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Anotace: 

V diplomové práci je provedena finanční analýza firmy ISIT, a.s. pro roky 2009 – 

2013. Nejdříve je popsána teorie finanční analýzy, zdroje dat, uživatelé a jednotlivé metody. 

V následující kapitole je uvedena charakteristika analyzované společnosti. V praktické části 

je provedena samotná analýza. Použitými metodami jsou horizontální analýza, vertikální 

analýza, analýza rentability, likvidity, aktivity, stability a zadluženosti, Du pontův 

pyramidální rozklad a Altmanovo Z-skóre. V závěru této práce jsou uvedeny návrhy a 

doporučení pro zlepšení finančního zdraví firmy. 

Klíčová slova: ISIT, a.s., finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, 

rentability, likvidita, aktivita, stabilita a zadluženost, Du pontův pyramidální rozklad, 

Altmanova analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty 

Summary: 

This thesis is about financial analysis of the ISIT, a.s. company, which is made for the 

years 2009 – 2013. First of all, there is theory of financial analysis, data sources, users and 

methodes of financial analysis. In the next chapter there is characteristic of the analysed 

company. In practical part there is the main analysis. Methodes that are used in this thesis 

are horizontal analysis, vertical analysis, analysis of profitability, liquidity, activitiy, stability 

and indebtedness, Du pont pyramidal breakdown and Altman Z-score. In the end of this 

thesis there are drafts and recomendations for better financial health of the company. 

Keywords: ISIT, a.s., financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, 

profitability, liquidity, aktivity, stability and indebtedness, Du pont pyramidal breakdown, 

Altman analysis, balance sheet, profit and loss account 
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1. ÚVOD 

Pomocí finanční analýzy lze posoudit finanční zdraví podniku. Finanční analýza 

poskytuje informace o současném finančním stavu podniku, na jehož základě je možné 

odhadovat i budoucí vývoj. Slouží nejen pro účely samotného analyzovaného podniku, ale 

také akcionářům, bankám nebo potenciálním investorům. 

Cílem diplomové práce je provést finanční analýzu společnosti ISIT, a.s. Analýza je 

zpracována pro roky 2009 – 2013.  

Firma ISIT, a.s. vznikla v roce 2001 transformací ze Závodu výpočetní techniky 

ČSAD Ostrava. Tato společnost je v současnosti taktéž jediným akcionářem firmy ISIT, a.s. 

Podnik se řídí mottem: „Zákazník a uživatel v jedné osobě je hnacím motorem všech 

zásadních změn v informačním systému“. Z tohoto motta lze usuzovat, že firma je silně 

orientována na zákazníky a přizpůsobuje jim své produkty, přičemž hlavním z nich je 

informační systém ISAD. 

V první části diplomové práce jsou popsána teoretická východiska pro zpracování 

finanční analýzy. Jsou zde popsáni uživatelé finanční analýzy, zdroje údajů pro zpracování 

analýzy a samotné metody. Zvolenými metodami jsou horizontální analýza, vertikální 

analýza, analýza poměrovými ukazateli, konkrétně rentabilita, aktivita, likvidita, stabilita a 

zadluženost. Dále také Du pontův pyramidální rozklad a Altmanovo Z-skóre. 

Další část je věnována charakteristice samotné společnosti. Je zde popsán předmět 

podnikání, hlavní činnosti firmy a především dominantní obchodní artikl, kterým je 

informační systém ISAD. Dále je zde uvedena organizační struktura a přehled údajů o 

zaměstnancích. 

V praktické části jsou metody finanční analýza, které jsou uvedeny v části teoretické, 

aplikovány na firmu ISIT, a.s., respektive na údaje, které firma poskytla k analýze. Výsledky 

analýzy jsou pro přehlednost uvedeny v tabulkách a grafech a slovně popsány. 

V závěru bude provedeno celkové zhodnocení podniku, závislé na praktické části 

finanční analýzy. 

