuje hodnota kolem 10-15%. Vzhledem 

k vypočteným hodnotám můžeme konstatovat, že podnik z hlediska využívání kapitálu je 

nehospodárný. Protože nároky na pracovní kapitál souvisejí se zvýšeným výkonem firmy, 

dalším propočteným ukazatelem je podíl ČPK na tržbách, který by se neměl příliš zvětšovat. 

Z provedených výsledků je vidět, že v tomto směru je na tom firma o něco lépe. Hodnoty 

tohoto ukazatele se udržují okolo 20%, jen v roce 2009 hodnoty dosáhly 29%. Pokud by 

podnik nebyl zasažen světovou krizí, pak by tento výsledek znamenal, že špatně hospodařil, 

ale jelikož z výkazu zisku a ztráty víme, že došlo k prudkému poklesu tržeb, je tato hodnota 

pochopitelná. 

 

Graf 8 Čistý pracovní kapitál v tis. Kč 

 
Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 
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Čistý pracovní kapitál po celou zkoumanou dobu vykazuje kladné hodnoty, které 

napovídají, že si podnik vytváří dostatečnou finanční rezervu na splácení svých krátkodobých 

závazků. Čistý pracovní kapitál dosahoval v roce 2007 nejvyšší hodnoty a to skoro 

399 tis. Kč. V dalších letech došlo k jeho poklesu a mírnému růstu. Na konci zkoumaného 

období je rozdíl -102 713 tis. Kč.  Snížení čistého pracovního kapitálu má za následek snížení 

objemu oběžných aktiv. Krátkodobé závazky po celou zkoumanou dobu jsou přibližně na 

stejné hladině.  

4.2.7.2 Čisté pohotové prostředky 

Tento ukazatel představuje nejvyšší stupeň likvidity, neboť jsou zde zahrnuty pouze 

hotovostní prostředky podniku a okamžitě splatné závazky. 

 

Tabulka 20 Čisté pohotové prostředky v tis. Kč 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Krátkodobý finanční majetek 91 329 40 389 215 048 56 995 44 796 

Krátkodobé závazky 204 730 214 008 352 737 227 573 226 270 

Čisté pohotové prostředky -113 401 -173 619 -137 689 -170 578 -181 474 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

Z tabulky 20 zcela jasně vyplývá, že hodnoty čistých pohotových prostředků se po celou 

dobu nacházejí v záporných hodnotách. Z dlouhodobého hlediska mají klesající tendenci. 

V roce 2007 mají čisté pohotové prostředky hodnotu -113 401 tis. Kč, na konci roku 2011 

klesly až na -181 474 tis. Kč. Nízké hodnoty jsou způsobeny klesající okamžitou hotovosti 

podniku. 

 

4.3 Bankrotní modely 

4.3.1 Altmanovo Z-skóre 

Tabulka 21 Vývoj Altmanova Z-skóre 

Altmanovo Z-skóre 2007 2008 2009 2010 2011 

X1 0,64701491 0,37735248 0,34664228 0,381196 0,382244 

X2 0,39049529 0,05765979 0,22560865 0,352548 0,277942 

X3 0,62150284 0,14868962 0,30885771 0,451974 0,350807 

X4 0,000168 0,00019013 0,00019896 0,000335 0,000449 

X5 2,56956826 1,78179292 1,19790196 1,761941 1,798896 

Z-skóre 5,29 2,56 2,59 3,73 3,39 

Hodnocení Z > 2,9 

Uspokojivé 

1,2 < Z ≤ 2,9 

Šedá zóna  

1,2 < Z ≤ 2,9 

Šedá zóna 

Z > 2,9 

Uspokojivé 

Z > 2,9 

Uspokojivé 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 
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Na základě provedeného Altmanova Z-skóre testu, můžeme konstatovat, že se podnik 

dostal do šedé zóny v době celosvětové finanční krize, v roce 2010, kdy opět začíná docházet 

k nárůstu poptávky, se opět dostal do zóny uspokojivé finanční situace. Z tohoto pohledu se 

jeví zkoumaný podnik jako finančně zdravý. 

 

4.3.2 Model IN 

Tabulka 22 Výpočet Modelu IN 

Model IN 2007 2008 2009 2010 2011 
aktiva/cizí zdroje 0,5176 0,6836 0,8637 1,1904 1,7386 

EBIT/nákladové úroky 5,3179 1,9261 10,5808 23,6377 27,2058 

EBIT/aktiva 0,6215 0,1487 0,3089 0,4519 0,3508 

tržby/aktiva 2,5696 1,7818 1,1979 1,7619 1,7989 

oběžná aktiva / krátkodobé závazky + krátkodobé 

bankovní úvěry 

2,0718 1,4776 1,3295 1,2979 1,3299 

závazky po lhůtě splatnosti/tržby 0,0004 0,0009 0,0006 0,0002 0,0001 

cizí zdroje/aktiva 1,9321 1,4629 1,1578 0,8401 0,5752 

výnosy/aktiva 0,1138 0,1919 0,151 0,1211 0,0877 

IN95 10,71 3,64 6,35 10,10 9,35 

IN99 2,90 0,77 1,49 2,13 1,66 

IN01 2,93 0,92 1,90 3,01 2,83 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 

 

 

Při výpočtu věřitelského modelu ve všech zkoumaných období velmi dobré finanční 

zdraví podniku, neboť hodnoty byly > 2. 

U vlastnického modelu, který je zajímavý pro budoucí investory, se výsledky 

rozdělují. Vypočtené hodnoty pro roky 2008, 2009 a 2011 naznačují, že by podnik mohl mít 

potenciální problémy, pokud nezavede opatření. Roky 2007 a 2010 naznačují jako dobré 

finanční zdraví. 

Model IN01, který naznačuje tvorbu ekonomické přidané hodnoty, ukazuje ve všech 

zkoumaných letech, že podnik s pravděpodobností 67 % tvoří přidanou hodnotu. 
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Závěrečné shrnutí výsledků 

V mé diplomové práci jsem nejprve provedla analýzu absolutních ukazatelů. Při 

pohledu na horizontální analýzu rozvahy lze konstatovat, že celková bilanční suma dosahuje 

ve zkoumaném období stejné výše, pouze v roce 2009 dochází k nárůstu. Tento jev je 

způsoben zvýšením zásob na skladě, kdy podnik měl problémy s klesající poptávkou ze stran 

svých zákazníků. V roce 2009 dostihla celosvětová krize i zkoumaný podnik a prodeje se 

rapidně propadly.  

