
 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

Abstrakt 

Cílem této práce je rozčlenit kapitálovou strukturu a zdroje dat pro následnou finanční 

analýzu. Definovat analýzu kapitálové struktury podniku dle různých ukazatelů. Popsat teorii 

optimální kapitálové struktury. Vyhodnotit silné a slabé stránky kapitálové struktury na 

základě fiktivního příkladu podniku a následně navrhnout optimální kapitálovou strukturu. 
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Abstrakt 

The goal of this thesis is to compartmentalize capital structure and data sources for 

next financial analysis. Define the analysis of capital structure in the industrial enterprise by 

different pointers. Describe theory of the optimal capital structure. Evaluate strong and weak 

sides of capital structure based on fictitious example enterprise and then propose an optimal 

capital structure. 
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1.   ÚVOD 

Téma Analýza kapitálové struktury průmyslového podniku jsem si pro svou bakalářskou práci 

vybrala, protože je to velice rozsáhlé téma a v podnicích se musí finanční analýza neustále 

provádět. Je velmi důležité udržení majetkové a finanční stability. Úspěšnost průmyslového 

podniku nezávisí jen na technické vyspělosti, ale také na obchodních schopnostech vedení 

podniku. Je nutné, aby podnik vytvářel a dosahoval správného vztahu mezi majetkem a 

používaným kapitálem a také, aby vytvořil optimální poměr mezi jednotlivými druhy používaného 

kapitálu podniku. 

Nejdříve se ve své práci zaměřím na samotnou kapitálovou strukturu, která se skládá z vlastních a 

cizích zdrojů. Poté se zmíním o dokumentaci, ve které si podnik zaznamenává veškeré transakce 

a procesy během své činnosti, která také slouží k přehledu a následné analýze. Finanční analýza 

zahrnuje několik metod jak ji provádět. Rozepíšu nejdůležitější metody finanční analýzy. Jejich 

podrobné členění a výpočty. Jsou to analýza poměrových, rozdílových a absolutních ukazatelů. 

Poté už následuje část, kde se zmiňuji o pravidlech na dosažení a dodržení optimální kapitálové 

struktury. Popisuji zlatá bilanční pravidla, jednotlivé náklady a několik teorií kapitálové struktury.  

Po dokončení analýzy, podnik získává o svém hospodaření výsledky a informace. Z toho by měl 

být vyvozen nějaký závěr, aby byl podnik schopný porovnat hospodaření s jednotlivými roky své 

podnikové činnosti nebo s jinými subjekty. A to pro případné nápravné opatření k vylepšení své 

kapitálové struktury. Proto by v každém podniku mělo následovat navržení optimální formy 

kapitálové struktury. 

V závěru své práce provádím analýzu a zhodnocení ukazatelů na nejmenovaném podniku ABC, 

ke kterému používám data z jeho rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Následně zhodnocuji jeho silné 

a slabé stránky a z toho odvozuji optimální kapitálovou strukturu. 
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2. ČLENĚNÍ KAPITÁLOVÉ STRUKTURY PODNIKU 

Kapitálová neboli finanční struktura podniku obsahuje souhrn veškerých zdrojů, ze kterých 

majetek podniku vznikl. Tato finanční část se nazývá pasivem a je zachycena na pravé straně 

rozvahy. Velikost kapitálu by měla odpovídat velikosti potřeb podniku. 

 

Základní strukturu kapitálu podniku tvoří dvě skupiny rozdělené podle původu (viz Obr. 1): 

 vlastní zdroje, 

 cizí zdroje. 

Samostatně se uvádí časové rozlišení.  

 

Obr. 1 Struktura kapitálu [12] 

 

Existují faktory, které ovlivňují strukturu pasiv neboli zdrojů financování majetku podniku. 

Základní ovlivňující faktory jsou následující: 

1. Investiční strategie, která je zavedená v podniku. 

2. Očekávaná výše zisku podniku. 

3. Podniková riziková politika. 

4. Dostupnost zdrojů financování. 

     KAPITÁL 

VLASTNÍ KAPITÁL 

Základní kapitál 

Kapitálové fondy 

CIZÍ KAPITÁL 

Zisk/ztráta 

Fondy ze zisku 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 

Bankovní úvěry 

Krátkodobé závazky 

Dlouhodobé závazky 

Rezervy 

Nerozdělený zisk 
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5. Náklady na zdroje financování. 

6. Likvidita podniku a vývoj celkového cash flow podniku. 

7. Udržování kontroly majitelů nad jejich podnikem.  

 

2.1.    VLASTNÍ ZDROJE 

Vlastní zdroje (vlastní kapitál) patří majitelům společnosti. Vlastní kapitál rozdělujeme na několik 

následujících částí [14]: 

 

 základní kapitál, 

 kapitálové fondy, 

 fondy ze zisku, 

 nerozdělený zisk, 

 zisk (hospodářský výsledek).  

 

Vlastní kapitál, zahrnuje základní kapitál a ten je souhrnem peněžních a nepeněžních vkladů do 

společnosti, vytvořen jejími společníky a následně je zapsán do obchodního rejstříku v jeho výši. 

Další položkou vlastního kapitálu jsou kapitálové fondy, které jsou tvořeny hlavně emisním ážiem, 

dotacemi, dary a oceňovacími rozdíly.  

Fondy ze zisku, tvoří zákonný rezervní fond a nedělitelné fondy, které se vytváří přímo ze zákona 

a ostatní fondy, které jsou dány stanovami podniku. 

Nerozdělený zisk, je část zisku, která vzniká po odvedení daní a slouží k následnému podnikání 

(nerozděluje se mezi majitele). Na druhé straně může vzniknout neuhrazená ztráta z minulých let, 

která vlastní kapitál snižuje.  

Zisk/ztráta (hospodářský výsledek) při uzavírání účetního období. Musí být shodný s výkazem 

zisku a ztrát. 

 

 

2.2.    CIZÍ ZDROJE 

Cizí zdroje (cizí kapitál), jsou části kapitálu, které podniku zapůjčily na určitou dobu jiné fyzické 

nebo právnické osoby. Obvykle podnik za zapůjčení platí úrok. Úroky tedy tvoří náklady 

vynaložené na užití cizího kapitálu. [8] 
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Podle doby zapůjčení se tento kapitál dělí na: 

 krátkodobý, 

 dlouhodobý. 

 

Krátkodobý kapitál značí závazky se splatností do jednoho roku. Řadíme sem krátkodobé 

bankovní, dodavatelské a odběratelské úvěry, půjčky, nezaplacené daně, závazky vůči 

zaměstnancům aj. 

Dlouhodobý kapitál je tvořen z dlouhodobých bankovních úvěrů, vydaných podnikových obligací, 

leasingových dluhů, termínovaných půjček.  

Mezi cizí zdroje financování řadíme i rezervy. Ty podnik vytváří na financování budoucích 

událostí a to předvídaných (např. rezerva na opravy dlouhodobého majetku), ale i nepředvídaných 

(vznik nepotřebných zásob, nedobytných pohledávek, kursových rizik apod.) Rezervy se tvoří 

zvýšením nákladů a legislativa stanoví, zda jsou daňově uznatelné či nikoliv. Existují i tzv. skryté 

rezervy, které znamenají nižší ocenění majetku a vyšší ocenění závazků.  

 

2.3.    ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 

Výnosy příštích období – zahrnují příjmy z běžného účetního období za provedené hospodářské 

transakce podniku, ale věcně nabydou až v příštím účetním období (např. předem přijaté nájemné). 

Výdaje příštích období – zahrnují hospodářské transakce, které souvisejí s běžným účetním 

obdobím, ale nevyvolaly v něm peněžní výdaje. Patří zde např. roční odměny běžného účetního 

období, ale vyplácené až v následujícím období. [15] 

 

2.4.    POMĚR MEZI VLASTNÍM A CIZÍM KAPITÁLEM 

Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem závisí na odvětví, ve kterém podnik pracuje (u peněžních 

podniků převládá cizí kapitál, v průmyslových podnicích vlastní kapitál a u obchodních je poměr 

většinou 50:50), na struktuře podniku, na subjektivním postoji, na úrokové míře bank, na 

výnosnosti podniku a také na stabilitě tržeb a zisku (pokud má podnik rostoucí tržby a zisk, tak si 

může dovolit větší zadlužení, v opačném případě musí další úvěr zvážit). 

Pokud podnik vydělává více, než platí za úroky z vypůjčeného kapitálu, tak použití cizího kapitálu 

působí jako finanční páka, kterou management podniku zvedá výnosnost vlastního kapitálu, ale na 

druhou stranu i jeho rizikovost.  
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3. ZDROJE DAT PRO FINANČNÍ ANALÝZU 

Pro úspěšné zpracovávání finanční analýzy jsou důležité především základní účetní výkazy: 

 rozvaha, 

 výkaz zisků a ztráty, 

 výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (cash flow). 

 

3.1.    PROVÁZANOST VÝKAZŮ 

Základem finanční analýzy je získání obrazu o stavu podniku, ale existují i skutečnosti, které 

mohou znamenat značná úskalí. Mezi nejdůležitější úskalí se řadí: orientace na historické 

účetnictví srovnatelnost údajů v časové řadě, vliv nepeněžních faktorů a inflace. 

Osou tohoto systému je rozvaha, ostatní bilance jsou odvozené. Transakce, které probíhají pomocí 

všech tří výkazů, jsou ziskově i peněžně účinné. Součástí výkazu cash flow a výkazu zisku a ztráty 

jsou transakce ziskově účinné, ale neovlivňující peněžní prostředky. Součástí výkazu cash flow a 

strany aktiv rozvahy jsou transakce peněžně účinné, ale nezasahující do výkazu zisku a ztráty. A 

transakce probíhající jen v rámci rozvahy, neovlivňující ani zisk ani cash flow, jsou změny 

majetkové. [11] 

 

3.2.    ROZVAHA 

Rozvaha je písemný přehled o majetku podniku a jeho zdrojích k určitému datu. Sestavuje se ve 

tvaru bilance, kdy levá strana označuje aktiva (majetek), pravá strana označuje pasiva (zdroje). 

Rozvaha by měla být sestavena tak, aby přehledně ukazovala co podnik vlastní tj. strukturu 

majetku a z jakých zdrojů majetek pořídil tj. strukturu kapitálu, jaký je stupeň zadlužení a likvidity, 

finanční situace podniku aj. Při porovnání rozvah ze dvou po sobě jdoucích období zjistíme, jak 

se finanční situace vyvíjí a jaké opatření (dlouhodobá i krátkodobá) je třeba učinit.  

Slabou stránkou rozvahy je, že nereflektuje přesně současnou hodnotu podniku, realistické 

hodnoty některých položek jsou určeny odhadem. Mnohé položky nejsou v účetních výkazech 

vůbec zahrnuty a to z důvodu potíží s oceněním i přesto, že mají určitou „vnitřní“ hodnotu (lidské 

zdroje, zkušenosti, kvalifikace zaměstnanců apod.) 
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3.3.     VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY 

Smyslem je informovat o úspěšnosti podniku, tedy výsledku, kterého dosáhl svou činností. 

Zachycuje vztahy mezi výnosy a náklady v určitém období. Výkaz zisků a ztrát je stupňovitě 

uspořádán na provozní, finanční a mimořádnou část. Sestavuje se pravidelně v ročních nebo 

kratších intervalech.  

 

3.4.    CASH FLOW 

Tento účetní výkaz srovnává bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich 

užitím (výdaji) za určité období. Je žádoucí, aby příjmy převyšovaly výdaje. Tento výkaz je 

doplňkem dvou výše uvedených výkazů a znázorňuje skutečný pohyb peněžních prostředků.  

Cash flow zachycuje pohyb peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, tedy dává nám přehled 

o změně jejich stavu za uplynulé účetní období a také rozčleňuje přírůstky a úbytky na provozní, 

investiční a finanční, podle činnosti na kterou byly použity. [1] 
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4.    METODY FINANČNÍ ANALÝZY KAPITÁLOVÉ 

STRUKTURY 

Finanční analýzu účetních výkazů můžeme provádět různými metodami, v různé míře podrobnosti 

a to pomocí několika forem a technik. Nejčastěji se používají metody absolutních, poměrových a 

rozdílových ukazatelů.  

Finanční ukazatele jsou tak základem metod finanční analýzy. Můžeme je chápat jako 

formalizované zobrazení hospodářských procesů. Ukazatele jsou převzaté z účetních výkazů 

vyjádřené v peněžních jednotkách, ale aritmetickými operacemi získáváme výsledek v odlišných 

jednotkách např. času, procentech. [11] 

„Objektivně se při zpracovávání finanční analýzy jedná o identifikaci slabin ve firemním finančním 

zdraví, které by mohly v budoucnu vést k problémům a silných stránek souvisejících s možným 

budoucím zhodnocením majetku firmy.” (RŮČKOVÁ 2011, str. 10) 

 

4.1.   ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ 

Stavové veličiny jsou obsaženy v účetním výkazu rozvahy. V rozvaze je dána hodnota majetku i 

kapitálu a to k určitému datu (např. k 31.12.). Absolutní ukazatelé tak tvoří základní bázi pro 

rozbor. Jde o rozbor horizontální a vertikální struktury účetních výkazů.  

 

4.1.1. Horizontální analýza 

Tato analýza slouží ke sledování změn absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase (obvykle s 

retrospektivou 3 až 10 let) a také zjišťují jejich relativní změny. Horizontální analýza je takto 

nazývána, protože se změny jednotlivých položek výkazů sledují po řádcích.  

Pro vyjádření absolutních změn používáme: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑏ěž𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 

 

Pro přehlednější výsledek, který umožňuje i mezipodnikové srovnání, vyjádříme změnu 

procentuálně: 

% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∙ 100 
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4.1.2. Vertikální analýza 

Při této analýze se posuzuje struktura aktiv a pasiv podniku, tedy jednotlivé prvky majetku a 

kapitálu. Vertikální analýza je takto označována, jelikož se při procentním vyjádření jednotlivých 

prvků postupuje v jednotlivých letech odshora dolů (ve sloupcích). Základem pro procentní 

vyjádření se většinou bere z výkazu zisku a ztráty velikost tržeb (=100%) a z rozvahy hodnota 

celkových aktiv. V této analýze nezávisí na meziroční inflaci, a proto je možné porovnávat 

výsledky z různých let. Srovnávají se časové vývoje trendů v podniku za několik let a různé 

podniky navzájem. [12]  

 

4.2.    ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

Po analýze absolutních ukazatelů následuje další postupový krok a tím je výpočet poměrových 

ukazatelů. Finanční poměrové ukazatele vznikají podílem dvou absolutních ukazatelů. Umožňují 

srovnání podniku s jinými nebo konkurenčními podniky (s tzv. odvětvovým průměrem). Avšak 

finanční analytik musí při analýze přihlížet k ekonomickému okolí podniku. Na jakém typu trhu 

působí, zda své výrobky vyváží nebo je dodává na místní trh, zda výroba a prodej je sezónní apod.  

Poměrových ukazatelů je příliš mnoho. Klasickým uspořádáním je rozdělení na ukazatele [10]: 

 rentability, 

 likvidity, 

 zadluženosti,  

 aktivity.  

 

4.2.1. Ukazatel rentability 

Rentabilita neboli výnosnost podniku, je schopnost podniku využitím investovaného kapitálu, 

vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku. U těchto poměrových ukazatelů vycházíme ze zisku a 

ztráty a rozvahy. U ukazatele rentability se v čitateli nachází položka, která odpovídá výsledku 

hospodaření (obvykle toková veličina) a ve jmenovateli druh kapitálu (stavová veličina), nebo 

tržby (toková veličina). Obecně řečeno ukazatel rentability slouží k hodnocení celkové efektivnosti 

dané činnosti. 
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Rozdělní zisků používaných při výpočtech rentability: 

EBIT – představuje provozní výsledek hospodaření – zisk/ztráta, před zdaněním a odečtením 

úroků. Při výpočtu se od tržeb odečtou náklady na prodej zboží, nikoliv náklady na financování a 

daňové povinnosti. 

EBT – představuje zisk před zdaněním. Oproti zisku EBIT byly již odečteny náklady na 

financování – úroky. 

EAT – čistý zisk. Po zaplacení daní za běžnou činnost a vyplácení dividend akcionářům zůstane 

podniku čistý zisk k rozdělení. [1] 

 

Nejvíce se používají tyto ukazatele: 

 ukazatel rentability vlastního kapitálu, 

 ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu, 

 rentabilita nákladů. 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu měří čistý zisk, který připadá na jednu korunu 

investovaného kapitálu akcionářem. 

ROE =  
Čistý zisk

Vlastní kapitál
 

 

Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu neboli rentabilita aktiv poměřuje zisk 

s celkovými aktivy, které byly do podnikání investovány a to bez ohledu, zda se financovaly 

z vlastních nebo cizích zdrojů.  