V rámci analýzy jsem také provedla vertikální analýzu. Podnik, ač je výrobní a jeho 

větší část by měla být uložena ve strojích na výrobu prádelenské techniky, je tomu spíše 

naopak. Převážná část jeho majetku je uložena v zásobách a v krátkodobých pohledávkách. 

Pohledávky v roce 2007 tvořily 44% a zásoby na skladě 39%. V období, kdy se podniku 

velmi dařilo, jsou tyto hodnoty dosti vysoké. Postupem času došlo k poklesu pohledávek na 

25% a stav zásob se snížil v roce 2011 na 36%. Dlouhodobý majetek nezaznamenal větší 

výkyvy, protože v období 2007-2011 nedošlo k větším investicím do strojového zařízení. 

Pouze se postavila nová skladovací hala na nové výrobky, tuto změnu lze pozorovat 

nepatrným zvýšením majetku v roce 2009 na 29%. 

 Hlavním předmětem zkoumaného podniku je výroba a následný servis prádelenského 

zařízení, která z 97% je exportována do zahraničí. Proto jsem se ve své práci zaměřila na 

položku tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Zkoumaný podnik je ve svém oboru 

světová špička, proto i krize tvrdě dopadla na jeho odbyt, který byl patný z poklesu tržeb. 

Pokles se projevil již na konci roku 2008, kdy došlo k poklesu o 19% a v roce 2009 o dalších 

19%. Od roku 2010 dochází opět ke zvýšení poptávky a tedy i ke zvýšení tržeb. Tímto 

poklesem je samozřejmě ovlivněn i provozní výsledek hospodaření, jehož vývoj znázorňuje 

graf 9. 

 

Graf 9 Provozní výsledek hospodaření 

 
 

Zdroj: účetní výkazy podniku a vlastní výpočty 
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Další důležitou analýzou jsou poměrové ukazatele. Jedním z nejdůležitějších je 

rentabilita celkově vložených aktiv, které opět zaznamenaly v roce 2008 pokles na hranici 

15%. V roce 2009 podnik zavedl opatření, které vedly k růstu rentability, která na konci roku 

2011 byla 35%. Z pohledu vlastníka je nejdůležitější rentabilita vlastního kapitálu, která 

do roku 2009 dosahovala záporných hodnot. Obrat nastal v roce 2010, kdy tento ukazatel 

vzrostl o 220%. Důvodem tohoto růst je zdá být lepší hospodaření se zisky minulých období. 

Výkonnost podniku zaměřeným na výrobu je rentabilita tržeb a nákladů. V roce 2007 klesla 

rentabilita tržeb na 3%, na konci roku 2011 už dosahuje 15%. Tento pokles byl způsoben 

nízkým výsledkem hospodaření za účetní období, které bylo ovlivněno i poklesem tržeb. 

Zajímavé jsou hodnoty rentability nákladů, které ukazují, s jak velkými náklady podnik své 

výrobky vyrábí a tady vidíme, že jsou vysoké. V průměru dosahují 85%. 

 Ukazatele likvidity poukázaly na potencionální problémy u pohotové likvidity, kdy 

hodnoty se pohybovaly pod hranicí 1,5, na vině byly již několikrát zmiňované nadbytečné 

zásoby, které nejsou nijak využity a jsou to tzv. mrtvé peníze podniku. Běžná likvidita 

a okamžitá se po většinu zkoumané doby pohybovaly v daných hodnotách. 

 Ukazatele zadluženosti nám napovídá jaký je vztah mezi vlastními a cizími 

zdroji. U celkové zadluženosti jsme se až do roku 2009 pohybovali nad hranicí 100%, což je 

tento výsledek alarmující, protože cizí zdroje byly větší hodnoty než celková aktiva, také 

doplňující koeficient samofinancování poukazoval, že podnik až do roku 2009 nebyl schopen 

samo financování. Od roku 2009 dochází k vyrovnání tohoto poměr, ale i přesto celková 

zadluženost je větší, než jsou doporučené hodnoty. Tyto kritické hodnoty navyšovaly vysoké 

dlouhodobé bankovní úvěry, které se ale daří splácet a dochází tak ke zlepšení celkové 

zadluženosti podniku. 

 Ukazatel obratu zásob nám pouze potvrzuje, že ročně podnik své zásoby přemění na 

výrobky v průměru asi jen 5x. Vzhledem k tomu, že výrobní linka je poloautomatizovaná 

a lidem pomáhají stroje, je toto číslo malé. Důkazem toho je ukazatel doba obratu zásob, který 

nám jen potvrzuje, že celkově zásoby leží na skladě více než 2 měsíce. Dobrou politiku dle 

mého mínění vede podnik, co se týče doby splatnosti pohledávek a závazků. Drží se pravidla, 

že by měl být převis závazků nad pohledávkami. Tímto způsobem si podnik zajišťuje 

na krátkou dobu finanční hotovost, pro případ, že někteří zákazníci se s platbami opozdí. 

 Z provozních ukazatelů je patrný pokles produktivity práce v roce 2008, v dalších 

letech dochází opět k růstu. Paradoxem je, že i když podnik v roce 2009 propustil 
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92 zaměstnanců, osobní náklady stále rostly. Měly by teoreticky zaznamenat také pokles. 

V praxi tomu bylo jinak. Produktivita práce tedy nekopírovala vývoj mezd v časové řadě. 

 Závěrem analýzy bylo provedení testu bankrotních modelů. Oba testy, jak Altmanův 

Z-skóre model, tak Model IN se shodli, že v době krize mohl mít podnik potencionální 

problémy s financováním podniku, ale podnik provedl některá opatření vedoucí k překonání 

krize, a proto v letech 2010 a 2011 se jeví podnik jako finančně zdravý, schopný produkovat 

ekonomickou přidanou hodnotu. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo provést finanční analýzu účetních výkazů podniku 

XY2012 za období 2007-2011. Tento podnik se zabývá výrobou prádelenského zařízení 

pro hotely, velkokapacitní prádelny a soukromé prádelny po celém světě. 