ROA =  
EBIT

Aktiva
 

 

Rentabilita nákladů též nákladovost vyjadřuje, kolik bylo na 1 Kč výnosu vynaloženo celkových 

nákladů v Kč. Tento ukazatel má různé formy, které závisí na položkách nákladů. Podnik, který je 

úspěšný a je schopný produkovat zisk má nákladovost nižší než 1. 
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Nákladovost =  
celkové náklady

celkové výnosy
 

[16] 

4.2.2. Ukazatel likvidity 

Likvidita je v protikladu s rentabilitou, protože aby byl podnik likvidní, tak musí mít určité 

prostředky v oběžných aktivech, zásobách, pohledávkách a na účtu. Tyto prostředky musí být 

profinancovány a uhrazeny náklady s profinancováním spojené. Základními pojmy, se kterými se 

v této oblasti pracuje, jsou: 

 Solventnost je schopnost podniku splatit všechny závazky včas a to v požadované výši. 

 Likvidita je schopnost podniku přeměňovat svá aktiva na peněžní prostředky. 

 Likvidnost značí míru obtížnosti přeměny aktiv na peněžní prostředky. 

 

Likvidita se rozděluje na tři základní stupně a to: 

 běžná likvidita, 

 pohotová likvidita, 

 hotovostní likvidita.  

 

Běžná likvidita je likvidita 3. stupně. Ukazuje, kolik jednotek oběžného aktiva pokryje jednu 

jednotku krátkodobých závazků. Jednoduše řečeno, jak by byl podnik schopný uspokojit své 

věřitele v případě, že by všechna oběžná aktiva v daném okamžiku přeměnil na hotovost. 

Zachování platební schopnosti podniku nastává, pokud je hodnota ukazatele vyšší.  

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

Pohotová likvidita je označována jako likvidita 2. stupně. Je tvořena tak, aby se nejméně likvidní 

část oběžných aktiv (zásoby) vyloučila z ukazatele běžné likvidity. V případě, že ukazatel nabývá  

hodnoty 1, pak by měl být podnik schopný splatit své závazky bez toho, aniž by musel prodat 

zásoby. Vysoké hodnoty ukazatele, znamenají velký objem oběžných aktiv v podobě pohotových 

prostředků. Ty ale nepřinášejí žádný, nebo jen minimální úrok. Dochází tak k neproduktivnímu 

využívání vložených prostředků, což negativně ovlivňuje výkonnost podniku.  
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𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Hotovostní likvidita se označuje likviditou 1. stupně. Pojem pohotové platební prostředky 

zahrnuje veškeré prostředky na běžném nebo jiném účtu, v pokladně, ale i volně obchodovatelné 

krátkodobé cenné papíry, šeky apod. [11] Hodnota ukazatele, která je doporučována se pohybuje 

kolem 0,2. 

𝐻𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

4.2.3. Ukazatel zadluženosti 

Pojem zadluženost představuje skutečnost, že podnik využívá cizí zdroje (dluh), pro financování 

aktiv ve své činnosti. V reálné ekonomice není možné, aby podnik financoval svá aktiva pouze 

z vlastních, nebo pouze z cizích zdrojů.  

Základní ukazatel, kterým se vyjadřuje celková zadluženost:  

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑣ěř𝑖𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘éℎ𝑜 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Obecně platí, že vyšší hodnota tohoto ukazatele se rovná vyššímu riziku věřitelů. 

 

Doplňkovým ukazatelem k ukazateli věřitelského rizika je poměr vlastního kapitálu k celkovým 

aktivům (koeficient samofinancování), jejichž součet by měl dát 1. 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Tento ukazatel udává, jakým podílem vlastního kapitálu podnik financuje svá aktiva. 

 

Dalším ukazatelem, který je užitečný nejen pro samotný podnik ale i pro věřitele, je úrokové krytí. 

Tímto zjišťujeme, jestli je podnik schopný splácet úroky.  

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
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4.2.4. Ukazatel aktivity 

Ukazatel aktivity udává informaci o tom, jak se podílí aktiva nebo části aktiv na uskutečnění tržeb 

podniku. Hodnotí, kolikrát se za sledované období (nejčastěji jeden rok), objeví aktiva v tržbách 

podniku a také sledují, za jakou dobu se aktiva transformují do podoby tržeb. 

 

Nejvýznamnějším ukazatelem využití aktiv podniku k vytváření tržeb je: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Pokud chceme vyjádřit dobu obratu aktiv neboli počet dní, za které se aktiva přemění na tržby, 

pak používáme ukazatel: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360
 

 

Podnik vytváří zásoby k překonání nesouladu při zajišťování materiálu v obchodě i výrobě. Objem 

zásob má vliv na náklady spojené s jejich držením. Obrat zásob nám pomáhá stanovit optimální 

objem zásob v podniku. Hodnotíme míru využití zásob: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

 

Ukazatel, který nám udává počet dnů přeměny zásob na tržby, je doba obratu zásob: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360
 

 

Další ukazatele se netýkají hmotných aktiv, ale nehmotného aktiva. Doba splatnosti pohledávek 

udává, kolik dní je inkaso peněz za tržby zadrženo v pohledávkách. Tuto dobu, musí podnik čekat 

na inkaso plateb za tržby, které již provedl. 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360
 

 

Ukazatel doby splatnosti krátkodobých závazků, kde ve jmenovateli se nachází denní tržby jako 

zdroj pro splácení krátkodobých závazků. Tento ukazatel udává počet dní, kdy jsou krátkodobé 

závazky neuhrazeny a podnik tak využívá bezplatný obchodní úvěr. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360
 

[16] 

 

4.3.    ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ 

Rozdílové ukazatele znázorňují rozdíl dvou absolutních ukazatelů. Nejčastěji se používají:  

 

Čistý pracovní kapitál (provozní kapitál) je významným indikátorem platební schopnosti 

podniku. Je to volný kapitál, který slouží k zajištění hospodářské činnosti podniku. Počítá se jako 

rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

 

Čisté pohotové prostředky jsou peníze v hotovosti na běžných účtech (i směnky, šeky, 

krátkodobé termínované vklady či cenné papíry). Počítá se rozdílem mezi pohotovými peněžními 

prostředky a okamžitě splatnými závazky. 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

 

Čistý peněžní majetek vedle pohotových prostředků a jejich ekvivalentů zahrnuje do oběžných 

aktiv také krátkodobé pohledávky očištěné od nevymahatelných pohledávek. 

Č𝑃𝑀 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑛𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 
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5.   OPTIMÁLNÍ FORMA KAPITÁLOVÉ STRUKTURY 

Tento pojem zahrnuje snahu o nalezení optimálního poměru mezi vlastním a cizím kapitálem nebo 

přímo mezi jednotlivými zdroji financování podniku. Je nezbytné zabývat se optimalizací 

kapitálové struktury podniku, jelikož zavedení dluhu do struktury podnikového kapitálu s sebou 

přináší pozitiva ale i negativa.  

Protože úroky z vypůjčeného kapitálu jsou daňově uznatelné a dluh je méně rizikový (proto 

levnější), je zavedení dluhu využitím levnějšího druhu podnikového kapitálu pozitivem. Naopak 

negativem je, že od určité výše zadlužení se zvyšuje riziko, tím stoupají náklady cizího i vlastního 

kapitálu a dochází tak ke vzniku finanční tísně. [6] 

 

5.1.    VÝZNAM A IDENTIFIKACE SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ 

Náklady kapitálu představují výdaj podniku, který musí zaplatit za získání různých forem 

kapitálu (použitých na financování investic) a požadovanou míru výnosnosti vloženého kapitálu. 

Náklady finanční tísně zahrnují náklady: 

 úpadku, 

 konfliktu zájmů. 

Náklady úpadku obsahují všechny přímé i nepřímé náklady, kvůli kterým je podnik ve finanční 

tísni. Patří sem náklady ve formě poplatků právníkům, zvýšené úroky požadované věřiteli, odchod 

kvalifikovaných pracovníků od upadajícího podniku apod. 

Náklady vyplývající z konfliktu zájmů jsou náklady, které vznikají na základě toho, že vlastníci 

cenných papírů přenechávají řízení podniku jiným osobám (např. manažerům) s jinými zájmy. 

Průměrné náklady kapitálu představují vážený aritmetický průměr nákladů všech jednotlivých 

druhů kapitálu. Vahou je podíl jednotlivých druhů kapitálu na kapitálové struktuře.  

Náklady dluhu jsou náklady kapitálu, který podnik získá prostřednictvím dluhu. Vyjadřují se 

úrokem nebo úrokovou mírou, kterou podnik za poskytnutí tohoto kapitálu platí svým věřitelům. 

[7] 
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5.2.    ŘÍZENÍ KAPITÁLOVÉ STRUKTURY 

Cílem řízení je dosažení optimalizace, tj. zajištění takové struktury zdrojů kapitálu, při které jsou 

průměrné kapitálové náklady minimální. Řízení kapitálové struktury je zaměřeno na dodržování 

zlatých bilančních pravidel a minimalizace nákladů na zdroje kapitálu. 

 

5.2.1.   Zlatá bilanční pravidla 

Zlaté bilanční pravidlo uvádí, že je třeba sladit dobu životnosti majetku s dobou splatnosti zdrojů, 

které byly použity na jeho pořízení. Dlouhodobý majetek musí vytvořit zdroje (tržby, zisk) na 

splátky.  

Zlaté pari pravidlo uvádí, že dlouhodobý majetek by se měl financovat výhradně vlastním 

kapitálem. 

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika uvádí, že vlastní kapitál by měl být vyšší než cizí kapitál. Jejich 

minimální poměr může být 1:1. 

Zlaté poměrové pravidlo uvádí, že k udržení dlouhodobé finanční rovnováhy podniku, by tempo 

růstu investic nemělo předstihovat tempo růstu tržeb. 

 

Poznámky ke zlatým bilančním pravidlům: 

 Vlastní kapitál by měl být financován pouze z dlouhodobého majetku, který zajišťuje 

realizaci podnikání. Ostatní dlouhodobý majetek (je lépe prodejný) může být financován 

z cizího dlouhodobého kapitálu. 

 Zlaté pravidlo poměrové nemusí být dodrženo, pokud podnik zahajuje podnikání nebo 

ukončuje recesi. 

 Podnik je podkapitalizovaný, jestliže je dlouhodobý majetek financován krátkodobým 

kapitálem. Podnik tak je finančně méně stabilní, snižuje průměrné náklady na celkový 

kapitál a náklady na cizí kapitál. 

 Podnik je překapitalizovaný, když je oběžný majetek financován dlouhodobým kapitálem. 

Znamená to, že podnik je finančně stabilnější, ale méně efektivní. 

 

V následující tabulce 1 je zachyceno rozdělení na dlouhodobý a krátkodobý kapitál k vyhodnocení 

dodržení zlatého bilančního pravidla. 
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Tab. 1 Rozdělení kapitálu pro účely vyhodnocení dodržení zlatého bilančního pravidla [15] 

 

 

5.2.2.   Řízení nákladů na podnikový kapitál 

V tomto procesu je nezbytné dodržovat následující zásady [15]: 

 Minimalizovat náklady na kapitál. Respektovat, že jednotlivé složky kapitálu (vlastní, cizí, 

krátkodobý, dlouhodobý) mají odlišné náklady.  

 Platí, že s růstem podílu cizího kapitálu na celkovém kapitálu roste jeho cena. Nahrazením 

vlastního kapitálu cizím kapitálem zlevňuje celkový kapitál do určité míry zadlužení. 

Potom náklady na celkový kapitál rostou, protože se zvyšuje úroková míra a tím i cena 

cizího kapitálu. 

 Cena vlastního kapitálu roste s růstem zadluženosti, jelikož dodavatelé vlastního kapitálu 

požadují vyšší výnos za větší riziko. 

 Pokud je půjčeno příliš mnoho, tak klesá finanční stabilita podniku, rentabilita podnikání 

a kontrola nad řízením podniku.  

Dlouhodobý kapitál – zdroj financování DLM a trvale vázaného 

OM 

Krátkodobý kapitál 

– zdroj financování 

OM 

vlastní cizí cizí 

interní externí externí externí 

Nerozdělený zisk Rizikový kapitál Vydané dluhopisy Dodavatelský úvěr 

Odpisy DLM Dotace BÚ investiční Odběratelský úvěr 

 Vklady BÚ hypotéční 
Závazky 

k zaměstnancům 

  Leasing Závazky ke státu 

  Splátkový prodej BÚ krátkodobý 

  Rezervy Krátkodobé výpomoci 

  Tichý společník Faktoring 
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5.3.   KLASICKÁ TEORIE OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÉ STRUKTURY 

Klasická teorie využívá pro stanovení optimální kapitálové struktury podniku průměrné náklady 

kapitálu podniku. Za optimální kapitálovou strukturu považuje takové složení dlouhodobého 

kapitálu, při němž jsou průměrné náklady kapitálu minimální. Pokud se průměrné náklady kapitálu 

snižují, tak dochází ke zvýšení tržní hodnoty podniku. 

 

Křivka průměrných nákladů kapitálu se nazývá „U“ křivka (viz Obr. 2). V určitém bodě má své 

minimum. Tento bod určuje optimální poměr dluhu k celkovému kapitálu.  

 

 

Obr. 2 U-křivka průměrných nákladů kapitálu [17] 

 

Nv = náklady vlastního kapitálu  

Nd = náklady dluhu (bez zohlednění daně)  

�̅� = průměrné náklady kapitálu  

D = dluh (např. úvěry) 

K = celkový kapitál. 
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Vývoj nákladů vychází z následujících úvah: 

1. Náklady dluhu jsou nižší než náklady vlastního kapitálu. Věřitelé podstupují nižší riziko 

než akcionáři, požadují nižší výnosnost ze zapůjčených prostředků. Úrok z cizího kapitálu 

navíc snižuje základ zdanění, proto zde působí úrokový štít. 

2. Náklady dluhu s růstem zadlužení stoupají. Věřitelé požadují vyšší výnos. Mohou vznikat 

náklady finanční tísně, které vytlačují náklady dluhu a průměrné náklady kapitálu nahoru. 

3. S růstem zadluženosti stoupají náklady dluhu i vlastního kapitálu. I majitelé akcií pociťují 

vyšší riziko a tak zvyšují své požadavky na výnosnost akcií. To způsobuje růst nákladů 

vlastního kapitálu i průměrných nákladů kapitálu.  

 

Náklady finanční tísně (náklady úpadku a agenturní náklady) významně ovlivňují vývoj nákladů 

dluhu a tím i průměrných nákladů kapitálu. Pokud k nim přihlédneme, zjistíme, že pro podnik není 

výhodné usilovat o maximální zadluženost. [17] 

 

5.4.    TEORIE KAPITÁLOVÉ STRUKTURY MM I 

Autory této teorie jsou Franco Modigliany a Merton Miller. Vychází z předpokladů, za nichž platí 

základní tři tvrzení: 

 

Tvrzení I - udává, že tržní hodnota podniku a průměrné náklady kapitálu, nejsou závislé na 

struktuře zdrojů krytí aktiv, ale závisí na reálných aktivech. Tzn., odvozuje se od míry 

očekávaného zisku (EBIT) na akcii v dané třídě podniků. Třída podniků zahrnuje skupinu podniků 

s očekávánými shodnými průměrnými zisky na akcii. Model je sestrojen pro akciové společnosti.  

Tvrzení II - spočívá v tom, že očekáváná míra zisku na akcii každého podniku dané třídy, 

představuje lineární funkci podnikové zadluženosti. Tato funkce roste se zvyšující se zadlužeností. 

Tvrzení III - pokud míra ziskovosti investice přesahuje očekávanou míru zisku na akcii v dané 

třídě podniků, tak pouze tehdy ji podnik akceptuje. 

 

Zjednodušující předpoklady: 

 Neexistuje zdanění zisku. 

 Nepočítají se náklady úpadku. 
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 Nepočítají se transakční náklady na nákup a prodej cenných papírů. Všichni investoři 

si můžou půjčovat peníze za stejný úrok a žádný z nich nemá podstatný vliv na cenu 

cenných papírů. Všem investorům jsou dostupné potřebné informace. 

 Všichni současní i budoucí investoři očekávají stejnou velikost zisku (EBIT). Jde o 

tzv. homogenní očekávání budoucích zisků. 

 

Teorie MM I dochází k závěru, že když zadluženost podniku roste, tak náklady dluhu a průměrné 

náklady kapitálu zůstávají stejné a náklady vlastního kapitálu rostou (viz Obr. 3).  

 

 

Obr. 3 Tvrzení MM I [17] 

 

5.5.    TEORIE KAPITÁLOVÉ STRUKTURY MM II 

V této druhé navazující teorii se připouští existence daní a podnikům je doporučováno maximální 

zadlužení, aby v případě očekávaného zisku podniky maximálně využily úrokový daňový štít. 

Stále však nebrali v potaz náklady finanční tísně.  