Po provedené analýze jsem dospěla k závěru, že hospodářské výsledky podniku byly 

velmi ovlivněny jednak uskutečněnou fúzi, která proběhla na konci roku 2006, a dopady této 

fůze se promítly do účetnictví v roce 2007. V tomto roce byly do účetnictví, konkrétně 

do položky ostatních kapitálových fondů, zařazeny položky zaniklého podniku, jednalo se 

o základní kapitál, nerozdělený zisk minulých období, výsledek hospodaření běžného 

účetního období a ostatní kapitálové fondy, které vytvořily zápornou hodnotu. Tato hodnota 

pak ovlivňovala veškeré propočty, ve kterých figurovala položka vlastní kapitál. A dále lze 

konstatovat, že fungování podniku bylo silně ovlivněno nástupem celosvětové krize na konci 

roku 2008, která pokračovala po celý rok 2009. Tato krize měla přímý dopad i na zkoumaný 

podnik snížením poptávky po jeho výrobcích od zahraničních zákazníků, tehdy prudce 

poklesla výroba, čímž podnik reagoval propuštěním asi 100 pracovníků. 

 V letech 2010-2011 došlo k zotavení podniku, který začal vykazovat velmi dobré 

hospodářské výsledky. Tato doba je ovšem velmi krátká, aby bylo možné stanovit jasné 

výsledky. Otázkou je, jak by výsledky, kterých bylo dosaženo v letech 2010-2011, vypadaly, 

kdyby nebyly porovnávány s obdobím, které bylo zasaženo ekonomickou recesí a dopady 

fůze z roku 2006. Dle mého mínění by podnik měl nadále vypracovávat kompletní analýzy, 

aby bylo možné jasně říci, zda se za poslední dva roky nejednalo jen o náhodné zlepšení a zda 

je tento zlepšující trend možné udržet i do budoucna. 

Jelikož v letech 2010-2011 zkoumaný podnik vykazoval výborné hospodářské 

výsledky, doporučovala bych, aby se zaměřil na inovační technologie ve svém oboru.  Díky 

inovacím by tak mohl dosáhnout vyšších prodejů a tržeb za prodané zboží do budoucna a 

zajistit si tak finanční stabilitu podniku. 

Po zhlédnutí výrobního provozu a porovnání výsledků provedené analýzy jsem toho 

názoru, že by se mohly aplikovat jisté prvky tzv. štíhlé výroby. Doporučovala bych snížení 

stavu zásob, které podnik zbytečně finančně zatěžují. Zefektivnit kooperaci mezi obchodním 

oddělením vyřizující poptávku od zákazníků, a samotnou výrobou a snížit tímto způsobem 

přebytečné zásoby a náklady za skladování. Při návštěvě výrobního procesu jsem si povšimla, 

že mezi jednotlivými výrobními operacemi na lince dochází k prostojům, proto bych zvážila 

zdokonalení celého výrobního procesu a zvýšení tak produktivity práce.   
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Dále bych doporučila optimalizovat financování podniku. Podíl cizích zdrojů na 

vlastním kapitálu se sice velmi snížil, ale stále je hodnota vysoká a mohla by tak snižovat 

finanční stabilitu podniku. Vzhledem k tomu, že v předchozích letech byl podíl cizích zdrojů 

příliš vysoký a rychle se snižoval, doporučovala bych dále tento ukazatel sledovat i 

v následujících letech. 
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Přílohy 

Příloha 1 Rozvaha- aktiva 

 Aktiva  2007 2008 2009 2010 2011 

  Aktiva celkem 616 179 719 028 868 238 711 214 774 281 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál      

B. Dlouhodobý majetek 208 558 230 845 212 155 209 124 247 969 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 018 1 860 987 1 802 2 184 

1. Zřizovací výdaje      

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      

3. Software 5 018 1 850 987 1 737 2 184 

4. Ocenitelná práva      

5. Goodwill      

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek      

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    65  

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek     

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 203 340 228 995 211 168 207 322 245 658 

1. Pozemky 3 644 3659 3 657 3 347 3 347 

2. Stavby 120 849 154 660 151 155 146 760 145 798 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 82 427 76 370 63 162 57 738 98 887 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů      

5. Základní stáda a tažná zvířata      

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek      

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 194 89 186 3 073 2 139 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    2 604 896 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -8 574 -7 783 -6 992 -6200 -5 409 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0    127 

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách     127 

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem      

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly      

4. Půjčky a úvěry      

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek      

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek      

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek      

C. Oběžná aktiva 603 407 485 335 653 705 498 685 522 234 

C.I. Zásoby 239 125 212 977 233 093 235 611 280 084 

1. Materiál 110 404 96 338 113 071 123 586 145 915 

2. Nedokončená výroba a polotovary 79 468 69 604 58 545 53 639 71 090 

3. Výrobky 44 012 42 750 50 280 55 888 58 811 

4. Zvířata 0     

5. Zboží 5 243 4 285 11 197 2 498 4 268 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0     

C.II Dlouhodobé pohledávky  10 459    

1. Pohledávky z obchodních vztahů      

2. pohledávky-ovládající a řídící osoba      

3. Pohledávky-podstatný vliv      

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

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy      

6. Dohadné účty aktivní      

7. Jiné pohledávky      

8. Odložená daňová pohledávka  10 459    

C.III Krátkodobé pohledávky 272 953 220 986 205 564 206 079 197 354 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 232 787 155 833 187 530 171 259 163 487 

2. pohledávky-ovládající a řídící osoba      

3. Pohledávky-podstatný vliv      

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění      

6. Stát-daňové pohledávky 31 553 57 165 13 751 17 767 26 333 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 7 869 976 2 041 6 552 7 173 

8. Dohadné účty aktivní 298 6 733 118 119 25 

9. Jiné pohledávky 446 278 2124 10 382 336 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 91 329 40 389 215 048 56 995 44 796 

1. Peníze 296 525 758 618 698 

2. Účty v bankách 91 033 40 389 214 290 56 377 44 098 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly      

4. Pořizovaný krátkodobá finanční majetek      

D.I. Časové rozlišení  4 214 2 648 2 378 3 405 4 078 

1. Náklady příštích období 4214 2 648 2 378 3 405 4 078 

2. Komplexní náklady příštích období      

3. Příjmy příštích období      
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Příloha 2 Horizontální analýza- aktiva 