Vliv daní je tedy uznán za podstatný a autoři této teorie upravili své původní tvrzení I o nezávislosti 

průměrných nákladů kapitálu na kapitálové struktuře na tvrzení II – s mírou zadlužení v důsledku 

úrokového daňového štítu průměrné náklady kapitálu klesají a tržní hodnota podniku roste. Je to 

způsobeno tím, že úroky z dluhu, které působí na podnik, jsou snížené o vliv daně.  
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Při respektování daní, lze graficky znázornit vývoj nákladů vlastního kapitálu, dluhu i průměrných 

nákladů kapitálu na následujícím grafu 4: 

 

Obr. 4 Tvrzení MM II [17] 

 

Další vývoj názoru na optimalizaci kapitálové struktury výrazně ovlivnilo zohlednění nákladů 

finanční tísně. Náklady finanční tísně zvyšují finanční riziko a od určité míry zadlužení i náklady 

dluhu, protože úspory, které vznikly z úrokového daňového štítu, jsou jimi pohlceny. V souvislosti 

s růstem zadlužení se projeví růst nákladu dluhu tak, že od určitého okamžiku rostou průměrné 

náklady kapitálu a tím klesá tržní hodnota podniku. 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Vývoj nákladů, přihlížejících k úrokovému daňovému štítu i k nákladům finanční tísně je 

znázorněn na grafu 5 [6]: 

 

Obr. 5 Vývoj nákladů zohledňující daně i náklady finanční tísně [17] 
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6. ANALÝZA A ZHODNOCENÍ UKAZATELŮ 

Pro tuto část své bakalářské práce uvedu příklad na nejmenovaný průmyslový podnik, v tomto 

případě podnik ABC. Na základě finanční analýzy zhodnotím jeho silné a slabé stránky a navrhnu 

řešení pro jeho optimální kapitálovou strukturu. 

 

Analýza poměrových ukazatelů 

1.) Ukazatele likvidity 

 tis. Kč 

Oběžná aktiva 1 336 768 

Zásoby 712 229 

Finanční majetek 2 358 

 

Krátkodobé závazky 666 801 

 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 1. 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě =  
2 358 

666 801
= 0,004 

 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 2. 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě =  
1 336 768 − 712 229

666 801
= 0,9 

 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 3. 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě =  
1 336 768

666 801
= 2 

 

Hodnota likvidity 1. stupně v podniku ABC vyšla 0,004. Hodnota by neměla klesnout pod úroveň 

0,2, což podnik nesplňuje. Podnik nemá v tomto případě dostatečné množství peněžních 

prostředků v hotovosti k zaplacení okamžitě splatných závazků.  

Ideální hodnota likvidity 2. stupně je 1. V podniku ABC je hodnota 0,9 a to znamená, že podnik 

by byl schopen se vyrovnat se svými závazky, aniž by musel prodat své zásoby. Vyšší hodnota je 

z hlediska věřitelů příznivější, méně z hlediska vlastníků podniku. Nadměrná výše oběžných aktiv 

vede k neproduktivnímu využívání vložených prostředků, což se podniku ABC netýká. 

Likvidita 3. stupně je měřítkem budoucí solventnosti podniku. Běžná likvidita ukazuje, kolikrát 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Hodnoty likvidity 3. stupně by měly být v rozmezí 

1,25 – 2,5. V podniku ABC je kritérium splněno a značí o podniku to, že je schopen pokrýt veškeré 

své krátkodobé závazky, kdyby okamžitě prodal všechna svá aktiva.  
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2.) Pro výpočty rentability jsou potřebné následující údaje.  

Zisky tis. Kč 

EBIT 42 985 

EBT 36 359 

EAT 36 006 

 

Rentabilita vlastního kapitálu: 

𝑅𝑂𝐸 =  
36 006

970 841
= 3,7 % 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu: 

𝑅𝑂𝐴 =  
42 985

1 672 238
= 2,6 % 

 

Rentabilita nákladů: 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 =  
3 031 564

3 067 570
= 0,98 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu je důležitý ukazatel, který udává měřítko výnosnosti 

celého podniku. V podniku ABC to je 2,6 %, tedy takový rozsah části zisku byl vygenerovaný 

z investovaných aktiv, bez ohledu zda byly financovány z cizího nebo vlastního kapitálu. Čím 

vyšší, tím je rentabilita lepší. ROE je další z důležitých ukazatelů. Z výsledku je vidět, že míra 

vlastního vloženého kapitálu se zhodnocuje skoro 4 %. Rentabilita nákladů dosahuje hodnoty 0,98. 

To znamená, že podnik na 1 Kč výnosu vynaložil 0,98 Kč celkových nákladů. Hodnota pod 

hodnotu 1 je stále dobrá, ale v tomto případě by se už podnik mohl podívat na to, jak některé své 

náklady eliminovat, aby dosáhl lepší hodnoty. 

 

3.) Ukazatel zadluženosti 

 tis. Kč 

Cizí kapitál 695 396 

Vlastní kapitál 970 841 

Nákladové úroky 6 626 

 

Aktiva 1 672 238 

 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑣ěř𝑖𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘éℎ𝑜 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 =  
695 396

1 672 238
= 0,4158  
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𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
970 841

1 672 238
= 0,5806 

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
42 985

6 626
= 6,4873 

 

Na základě těchto výpočtů se dá konstatovat, že podnik k financování svých aktiv využívá více 

vlastní kapitál, tedy dává přednost samofinancování. Což potvrzuje pravidlo, že průmyslové 

podniky využívají k financování aktiv spíše vlastní kapitál než cizí. Z toho vyplívá, že méně 

využívá úrokový daňový štít. Za to je ale situace v podniku méně riziková a podnik je tak více 

finančně stabilní. Hodnota úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje platby úroků. 

V případě podniku ABC je úrokové krytí 6,5 a to znamená, že zisk je 6,5 krát větší než úroky. 

Podnik má velkou rezervu a je schopen svým ziskem pokrýt úroky vůči věřitelům za používání 

cizího kapitálu. 

Celková zadluženost je 41,6 %. 

 

4.) Ukazatel aktivity 

Druh tržby tis. Kč 

Z prodeje zboží 1 044 139 

Z prodeje výrobků a 

služeb 
1 056 996 

Z prodeje DLM 5 227 

Z prodeje materiálu 357 108 

Tržby celkem 2 463 470 

 

Celková aktiva 1 672 238 

Zásoby 712 229 

Pohledávky 622 181 

 

Krátkodobé závazky 666 801 

 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
2 463 470

1 672 238
= 1,4732  
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𝐷𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
1 672 238

2 463 470
360

= 244 𝑑𝑛í  

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
2 463 470

712 229
= 3,4588  

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
712 229

2 463 470
360

=  104 𝑑𝑛í 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
622 181

2 463 470
360

= 90 𝑑𝑛í 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
666 801

2 463 470
360

= 97 𝑑𝑛í 

 

Obrat aktiv by měl být minimálně na hodnotě 1, avšak podnik ABC svůj majetek obrátí až 1,4 krát 

za rok. Z toho bych tedy odvodila, že je podnik v rámci obratu aktiv v příznivé situaci. V dané 

formě je majetek vázán 244 dní. 

Doba obratu zásob je 104 dní, tedy tak dlouho jsou v podniku vázány zásoby, než je podnik prodá 

či spotřebuje. Dobu obratu zásob bych považovala za průměrnou. Je ovšem žádoucí, aby podnik 

tuto dobu co nejvíce zkracoval. 

Dobra obratu závazků mírně převyšuje hodnotu doby obratu pohledávek. Obě hodnoty můžeme 

zase považovat za průměrné. Standardní hodnota by se mohla pohybovat kolem 60 denní lhůty 

splatnosti. Ve strojařských podnicích může být lhůta splatnosti delší, kvůli velikosti zakázky (90 

– 120 dní). 

 

Analýza rozdílových ukazatelů 

Jako první vypočtu čistý pracovní kapitál, který udává částku volných prostředků, která zůstane 

podniku po úhradě všech krátkodobých závazků. Opačná situace, tedy přebytek krátkodobého 

cizího kapitálu nad oběžným majetkem se označuje jako nekrytý dluh. 

Č𝑃𝐾 = 1 336 768 − 666 801 = 669 967 
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ČPK je kladné, z čehož vyplývá, že část aktiv je kryta dlouhodobými zdroji a podnik má dostatek 

volných prostředků na úhradu krátkodobých závazků. Větší hodnota ČPK zároveň zvyšuje 

likviditu nejvyššího stupně, tedy platební schopnost podniku. 

Dalším ukazatelem jsou čisté peněžní prostředky. 

Č𝑃𝑃 = 2 358 − 666 801 =  −664 443 

 

Z výpočtu ČPP vychází, že peníze v hotovosti a na bankovním účtu jsou výrazně nižší než 

krátkodobé závazky. Vyšší hodnota ČPP by znamenala lepší výsledek hodnoty likvidity 1. stupně. 