 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna 

v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % 

Aktiva celkem 102 849 17% 149 210 21% -157 024 -18% 63 067 9% 

Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Dlouhodobý majetek 22 287 11% -18 690 -8% -3 031 -1% 38 845 19% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -3 158 -63% -873 -47% 815 83% 382 21% 

Zřizovací výdaje 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Software -3 168 -63% -863 -47% 750 76% 447 26% 

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 0% 0 0% 65 0% -65 -100% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 

0  0 0 0  0  0  0  0  

Dlouhodobý hmotný majetek 25 655 13% -17 827 -8% -3 846 -2% 38 336 18% 

Pozemky 15 0% -2 0% -310 -8% 0 0% 

Stavby 33 811 28% -3 505 -2% -4 395 -3% -962 -1% 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 

-6 057 -7% -13 208 -17% -5 424 -9% 41 149 71% 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Základní stáda 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 

-5 105 -98% 97 109% 2 887 1552% -934 -30% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 

0 0% 0 0% 2 604 0% -1 708 -66% 

Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku 

791 -9% 791 -10% 792 -11% 791 -13% 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0% 0 0% 0 0% 127 0% 

Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 

0 0% 0 0% 0 0% 127 0% 

Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podíly 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Půjčky a úvěry 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% 

Oběžná aktiva -118 072 -20% 168 370 35% -155 020 -24% 23 549 5% 

Zásoby -26 148 -11% 20 116 9% 2 518 1% 44 473 19% 

Materiál -14 066 -13% 16 733 17% 10 515 9% 22 329 18% 

Nedokončená výroba a polotovary -9 864 -12% -11 059 -16% -4 906 -8% 17 451 33% 

Výrobky -1 262 -3% 7 530 18% 5 608 11% 2 923 5% 

Zvířata 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Zboží -958 -18% 6 912 161% -8 699 -78% 1 770 71% 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Dlouhodobé pohledávky 10 459 0% -10 459 -100% 0 0% 0 0% 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

pohledávky-ovládající a řídící 

osoba 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Pohledávky-podstatný vliv 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% 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Dohadné účty aktivní 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Jiné pohledávky 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Odložená daňová pohledávka 10 459 0% -10 459 -100% 0 0% 0 0% 

Krátkodobé pohledávky -51 967 -19% -15 422 -7% 515 0% -8 725 -4% 

Pohledávky z obchodních vztahů -76 954 -33% 31 697 20% -16 271 -9% -7 772 -5% 
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pohledávky-ovládající a řídící 

osoba 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Pohledávky-podstatný vliv 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% 

Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Stát-daňové pohledávky 25 612 81% -43 414 -76% 4 016 29% 8 566 48% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy -6 893 -88% 1 065 109% 4 511 221% 621 9% 

Dohadné účty aktivní 6 435 2159% -6 615 -98% 1 1% -94 -79% 

Jiné pohledávky -168 -38% 1 846 664% 8 258 389% -10 046 -97% 

Krátkodobý finanční majetek -50 940 -56% 174 659 432% -158 053 -73% -12 199 -21% 

Peníze 229 77% 233 44% -140 -18% 80 13% 

Účty v bankách -50 644 -56% 173 901 431% -157 913 -74% -12 279 -22% 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Pořizovaný krátkodobá finanční 

majetek 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Časové rozlišení  -1 566 -37% -270 -10% 1 027 43% 673 20% 

Náklady příštích období -1 566 -37% -270 -10% 1 027 43% 673 20% 

Komplexní náklady příštích 

období 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Příjmy příštích období 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Příloha 3 Vertikální analýza- aktiva 

K 31.12….. 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Pohledávky za upsaný zakl. kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý majetek 33,85% 32,11% 24,44% 29,40% 32,03% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,81% 0,26% 0,11% 0,25% 0,28% 

Zřizovací výdaje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Software 0,81% 0,26% 0,11% 0,24% 0,28% 

Ocenitelná práva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Goodwill 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiný dlouhodb. nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 33,00% 31,85% 24,32% 29,15% 31,73% 

Pozemy 0,59% 0,51% 0,42% 0,47% 0,43% 

Stavby 19,61% 21,51% 17,41% 20,64% 18,83% 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13,38% 10,62% 7,27% 8,12% 12,77% 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Základní stáda a tažná zvířata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiný dlouhodb.hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,84% 0,01% 0,02% 0,43% 0,28% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,37% 0,12% 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -1,39% -1,08% -0,81% -0,87% -0,70% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Půjčky a úvěry 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 97,93% 67,50% 75,29% 70,12% 67,45% 

Zásoby 38,81% 29,62% 26,85% 33,13% 36,17% 

Materiál 17,92% 13,40% 13,02% 17,38% 18,85% 

Nedokončená výroba a polotovary 12,90% 9,68% 6,74% 7,54% 9,18% 

Výrobky 7,14% 5,95% 5,79% 7,86% 7,60% 

Zvířata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zboží 0,85% 0,60% 1,29% 0,35% 0,55% 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé pohledávky 0,00% 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pohledávky z obchodních vztahů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

pohledávky-ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pohledávky-podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dohadné účty aktivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiné pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Odložená daňová pohledávka 0,00% 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 44,30% 30,73% 23,68% 28,98% 25,49% 

Pohledávky z obchodních vztahů 37,78% 21,67% 21,60% 24,08% 21,11% 

pohledávky-ovládající a řídící osoba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pohledávky-podstatný vliv 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojistění 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Stát-daňové pohledávky 5,12% 7,95% 1,58% 2,50% 3,40% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1,28% 0,14% 0,24% 0,92% 0,93% 

Dohadné účty aktivní 0,05% 0,94% 0,01% 0,02% 0,00% 

Jiné pohledávky 0,07% 0,04% 0,24% 1,46% 0,04% 

Krátkodobý finanční majetek 14,82% 5,62% 24,77% 8,01% 5,79% 

Peníze 0,05% 0,07% 0,09% 0,09% 0,09% 

Účty v bankách 14,77% 5,62% 24,68% 7,93% 5,70% 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pořizovaný krátkodobá finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Časové rozlišení  0,68% 0,37% 0,27% 0,48% 0,53% 

Náklady příštích období 0,68% 0,37% 0,27% 0,48% 0,53% 

Komplexní náklady příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Příjmy příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Příloha 4  Rozvaha- pasiva 