A čistý pracovní majetek vyšel v následujícím výpočtu také záporně. ČPM zahrnuje do oběžných 

aktiv i krátkodobé pohledávky (bez nelikvidních či dlouhodobých, tedy s nízkou likviditou).  

Č𝑃𝑀 = 1 336 768 − 712 229 − 497 662 −  666 801 =  −539 924 

 

Poměr vlastního a cizího kapitálu  

Vlastní kapitál Cizí kapitál 

970 841 701 397 

58,06 % 41,94% 

 

Poměr mezi tím, jak podnik ABC využívá svůj kapitál k financování aktiv je zobrazen na 

následujícím grafu: 

 

Obr. 6 Poměr vlastního a cizího kapitálu 

 

 

 

 

 

Rok 2012

Vlastní kapitál Cizí kapitál
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7. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY PODNIKU ABC 

Na základě těchto propočtů můžu stanovit silné a slabé stránky podniku ABC. 

Za silnou stránku podniku bych označila rentabilitu. Vzhledem ke kladným výsledkům rentability 

vlastního kapitálu i celkového vloženého kapitálu je podnik rentabilní.  

Oproti tomu likvidnost podniku hodnotím jako silnou stránku jen ve dvou stupních a to z toho 

důvodu, že likvidita v 2. a 3. stupni je ve velice dobrých hodnotách, naprosto blízkých hodnotám 

uváděných v literatuře. Maximální hodnota pro likviditu 1. stupně je 1, zde však nabývá mnohem 

nižších hodnot, z čehož vyplývá, že podnik nemá dostatek peněžních prostředků a nebyl by 

schopen okamžitě splatit své závazky (za hraniční se považuje hodnota nižší než 0,2). 

Protože má ale podnik velkou část peněz vázanou v krátkodobých pohledávkách a jak jsem se na 

základě výpočtu dozvěděla, že doba splatnosti pohledávek je kratší než doba splatnosti 

krátkodobých závazků, dá se tato situace hodnotit jako vcelku vyrovnaná. 

 I z hlediska zadluženosti můžu podnik definovat jako úspěšný. Tím pádem využívání kapitálu 

v podniku ABC je také silnou stránkou. Využívá spíše vlastní kapitál na financování než cizí, to 

znamená, že nemá tak vysoké úroky, které pro firmu znamenají náklad. Tím pádem i rentabilita 

vlastního kapitálu je tak vysoká. Navíc je podnik ABC schopen splácet své závazky, vzhledem 

k takové výši zisku a tak je dobrým adeptem na obdržení cizích zdrojů od věřitelů v případě 

potřeby.  

Z toho vyplývá, že podnik může snižovat vlastní kapitál a zvýšit cizí zdroje, například na rozvoj 

podniku nebo dlouhodobé investice. Jelikož je úrokové krytí 6,5 krát vyšší než zisk, je to známkou 

toho, že si podnik může dovolit mít vyšší cizí kapitál.  

Slabé stránky tohoto podniku lze těžko definovat. Analýza poměrových ukazatelů vyšla kladně. 

Jediné o čem bych se zmínila, je nákladovost. Ta sice zatím vychází v normě, ale blíží se hodnotě, 

která by znamenala, že podnik má na 1 Kč výnosu vysoké celkové náklady. Proto by se měl zaměřit 

na to, jak své náklady eliminovat. Na druhou stranu dokáže splácet využívaný cizí kapitál. Příliš 

se nezadlužuje. Má dostatečné prostředky na pokrytí závazků, navíc i určité rezervy. K tvorbě 

tržeb využívá z větší poloviny svá aktiva.  

 

Návrh optimální kapitálové struktury v podniku ABC 

Návrh na optimální kapitálovou strukturu v tomto podniku bude následující. Protože podnik ABC 

má celkem vyrovnaný podíl cizího a vlastního kapitálu dodržuje tím zlaté pravidlo vyrovnání 

rizika. Nemusel by se bát využít více cizí zdroje pro rozvoj podniku. Novými investicemi by zvýšil 

stranu aktiv a díky dobrému stylu hospodaření podniku by mohl dosáhnout i vyššího zisku. Tím 

pádem by dosáhl vyšší rentability a nové úroky by si mohl odečíst od daní. 

Na druhou stranu váže málo prostředků v hotovosti (na bankovním účtu, v pokladně apod.). Podnik 

však může využívat kontokorent či jiné instrumenty. 

Z rozvahy je jednoznačné, že má podnik dostatek vlastního kapitálu na financování dlouhodobého 

majetku, čímž může dodržovat zlaté pari pravidlo. 
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8. ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala analýzou kapitálové struktury a její optimální formou. 

S touto problematikou se setkávají finanční manažeři, kteří musí řešit otázky týkající se získávání 

zdrojů financování.  

Na začátku své práce jsem se věnovala teorii. K provedení analýzy průmyslového podniku jsem 

se musela zabývat mnoha finančními ukazateli, o kterých se zmiňuji v teorii. K následnému 

zhodnocení a navržení optimální kapitálové struktury, bylo potřeba provést výpočty. Z rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty podniku ABC, který jsem si pro svou práci vybrala, jsem použila data a 

vypočetla jeho rentabilitu, likviditu, aktivitu a zadluženost. Tedy provedla jsem analýzu 

poměrových ukazatelů. Poté i analýzu rozdílových ukazatelů, které jen doplňují předešlou analýzu. 

Analýzu absolutních ukazatelů jsem nepočítala, jelikož je k ní potřeba zdroje dat z více let a já se 

ve své práci zaměřila na analýzu jednoho kalendářního roku. 

S výsledky z analýzy jsem pracovala tak, že jsem je jednotlivě vyhodnotila a došla k určitým 

závěrům. V kterých směrech si podnik stojí dobře a naopak, kde by měl opatřit nějaké změny. To 

znamená vyhodnocení silných a slabých stránek podniku. 

V podniku ABC bych jako silné stránky vyhodnotila všechny čtyři ukazatele. Z 

výsledků rentability jsem odvodila, že z toho, co bylo do podniku investováno, podnik uspokojivě 

těží. Z hlediska likvidity, která vyšla v 2. a 3. stupni v uspokojivých hodnotách, bych konstatovala, 

že je podnik schopen splatit veškeré své závazky. V 1. stupni vyšla hodnota méně uspokojivá a to 

proto, že podnik neváže velké množství peněžních prostředků v hotovosti, ale nejspíš využívá 

kontokorenty či jiné instrumenty. To potvrzují i výsledky z rozdílové analýzy, kdy ČPK vyšlo 

kladně, což znamená, že podnik je platebně schopný, ale nemá pohotové prostředky v hotovosti 

(dle ČPP a ČPM). Na základě výsledků z ukazatele zadluženosti můžu říct, že se podnik příliš 

nezadlužuje, ale naopak z výsledku výpočtu úrokového krytí vyplývá, že si podnik cizí kapitál 

může dovolit. Podnik ABC je totiž likvidní a má i určitou rezervu v případě splácení úroků. Poměr 

využívání kapitálu cizího či vlastního znázorňuji na jednoduchém grafu. Výsledek ukazatelů 

aktivity dává najevo, že je podnik produktivní. Dobu splatnosti závazků jsem vyhodnotila jako 

průměrnou. Mohla by být kratší, ale protože se jedná o průmyslový podnik, tak zde záleží na 

velikosti zakázek. 