 Pasiva 2007 2008 2009 2010 2011 

 Pasiva celkem 616 179 719 028 868 238 711 214 774 281 

A Vlastní kapitál -374 327 -332 868 -136 986 113 751 328 955 

A. I. Základní kapitál 200 200 200 200 200 

1. Základní kapitál 200 200 200 200 200 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly      

3. Změny základního kapitálu       

A. II Kapitálové fondy -615 167 -615 167 -615 167 -615 167 -615 167 

1. Emisní ážio      

2. Ostatní kapitálové fondy -615 167 -615 167 -615 167 -615 167 -615 167 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků     

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách     

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 40 40 40 40 40 

1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 40 40 40 40 40 

2. Statutární a ostatní fondy      

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -15 240 600 282 059 477 941 728 677 

1. Nerozdělený zisk minulých let  240 600 282 059 477 941 728 677 

2. Neuhrazená ztráta minulých let -15     

A. V Výsledek hospodaření běžného účetního období 240 615 41 459 195 882 250 737 215 205 

B. Cizí zdroje 1 190 506 1 051 896 1 005 224 597 463 445 326 

B. I. Rezervy 13 789 11 140 7 554 8 988 10 081 

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 3 815     

2. Rezerva na důchody a podobné závazky      

3. Rezerva na daň z příjmu      

4. Ostatní rezervy 9 974 11 140 7 554 8 988 10 081 

B. II. Dlouhodobé závazky 1 688  4 480 3 797 2 575 

1. Závazky z obchodních vztahů      

2. Závazky-ovládající a řídicí osoba      

3. Závazky-podstatný vliv       

4. Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům 

sdružení 

     

5. Dlouhodobé přijaté zálohy      

6. Vydané dluhopisy       

7. Dlouhodobé směnky k úhradě      

8. Dohadné účty pasivní      

9. Jiné závazky      

10. Odložený daňový závazek 1 688  4 480 3 797 2 575 

B. III. Krátkodobé závazky 204 730 214 008 352 737 227 573 226 270 

1. Závazky z obchodních vztahů 160 307 112 235 144 971 158 200 169 716 

2. Závazky- ovládající a řídicí osoba   138 941   

3. Závazky- podstatný vliv      

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 

     

5. Závazky k zaměstnancům 10 134 10 179 9 551 10 776 11 134 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 5 769 4 447 4 874 5 865 6 014 

7. Stát- daňové závazky a dotace 13 766 1 484 35 404 31 607 1 574 

8. Krátkodobé přijaté zálohy  7 832 9 191 9 796 13 147 10 497 

9. Vydané dluhopisy       

10. Dohadné účty pasivní 6 458 6 688 5 951 6 269 9 857 

11. Jiné závazky 464 69 781 3 249 1 709 17 478 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci  970 299 626 751 640 453 357 105 206 400 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 883 734 712 299 501 512 200 480 39 990 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 86 515 114 452 138 941 156 625 166 410 

3. Krátkodobé finanční výpomoci      

C. I Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

1. Výdaje příštích období      

2. Výnosy příštích období      
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Příloha 5  Horizontální analýza- pasiva 

 2008/2007 

 

2009/2008 

 

2010/2009 

 

2011/2010 

 

Změna Změna Změna Změna Změna. Změna Změna Změna 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Pasiva celkem 102 849 17% 149 210 21% -157 024 -18% 63 067 9% 

Vlastní kapitál 41 459 -11% 195 882 -59% 250 737 -183% 215 204 189% 

Základní kapitál 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Základní kapitál 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

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 přecenění 
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 
ostatní fondy ze zisku 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný 

fond 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Statutární a ostatní fondy 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Výsledek hospodaření minulých let 240 615 1604100% 41 459 17% 195 882 69% 250 736 52% 

Nerozdělený zisk minulých let 240 600 0% 41 459 17% 195 882 69% 250 736 52% 

Neuhrazená ztráta minulých let 15 -100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 

-199 156 -83% 154 423 372% 54 855 28% -35 532 -14% 

Cizí zdroje -138 610 -12% -46 672 -4% -407 761 -41% -152 137 -25% 

Rezervy -2 649 -19% -3 586 -32% 1 434 19% 1 093 12% 

Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 

-3 815 -100% 0 0% 0 0% 0 0% 

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 1 166 12% -3 586 -32% 1 434 19% 1 093 12% 

Dlouhodobé závazky -1 688 -100% 4 480 0% -683 -15% -1 222 -32% 

Závazky z obchodních vztahů 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Závazky-ovládající a řídicí osoba 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Závazky-podstatný vliv  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Závazky ke společníkům, členům 

družstev a k účastníkům sdružení 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Dlouhodobé přijaté zálohy 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 0% 

Odložený daňový závazek -1 688 -100% 4 480 0% -683 -15% -1 222 -32% 

Krátkodobé závazky 9 278 5% 138 729 65% -125 164 -35% -1 303 -1% 

Závazky z obchodních vztahů -48 072 -30% 32 736 29% 13 229 9% 11 516 7% 

Závazky- ovládající a řídicí osoba 0 0% 138 941 0% -138 941 -100% 0 0% 

Závazky- podstatný vliv 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Závazky ke společníkům, členům 

družstva a k účastníkům sdružení 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Závazky k zaměstnancům 45 0% -628 -6% 1 225 13% 358 3% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotní pojištění 

-1 322 -23% 427 10% 991 20% 149 3% 

Stát- daňové závazky a dotace -12 282 -89% 33 920 2286% -3 797 -11% -30 033 -95% 

Krátkodobé přijaté zálohy  1 359 17% 605 7% 3 351 34% -2 650 -20% 

Vydané dluhopisy  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Dohadné účty pasivní 230 4% -737 -11% 318 5% 3 588 57% 

Jiné závazky 69 317 14939% -66 532 -95% -1 540 -47% 15 769 923% 

Bankovní úvěry a výpomoci  -343 548 -35% 13 702 2% -283 348 -44% -150 705 -42% 

Bankovní úvěry dlouhodobé -171 435 -19% -210 787 -30% -301 032 -60% -160 490 -80% 

Krátkodobé bankovní úvěry 27 937 32% 24 489 21% 17 684 13% 9 785 6% 

Krátkodobé finanční výpomoci 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Časové rozlišení 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Výdaje příštích období 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Výnosy příštích období 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 



60 

 

Příloha 6  Vertikální analýza- pasiva 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál -61% -46% -16% 16% 42% 

Základní kapitál 0% 0% 0% 0% 0% 

Základní kapitál 0% 0% 0% 0% 0% 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0% 0% 0% 0% 0% 

Změny základního kapitálu  0% 0% 0% 0% 0% 

Kapitálové fondy -100% -86% -71% -86% -79% 

Emisní ážio 0% 0% 0% 0% 0% 

Ostatní kapitálové fondy -100% -86% -71% -86% -79% 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0% 0% 0% 0% 0% 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0% 0% 0% 0% 0% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0% 0% 0% 0% 0% 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 0% 0% 0% 0% 0% 

Statutární a ostatní fondy 0% 0% 0% 0% 0% 

Výsledek hospodaření minulých let 0% 33% 32% 67% 94% 

Nerozdělený zisk minulých let 0% 33% 32% 67% 94% 

Neuhrazená ztráta minulých let 0% 0% 0% 0% 0% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 39% 6% 23% 35% 28% 

Cizí zdroje 193% 146% 116% 84% 58% 

Rezervy 2% 2% 1% 1% 1% 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 1% 0% 0% 0% 0% 

Rezerva na důchody a podobné závazky 0% 0% 0% 0% 0% 

Rezerva na daň z příjmu 0% 0% 0% 0% 0% 

Ostatní rezervy 2% 2% 1% 1% 1% 

Dlouhodobé závazky 0% 0% 1% 1% 0% 

Závazky z obchodních vztahů 0% 0% 0% 0% 0% 

Závazky-ovládající a řídicí osoba 0% 0% 0% 0% 0% 

Závazky-podstatný vliv  0% 0% 0% 0% 0% 

Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům sdružení 0% 0% 0% 0% 0% 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0% 0% 0% 0% 0% 

Vydané dluhopisy  0% 0% 0% 0% 0% 

Dlouhodobé směnky k úhradě 0% 0% 0% 0% 0% 

Dohadné účty pasivní 0% 0% 0% 0% 0% 

Jiné závazky 0% 0% 0% 0% 0% 

Odložený daňový závazek 0% 0% 1% 1% 0% 

Krátkodobé závazky 33% 30% 41% 32% 29% 

Závazky z obchodních vztahů 26% 16% 17% 22% 22% 

Závazky- ovládající a řídicí osoba 0% 0% 16% 0% 0% 

Závazky- podstatný vliv 0% 0% 0% 0% 0% 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0% 0% 0% 0% 0% 

Závazky k zaměstnancům 2% 1% 1% 2% 1% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 1% 1% 1% 1% 1% 

Stát- daňové závazky a dotace 2% 0% 4% 4% 0% 

Krátkodobé přijaté zálohy  1% 1% 1% 2% 1% 

Vydané dluhopisy  0% 0% 0% 0% 0% 

Dohadné účty pasivní 1% 1% 1% 1% 1% 

Jiné závazky 0% 10% 0% 0% 2% 

Bankovní úvěry a výpomoci  157% 87% 74% 50% 27% 

Bankovní úvěry dlouhodobé 143% 99% 58% 28% 5% 

Krátkodobé bankovní úvěry 14% 16% 16% 22% 21% 

Krátkodobé finanční výpomoci 0% 0% 0% 0% 0% 

Časové rozlišení 0% 0% 0% 0% 0% 

Výdaje příštích období 0% 0% 0% 0% 0% 

Výnosy příštích období 0% 0% 0% 0% 0% 
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Příloha 7 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty 2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží 64 828 61 421 57 436 57 346 53 133 

Náklady vynaložené na prodej zboží 59 528 51 622 48 571 45 738 38 237 

Obchodní marže 5 306 9 799 8 865 11 608 14 896 

Výkony  1 619 438 1 271 091 1 036 947 1 253 113 1 413 089 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 583 314 1 281 159 1 040 064 1 253 117 1 392 851 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 36 124 -10 058 -3 117 -4 20 238 

Aktivace   0 0 0 

Výkonová spotřeba 1 101 765 863 372 681 819 851 123 984 434 

Spotřeba materiálu a energie 983 737 745 439 585 841 743 804 873 121 

Služby 118 028 115 933 95 978 107 319 111 313 

Přidaná hodnota 522 973 417 518 363 993 413 598 443 551 

Osobní náklady 208 705 213 603 180 276 199 937 221 035 

Mzdové náklady 153 761 159 763 135 646 148 639 164 104 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 0 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 806 52 679 43 508 49 938 55 470 

Sociální dávky 1 138 1 171 1 122 1 360 1 461 

Daně a poplatky 419 387 334 590 494 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného 

majetku 

28 944 30 287 29 347 25 836 31 582 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 99 061 93 680 115 593 159 241 171 575 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  394 3 224 29 1 408 

Tržby z prodeje materiálu 98 667 93 597 115 369 159 212 170 167 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 

22 558 49 450 49 792 55 373 71 707 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 

17 15 2 344 1 303 

Prodaný materiál 22 541 49 432 49 790 55 029 70 406 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 

-6 779 -1 732 -2 206 3 779 1 843 

Ostatní provozní výnosy  1 943 1 348 924 2 319 6 589 

Ostatní provozní náklady 6 948 3 717 3 128 4 244 3 394 

Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

Převod provozních nákladů  0 0 0 0 

Provozní výsledek hospodaření  363 182 216 774 219 839 285 399 291 660 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů       

Prodané cenné papíry a podíly       

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku        

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku       

Výnosy z krátkodobého finančního majetku       

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů    12 495 668 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů    775 25 024 

Výnosové úroky 65 65 104 17 56 

Nákladové úroky 72 013 55 508 25 344 13 599 9 984 

Ostatní finanční výnosy 70 124 137 955 131 068 86 098 67 926 

Ostatní finanční náklady 50 414 247 582 82 849 50 064 63 563 

Převod finanční výnosů   0    

Převod finančních nákladů   0    

Finanční výsledek hospodaření -52 238 -165 370 22 979 22 452 -30 021 

Daň z příjmů za běžnou činnost 70 329 9 945 46 936 57 114 46 434 

.splatná 67 691 22 092 31 997 57 797 47 657 

.odložená 2 638 -12 147 14 939 -683 -1 223 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 240 615 41 458 195 882 250 737 215 205 