Následně jsem podniku navrhla optimální kapitálovou strukturu. Jelikož analýza podniku ABC 

vyšla obstojně, nebylo ani moc co podniku vytýkat. Vzhledem k výsledkům se podnik může více 

zadlužit a například investovat peníze do dalšího rozvoje. Podnik ABC by tedy mohl zvýšit podíl 

cizího kapitálu. Další zmíněnou věcí byla nákladovost, kdy podnik na 1 Kč výnosu vynakládá 0,98 

Kč celkových nákladů. Toto číslo je zatím v normě, ale nemělo by se zvyšovat. Podnik by se měl 

snažit tuto hodnotu jen snižovat. Proto by se mohl zkusit zaměřit na své celkové náklady a 

v některých oblastech je eliminovat. 
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1. Zkrácená verze rozvahy – strana aktiv 
 

 

 

2. Zkrácená verze rozvahy – strana pasiv 

Označení 

a 

Pasiva celkem 

b 

Číslo 

řádku 

c 

Stav v běžném 

úč. období 

5 

Stav v minulém 

úč. období 

6 

 PASIVA CELKEM    

A. Vlastní kapitál    

A. I. Základní kapitál    

A. II. Kapitálové fondy    

A. III. Rezervní fondy    

A. IV. 
Hospodářský výsledek minulých 

let 

   

A. V. HV běžného účetního období    

B. Cizí zdroje    

B. I. Rezervy    

B. II. Dlouhodobé závazky    

Označení 

a 

Aktiva 

b 

Číslo 

řádku 

c 

Běžné úč. období 
Minulé úč. 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

 AKTIVA CELKEM      

A. 
Pohledávky za upsaný 

vlastní kapitál 

     

B. Stálá aktiva      

B. I. 
Dlouhodobý 

nehmotný majetek 

     

B. II. 
Dlouhodobý hmotný 

majetek 

     

B. III. 
Dlouhodobý finanční 

majetek 

     

C. Oběžná aktiva      

C. I. Zásoby      

C. II. 
Dlouhodobé 

pohledávky 

     

C. III. 
Krátkodobé 

pohledávky 

     

C. IV. 
Krátkodobý finanční 

majetek 

     

D Časové rozlišení      



 
 

B. III. Krátkodobé závazky    

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci    

C. I. Časové rozlišení    

 

3. Zkrácená verze výkazu zisku a ztráty 

Označení 

a 

Text 

b 

Číslo 

řádku 

c 

Skutečnost v běžném úč. 

období 

Sledovaném Minulém 

I. Tržby za prodej zboží 1   

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2   

+ Obchodní marže 3   

II. Výkony 4   

B.  Výkonová spotřeba 5   

+ Přidaná hodnota 6   

C. Osobní náklady 7   

D. Daně a poplatky 8   

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

9   

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

a materiálu 

10   

F. Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 

11   

G. Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 

(+/-) 

12   

IV. Ostatní provozní výnosy 13   

H. Ostatní provozní náklady 14   

V. Převod provozních výnosů 15   

I. Převod provozních nákladů 16   

 Provozní výsledek hospodaření [ř. 06-

07-08-09+10-11-(+/-12)+13-14+/-15)-

(-16)] 

17   

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a 

podílů 

18   

J. Prodané cenné papíry a podíly 19   

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 

20   



 
 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 

21   

K. Náklady z finančního majetku 22   

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 

23   

L. Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 

24   

M. Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti (+/-) 

25   

X. Výnosové úroky 26   

N. Nákladové úroky 27   

XI. Ostatní finanční výnosy 28   

O. Ostatní finanční náklady 29   

XII. Převod finančních výnosů 30   

P. Převod finančních nákladů 31   

 Finanční výsledek hospodaření [ř. 18-

19+20+21-22+23-24-(+/-25)+26-

27+28-29+(-30)-(-31)] 

32   

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33   

 Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost (ř.17+32-33) 

34   

XIII. Mimořádné výnosy 35   

R. Mimořádné náklady 36   

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37   

 Mimořádný výsledek hospodaření 

(ř.35-36-37) 

38   

T. Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům (+/-) 

39   

 Výsledek hospodaření za účetní období 

(+/-) (ř.34+38-39) 

40   

 Výsledek hospodaření před zdaněním 

(+/-) (ř. 17+32+35-36) 

41   

 

4. Cash flow 

P.      
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 

začátku účetního období 
0 

      Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 

Z.     Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním   

A.  1   Úpravy o nepeněžní operace 0 

A. 1 1 
Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k 

nabytému majetku 
  



 
 

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv    

A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv    

A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku   

A. 1 5 
Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a 

vyúčtované výnosové úroky 
  

A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace   

A. *   
Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, 

změnami prac. kapitálu a mim.položkami 
0 

A. 2   Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 0 

A.  2 1 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných 

účtů aktiv 
  

A. 2 2 
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, 

přechodných účtů pasiv 
  

A. 2 3 Změna stavu zásob   

A. 2 4 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího 

do peněžních prostř. a ekvivalentů 
  

A. **   
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 

mimořádnými položkami 
0 

A. 3   Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných   

A. 4   Přijaté úroky   

A.  5   
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za 

minulá období 
  

A. 6   
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským 

výsledkem včetně daně z příjmů 
  

A. 7   Přijaté dividendy a podíly na zisku   

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  0 

      Peněžní toky z investiční činnosti 

B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv   

B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv   

B. 3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám   

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  0 

      Peněžní toky z finanční činnosti 

C. 1   Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků   

C. 2   
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a 

ekvivalenty 
0 

C. 2 1 
Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního 

kapitálu, emisního ážia atd. 
  

C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům   

C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů   

C. 2 4 Úhrada ztráty společníky   

C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů   

C. 2 6 
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené 

daně 
  

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  0 

F.     Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 0 

R.     
Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci 

účetního období 
0 

 



 
 

 

5. Rozvaha podniku ABC v plném rozsahu 

Označení 

a 

Aktiva 

b 

Číslo 

řádku 

c 

Běžné úč. období 
Minulé úč. 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

 AKTIVA CELKEM 1 2 065 157 -392 919 1 672 238 1 763 475 

A. 
Pohledávky za upsaný 

vlastní kapitál 
2 0 0 0 0 

B. Stálá aktiva 3 608 168 -282 808 325 360 267 279 

B. I. 
Dlouhodobý 

nehmotný majetek 
4 41 260 -39 184 2 076 1 029 

B. I. 1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0 

        2. 
Nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje 
6 0 0 0 0 

        3. Software 7 41 260 -39 184 2 076 1 029 

        4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 

        5. Goodwill 9 0 0 0 0 

        6. 
Jiný dlouhodobý 

nehmotný majetek 
10 0 0 0 0 

        7. 

Nedokončený 

dlouhodobý nehmotný 

majetek 

11 0 0 0 0 

        8. 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý nehmotný 

majetek 

12 0 0 0 0 

B. II. 
Dlouhodobý hmotný 

majetek 
13 541 101 -243 624 297 477 249 238 

B. II. 1. Pozemky 14 7 914 0 7 914 6 029 

          2. Stavby 15 317 339 -89 765 227 574 174 137 

          3. 

Samostatné movité 

věci a soubory 

movitých věcí 

16 210 198 -153 241 56 957 67 634 

          4. 
Pěstitelské celky 

trvalých porostů 
17 0 0 0 0 

          5. 
Dospělá zvířata a 

jejich skupiny 
18 0 0 0 0 

          6. 
Jiný dlouhodobý 

hmotný majetek 
19 92 0 92 92 

          7. 

Nedokončený 

dlouhodobý hmotný 

majetek 

20 4 940 0 4 940 726 



 
 

          8. 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný 

majetek 

21 618 -618 0 620 

          9. 
Oceňovací rozdíl 

k nabytému majetku 
22 0 0 0 0 

B. III. 
Dlouhodobý finanční 

majetek 
23 25 807 0 25 807 17 012 

B. III. 1. 
Podíly - ovládaná 

osoba 
24 25 807 0 25 807 17 012 

           2. 

Podíly v účetních 

jednotkách pod 

podstatným vlivem 

25 0  0 0 0 

           3. 
Ostatní dlouhodobé 

cenné papíry a podíly 
26 0 0 0 0 

           4. 

Půjčky a úvěry – 

ovládaná nebo 

ovládající osoba, 

podstatný vliv 

27 0 0 0 0 

           5. 
Jiný dlouhodobý 

finanční majetek 
28 0 0 0 0 

           6. 

Pořizovaný 

dlouhodobý finanční 

majetek 

29 0 0 0 0 

           7. 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý finanční 

majetek 

30 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 31 1 446 879 -110 111 1 336 768 1 469 942 

C. I. Zásoby 32 732 643 -20 414 712 229  676 110 

C. I. 1. Materiál 33 115 078 -3 987 111 091 182 731 

        2. 
Nedokončená výroba 

a polotovary 
34 234 410 -7 410 227 000 189 220 

        3. Výrobky 35 84 034 -1 087 82 947 45 241 

        4. 
Mladá a ostatní zvířata 

a jejich skupiny 
36 0 0 0 0 

        5. Zboží 37 263 644 -7 930 255 714 168 254 

        6. 
Poskytnuté zálohy na 

zásoby 
38 35 477 0 35 477 90 664 

C. II.  
Dlouhodobé 

pohledávky 
39 104 0 104 1 623 

C. III. 1. 
Pohledávky 

z obchodních vztahů 
40 87 0 87 1 356 

           2.        