Mimořádné výnosy       

Mimořádné náklady       

Daň z příjmu z mimořádné činnosti       

.splatná       

.odložená       

Mimořádný výsledek hospodaření       

Převod podílů na výsledek hospodaření společníkům       

Výsledek hospodaření za účetní období  240 615 41 459 195 882 250 737 215 205 

Výsledek hospodaření před zdaněním 310 944 51 404 242 818 307 851 261 639 
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Příloha 8 Horizontální analýza- Výkaz zisku a ztráty 

 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby za prodej zboží -3 407 -5,26% -3 985 -6,49% -90 -0,16% -4 213 -7,35% 

Náklady vynaložené na prodej 

zboží 

-7 906 -13,28% -3 051 -5,91% -2 833 -5,83% -7 501 -16,40% 

Obchodní marže 4 493 84,68% -934 -9,53% 2 743 30,94% 3 288 28,33% 

Výkony  -348 347 -21,51% -234 144 -18,42% 216 166 20,85% 159 976 12,77% 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 

-302 155 -19,08% -241 095 -18,82% 213 053 20,48% 139 734 11,15% 

Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 

-46 182 -127,84% 6 941 -69,01% 3 113 -99,87% 20 242 -506050% 

Aktivace 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Výkonová spotřeba -238 393 -21,64% -181 553 -21,03% 169 304 24,83% 133 311 15,66% 

Spotřeba materiálu a energie -238 298 -24,22% -159 598 -21,41% 157 963 26,96% 129 317 17,39% 

Služby -2 095 -1,78% -19 955 -17,21% 11 341 11,82% 3 994 3,72% 

Přidaná hodnota -105 455 -20,16% -53 525 -12,82% 49 605 13,63% 29 953 7,24% 

Osobní náklady 4 898 2,35% -33 327 -15,60% 19 661 10,91% 21 098 10,55% 

Mzdové náklady 6 002 3,90% -24 117 -15,10% 12 993 9,58% 15 465 10,40% 

Odměny členům orgánů 

společnosti a družstva 

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

Náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění 

-1 127 -2,09% -9 171 -17,41% 6 430 14,78% 5 532 11,08% 

Sociální dávky 33 2,90% -49 -4,18% 238 21,21% 101 7,43% 

Daně a poplatky -32 -7,64% -53 -13,70% 256 76,65% -96 -16,27% 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného majetku a hmotného 

majetku 

1 343 4,64% -940 -3,10% -3 511 -11,96% 5 746 22,24% 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

-5 381 -5,43% 21 913 23,39% 43 648 37,76% 12 334 7,75% 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku  

-391 -99,24% 221 7366,67% -195 -87,05% 1 379 4755,17% 

Tržby z prodeje materiálu -5 070 -5,14% 21 772 23,26% 43 843 38,00% 10 955 6,88% 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 

26 892 119,21% 342 0,69% 5 581 11,21% 16 334 29,50% 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a 

materiálu 

-2 -11,76% -13 -86,67% 342 17100,00% 959 278,78% 

Prodaný materiál 26 891 119,30% 358 0,72% 5 239 10,52% 15 377 27,94% 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích 

období 

5 047 -74,45% -474 27,37% 5 985 -271,31% -1 936 -51,23% 

Ostatní provozní výnosy  -595 -30,62% -424 -31,45% 1 395 150,97% 4 270 184,13% 

Ostatní provozní náklady -3 231 -46,50% -589 -15,85% 1 116 35,68% -850 -20,03% 

Převod provozních výnosů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Převod provozních nákladů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Provozní výsledek hospodaření  -146 408 -40,31% 3 065 1,41% 65 560 29,82% 6 261 2,19% 

Tržby z prodeje cenných papírů a 
podílů 

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

Prodané cenné papíry a podíly 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku  

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

Výnosy z ostatních 

dlouhodobých cenných papírů a 

podílů 

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

Výnosy z ostatního 

dlouhodobého finančního 

majetku 

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

Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku 

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

Výnosy z přecenění cenných 

papírů a derivátů 

0 0,00% 0 0,00% 12 495 0,00% -11 827 -94,65% 

Náklady z přecenění cenných 
papírů a derivátů 

0 0,00% 0 0,00% 775 0,00% 24 249 3128,90% 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti 

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

Výnosové úroky 0 0,00% 39 60,00% -87 -83,65% 39 229,41% 

Nákladové úroky -16 505 -22,92% -30 164 -54,34% -11 745 -46,34% -3 615 -26,58% 

Ostatní finanční výnosy 67 831 96,73% -6 887 -4,99% -44 970 -34,31% -18 172 -21,11% 

Ostatní finanční náklady 197 168 391,10% -164 733 -66,54% -32 785 -39,57% 13 499 26,96% 
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Převod finanční výnosů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Převod finančních nákladů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Finanční výsledek hospodaření -113 132 216,57% 188 349 -113,90% -527 -2,29% -52 473 -233,71% 

Daň z příjmů za běžnou činnost -60 384 -85,86% 36 991 371,96% 10 178 21,68% -10 680 -18,70% 

.splatná -45 599 -67,36% 9 905 44,84% 25 800 80,63% -10 140 -17,54% 

.odložená -14 785 -560,46% 27 086 -222,99% -15 622 -104,57% -540 79,06% 

Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 

-199 157 -82,77% 154 424 372,48% 54 855 28,00% -35 532 -14,17% 

Mimořádné výnosy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Mimořádné náklady 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Daň z příjmu z mimořádné 

činnosti 

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

.splatná 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

.odložená 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Mimořádný výsledek 

hospodaření 

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

Převod podílů na výsledek 
hospodaření společníkům 

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

Výsledek hospodaření za účetní 

období (EAT) 

-199 156 -82,77% 154 423 372,47% 54 855 28,00% -35 532 -14,17% 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

-259 540 -83,47% 191 414 372,37% 65 033 26,78% -46 212 -15,01% 
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Příloha 9  Vertikální analýza- Výkaz zisku a ztráty 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží 4% 5% 6% 5% 4% 

Náklady vynaložené na prodej zboží 4% 4% 5% 4% 3% 

Obchodní marže 0% 1% 1% 1% 1% 

Výkony  102% 99% 100% 100% 101% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100% 100% 100% 100% 100% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 2% -1% 0% 0% 1% 

Aktivace 0% 0% 0% 0% 0% 

Výkonová spotřeba 70% 67% 66% 68% 71% 

Spotřeba materiálu a energie 62% 58% 56% 59% 63% 

Služby 7% 9% 9% 9% 8% 

Přidaná hodnota 33% 33% 35% 33% 32% 

Osobní náklady 13% 17% 17% 16% 16% 

Mzdové náklady 10% 12% 13% 12% 12% 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0% 0% 0% 0% 0% 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3% 4% 4% 4% 4% 

Sociální dávky 0% 0% 0% 0% 0% 

Daně a poplatky 0% 0% 0% 0% 0% 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku 2% 2% 3% 2% 2% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 6% 7% 11% 13% 12% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  0% 0% 0% 0% 0% 

Tržby z prodeje materiálu 6% 7% 11% 13% 12% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1% 4% 5% 4% 5% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0% 0% 0% 0% 0% 

Prodaný materiál 1% 4% 5% 4% 5% 

Provozní výsledek hospodaření  23% 17% 21% 23% 21% 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0% 0% 0% 0% 0% 

Prodané cenné papíry a podíly 0% 0% 0% 0% 0% 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  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% 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0% 0% 0% 0% 0% 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0% 0% 0% 0% 0% 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0% 0% 0% 0% 0% 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0% 0% 0% 1% 0% 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0% 0% 0% 0% 2% 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0% 0% 0% 0% 0% 

Výnosové úroky 0% 0% 0% 0% 0% 

Nákladové úroky 5% 4% 2% 1% 1% 

Ostatní finanční výnosy 4% 11% 13% 7% 5% 

Ostatní finanční náklady 3% 19% 8% 4% 5% 

Převod finanční výnosů 0% 0% 0% 0% 0% 

Převod finančních nákladů 0% 0% 0% 0% 0% 

Finanční výsledek hospodaření -3% -13% 2% 2% -2% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 4% 1% 5% 5% 3% 

.splatná 4% 2% 3% 5% 3% 

.odložená 0% -1% 1% 0% 0% 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 15% 3% 19% 20% 15% 

Mimořádné výnosy 0% 0% 0% 0% 0% 

Mimořádné náklady 0% 0% 0% 0% 0% 

Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0% 0% 0% 0% 0% 

.splatná 0% 0% 0% 0% 0% 

.odložená 0% 0% 0% 0% 0% 

Mimořádný výsledek hospodaření 0% 0% 0% 0% 0% 

Převod podílů na výsledek hospodaření společníkům 0% 0% 0% 0% 0% 

Výsledek hospodaření za účetní období  15% 3% 19% 20% 15% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 20% 4% 23% 25% 19% 
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Příloha 10 Cash flow 

v celých tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 

účetního období 

21 955 91 329 40 914 215 048 56 995 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti           

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 310 944 51 404 242 818 307 851 261 639 

Úpravy o nepeněžní operace 94 052 84 888 51 837 39 349 41 784 

Odpisy stálých a oběžných aktiv 28 153 29 496 28 556 25 045 30 791 

Změna stavu -6 010 -366 -1 737 407 1 172 

opravné položky -2 846 917 1 370   752 

rezervy -3 932 -2 649 -3 586 1 434 1 093 

časové rozlišení 768 1 366 470 -1 027 -673 

Zisk (-) ztráta (+) z prodeje a vyřazení stálých aktiv -39 15 -222 315 -107 

Zisk (-) ztráta (+) z prodeje cenných papírů           

Výnosy z dividend a podílů na zisku           

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 71 948 55 743 25 240 13 583 9 928 

Změna metody oceňování nedokončené výroby           

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, 

změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami 

404 996 136 292 294 655 347 200 303 423 

Změna spotřeby pracovního kapitálu 86 376 132 900 66 414 -124 682 -5 798 

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 124 182 122 070 -30 879 -515 12 156 

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -5 474 -2 742 104 104 -120 966 28 576 

Změna stavu zásob -34 971 25 719 -21 750 -2 518 -45 308 

Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních 

prostředků 

          

Změna stavu odložené daňové pohledávky nebo závazku 2 639 -12 147 14 939 -683 -1 222 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, 

zdaněním a mimořádnými položkami 

491 372 269 192 361 069 222 518 297 625 

Zaplacené úroky s výjimkou kapitálových úroků -72 013 -55 808 -25 344 -13 599 -9 984 

Přijaté úroky 65 65 104 17 56 

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá 
období 

-76 885 -80 665 49 186 -61 994 -80 885 

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy           

Odložená daň z příjmů -2 639 12 147 -14 939 683 1 223 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti  339 930 144 931 370 076 147 625 208 035 

Peněžní toky z investiční činnosti           

Nabytí stálých aktiv -34 589 -51 801 -9 868 -22 359 -70 937 

Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -34 296 -51 714 -8 766 -20 997 -69 533 

Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -293 -87 -1 102 -1 362 -1 277 

Nabytí dlouhodobého finančního majetku         -127 

Příjmy z prodeje stálých aktiv 394 3 224 29 1 408 

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného prodeje a nehmotného 
majetku 

394 3 224 29 1 408 

Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku           

Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0 0 

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -34 195 -51 798 -9 644 -22 330 -69 529 

Peněžní toky z finančních činností           

Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů -232 628 -143 548 -186 298 -283 348 -150 705 

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky  -3 733 0 0 0 0 

Zvýšení základního kapitálu, event.rezervního fondu           

Vyplacené podílu na vlastním kapitálu společníkům           

Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních 
prostředků akcionářů 

          

Úhrada ztráty společníky           

Platby z fondů tvořených ze zisků           

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové 

daně 

          

Odložená daň z minulých let           

Přecenění finančních derivátů -3 733         

Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků           

Přijaté dividendy a podíly na zisku           

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -236 361 -143 548 -186 298 -283 348 -150 705 

Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 69 374 -50 415 174 134 -158 053 -12 199 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 91 329 40 914 215 048 56 995 44 796 
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Příloha 11 Výpočet EBIT 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

EBIT 382 957 106 912 268 162 321 450 271 623 

 

 