Pohledávky – 

ovládaná nebo 

ovládající osoba 

41 0 0 0 0 

           3. 
Pohledávky – 

podstatný vliv 
42 0 0 0 0 

           4. 
Pohledávky za 

společníky, členy 
43 0 0 0 0 



 
 

 

družstva, účastníky 

sdružení 

          5. 
Dlouhodobé 

poskytnuté zálohy 
44 17 0 17 267 

          6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 

          7. Jiné pohledávky 46 0 0 0 0 

          8. 
Odložená daňová 

pohledávka 
47 0 0 0 0 

C. III. 
Krátkodobé 

pohledávky 
48 711 774 -89 697 622 077 791 421 

C. III. 1. 
Pohledávky 

z obchodních vztahů 
49 666 869 -89 697 577 172 757 999 

           2.        

Pohledávky – 

ovládaná nebo 

ovládající osoba 

50 18 471 0 18 471 25 914 

           3. 
Pohledávky – 

podstatný vliv 
51 0 0 0 0 

           4. 

Pohledávky za 

společníky, členy 

družstva, účastníky 

sdružení 

52 0 0 0 0 

          5. 
Sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
53 0 0 0 0 

          6. 
Stát – daňové 

pohledávky 
54 25 227 0 25 227 3 012 

          7. 
Krátkodobé 

poskytnuté zálohy 
55 929 0 929 3 374 

          8. Dohadné účty aktivní 56 0 0 0 485 

          9. Jiné pohledávky 57 278 0 278 637 

C. IV. 
Krátkodobý finanční 

majetek 
58 2 358 0 2 358 788 

C. IV. 1. Peníze 59 462 0 462 788 

           2.        Účty v bankách 60 1 896 0 1896 0 

           3. 
Krátkodobé cenné 

papíry a podíly 
61 0 0 0 0 

           4. 

Pořizovaný 

krátkodobý finanční 

majetek 

62 0 0 0 0 

D. I. Časové rozlišení 63 10 110 0 10 110 26 254 

D. I. 1. 
Náklady příštích 

období 
64 9 798 0 9 798 25 816 

        2. 
Komplexní náklady 

příštích období 
65 0  0 0 0 

        3. Příjmy příštích období 66 312 0 312 438 



 
 

Označení 

a 

Pasiva 

b 

Číslo 

řádku 

c 

Stav v běžném 

úč. období 

5 

Stav v minulém 

úč. období 

6 

 PASIVA CELKEM 67 1 672 238 1 763 475 

A. Vlastní kapitál 68 970 841 926 039 

A. I. Základní kapitál 69 501 200 501 200 

A. I. 1. Základní kapitál 70 501 200 501 200 

        2. 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 

podíly 

71 
0 0 

        3. Změny základního kapitálu 72 0 0 

A. II. Kapitálové fondy 73 24 342 15 546 

A. II. 1. Emisní ážio 74 0 0 

         2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 

         3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků 

76 
24 342 15 546 

         4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách společností 

77 
0 0 

         5. Rozdíl z přeměn společností 78 0 0 

         6. 
Rozdíly z ocenění při přeměnách 

společností 

79 
0 0 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond, 

ostatní fondy ze zisku 

80 
243 067 243 067 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / 

nedělitelný fond 

81 
243 067 243 067 

           2. Statutární a ostatní fondy 82 0 0 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých 

let 

83 
166 226 134 177 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 84 166 226 134 177 

           2. Nerozdělená ztráta minulých let 85 0 0 

           3. Jiný výsledek hospodaření 

minulých let 

86 
0 0 

A. V. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 

87 
36 006 32 049 

B. Cizí zdroje 88 695 396 829 477 

B. I. Rezervy 89 10 115 11 438 

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 

90 
10 115 11 438 

        2. Rezerva na důchody a podobné 

závazky 

91 
0 0 

        3. Rezerva na daň z příjmu 92 0 0 

        4. Ostatní rezervy 93 0 0 



 
 

B. II. Dlouhodobé závazky 94 12 974 12 674 

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 95 0 0 

         2. 
Závazky – ovládaná nebo 

ovládající osoba 

96 
0 0 

         3. Závazky – podstatný vliv 97 0 0 

         4. 
Závazky ke společníkům, členům 

družstva, účastníkům sdružení 

98 
0 0 

         5. Dlouhodobé přijaté zálohy 99 0 0 

         6. Vydané dluhopisy 100 0 0 

         7. Dlouhodobé směnky k úhradě 101 0 0 

         8. Dohadné účty pasivní 102 0 0 

         9. Jiné závazky 103 0 0 

        10. Odložený daňový závazek 104 12 974 12 674 

B. III. Krátkodobé závazky 105 454 432 529 673 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 106 407 110 411 714 

          2. 
Závazky – ovládaná nebo 

ovládající osoba 

107 
22 1 805 

          3. Závazky – podstatný vliv 108 0 0 

          4. 
Závazky ke společníkům, členům 

družstva, účastníkům sdružení 

109 
0 0 

          5. Závazky k zaměstnancům 110 11 810 11 271 

          6. 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

111 

6 706 6 376 

          7. Stát – daňové závazky a dotace 112 1 668 5 751 

          8. Krátkodobé přijaté zálohy 113 25 799 90 636 

          9. Vydané dluhopisy 114 0 0 

         10. Dohadné účty pasivní 115 1 317 2 120 

         11. Jiné závazky 116 0 0 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 117 217 875 275 692 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 118 5 506 9 323 

           2. Krátkodobé bankovní úvěry 119 211 155 265 155 

           3. Krátkodobé finanční výpomoci 120 1 214 1 214 

C. I. Časové rozlišení 121 6 001 7 959 

C. I. 1. Výdaje příštích období 122 6 001 7 959 

        2. Výnosy příštích období 123 0 0 

 



 
 

 

6. Výkaz zisku a ztráty podniku ABC v plném rozsahu 

Označení 

a 

Text 

b 

Číslo 

řádku 

c 

Skutečnost v běžném úč. 

období 

Sledovaném Minulém 

I. Tržby za prodej zboží 1 1 044 139 1 098 986 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 853 580 879 860 

+ Obchodní marže 3 
190 559 219 126 

      II. Výkony 4 1 547 078 947 070 

      II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 1 056 996 572 518 

          2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 89 936 86 618 

          3. Aktivace 7 400 146 287 934 

B.  Výkonová spotřeba 8 1 450 545 862 983 

B.      1. Spotřeba materiálu a energie 9 1 221 992 675 398 

B.      2. Služby 10 228 553 187 585 

+ Přidaná hodnota 11 287 092 303 213 

C. Osobní náklady 12 237 369 215 913 

C.       1. Mzdové náklady 13 172 379 156 979 

C.       2. Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 

14 
0 0 

C.       3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

15 
58 477 53 000 

C.       4. Sociální náklady 16 6 513 5 934 

D. Daně a poplatky 17 691 719 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

18 
31 988 30 872 

    III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 

19 
362 335 350 726 

    III.   1. Tržby z prodeje dlouhodobé majetku 20 5 227 3 757 

    III.   2.  Prodaný materiál 21 357 108 346 969 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 

22 
345 665 359 431 

F.        1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 

23 
3 925 0 

F.        2. Prodaný materiál 24 341 740 359 431 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek 

v provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období (+/-) 

25 

-29 451 4 564 

     IV. Ostatní provozní výnosy 26 24 795 27 251 



 
 

H. Ostatní provozní náklady 27 41 088 29 241 

     V. Převod provozních výnosů 28 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 

 Provozní výsledek hospodaření [ř. 06-07-08-

09+10-11-(+/-12)+13-14+/-15)-(-16)] 

30 
46 872 40 450 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 1 131 1 298 

    VII. 1. 

Výnosy z podílů ovládaných osob a 

v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 

34 

1 131 1 298 

    VII. 2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 

papírů a podílů 

35 
0 0 

    VII. 3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 

36 
0 0 

    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 

    IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 

39 
0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 

40 
0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti (+/-) 

41 
0 0 

     X. Výnosové úroky 42 76 59 

N. Nákladové úroky 43 6 626 9 867 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 88 016 128 834 

O. Ostatní finanční náklady 45 93 110 125 990 

    XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 

 Finanční výsledek hospodaření [ř. 18-

19+20+21-22+23-24-(+/-25)+26-27+28-

29+(-30)-(-31)] 

48 

-10 513 -5 666 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 353 2 735 

Q.       1. - splatná 50 53 3 383 

Q.       2. - odložená 51 300 -648 

 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

(ř.17+32-33) 

52 
36 006 32 049 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 



 
 

S.       1. - splatná 56 0 0 

S.       2. - odložená 57 0 0 

 Mimořádný výsledek hospodaření (ř.35-36-

37) 

58 
0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům (+/-) 

59 
0 0 

 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 

(ř.34+38-39) 

60 
36 006 32 049 

 Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 

17+32+35-36) 

61 
36 359 34 784 

 