V diplomové práci jsem nejdříve pomocí obecné analýzy v teoretické části rozčlenila 

jednotlivé metody, které používám pro analyzování podniku a popsala je. Podle těchto metod 
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jsem pak postupovala v praktické části. Po vypočtení jednotlivých ukazatelů, jsem dedukcí 

došla k závěrům a na jejich základě jsem pak popsala návrhy a doporučení pro zlepšení 

finanční situace firmy. Syntézou všech dílčích údajů, ke kterým jsem dospěla, jsem vyvodila 

závěr ohledně celkového finančního zdraví podniku. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA FA, METODIKA PRÁCE 

Finanční analýza je souhrn činností, pomocí kterých se zkoumá finanční zdraví 

podniku. Poskytuje informace o současném finančním stavu podniku, ale také co lze do 

budoucnosti očekávat. Finanční analýza je jedním z východisek pro posouzení finančního a 

provozního rizika, slouží pro taktické a strategické rozhodování o investicích a financování 

podniku, podává informace o finančním stavu vlastníkům, věřitelům a také potenciálním 

budoucím investorům. [1,2] 

Technická a fundamentální analýza jsou základní přístupy k finanční analýze. Liší se 

dle použitých analytických metod a také zdrojových dat. Fundamentální ekonomickou 

analýzu lze také nazvat jako kvalitativní. Zaměřuje se na vnější a vnitřní ekonomické 

prostředí firmy. Jejím cílem je určit tržní pozici a potenciál v makroekonomickém a 

mikroekonomickém prostředí. Kvantitativní neboli technická ekonomická analýza 

zpracovává ekonomické ukazatele pomocí matematicko-statistického aparátu. [3] 

2.1. Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza podává informace o finančním zdraví podniku. Tyto informace 

potřebují zjišťovat jak samotní vlastníci nebo manažeři tak i externí subjekty, jako banky 

nebo investoři. Uživatele je tedy možné rozdělit na skupinu interních uživatelů a externích. 

Interní uživatelé jsou manažeři, odboráři nebo zaměstnanci. Manažeři využívají 

poznatky z finanční analýzy k řízení podniku, strategickému a operativnímu. Mají přístup 

taktéž k interním informacím, které nejsou pro ostatní subjekty mimo podnik dostupné. 

Zaměstnancům finanční analýza slouží, aby měli přehled, jestli firma nezkrachuje, jestli 

nepřijdou o své zaměstnání. 

Mezi externí uživatele se řadí investoři, banky, stát, odběratelé, dodavatelé nebo 

například konkurence. Investoři poskytují firmě kapitál potřebný k chodu a rozvoji podniku. 

Potřebují tedy informace o finanční výkonnosti podniku, aby se mohli rozhodnout, zda do 

podniku investují. Banky využívají výsledky finančního stavu, jako podklady pro poskytnutí 

úvěru dané firmě. Stát se zaměřuje na kontrolu vykázaných daní a také na zhodnocení 

finančního zdraví podniku, jestliže firma usiluje o státní zakázku. Dodavatelé sledují 

především schopnost podniku splácet své závazky, tudíž se zaměřují na solventnost, likviditu 
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a zadluženost. Odběratelé jsou z části závislí na finanční situaci dodavatele, jelikož nemusí 

mít možnost sehnat jiného dodavatele včas. [2] 

2.2. Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy 

Mezi základní zdroje pro vypracování finanční analýzy se řadí rozvaha, výkaz zisku a 

ztráty (VZZ) a přehled o peněžních tocích (Cash-flow). Tyto výkazy bývají součástí účetní 

závěrky. Pokud jde o podrobnější analýzu, jdou další data získat z účetních knih, finančních 

zpráv a dalších zdrojů. [4] 

Rozvaha podává přehled o majetku podniku a zdrojích jeho krytí k určitému datu. 

V rozvaze jsou zobrazeny tedy stavové veličiny. Majetek podniku neboli aktiva, jsou 

rozčleněny podle doby, po kterou je majetek vázán a využíván, podle funkce, kterou plní ve 

firmě a podle likvidity. Stálá aktiva zahrnují hmotný, nehmotný a finanční majetek 

dlouhodobého charakteru, použití je tedy delší než 1 rok a pořizovací cena je vyšší než 

60 000 Kč. Oběžná aktiva mají dobu použitelnosti kratší než jeden rok a v rozvaze jsou 

uspořádány od nejméně likvidních položek (zásoby) po ty nejvíce likvidní (krátkodobý 

finanční majetek. Na druhé straně rozvahy je uveden přehled kapitálu. Ten je rozdělen podle 

způsobu nabytí, a to z vlastních nebo cizích zdrojů. [1] 

VZZ udává přehled o výnosech, nákladech a výsledků hospodaření za určité období. 

Sleduje se struktura a jeho dynamika. Výkaz zisku a ztráty se sestavuje ročně, popřípadě i 

v kratších intervalech. Pomocí VZZ se zkoumá, jak jednotlivé položky ovlivnily výsledek 

hospodaření. Výsledek hospodaření se v rámci VZZ člení na provozní, finanční, mimořádný, 

VH za běžnou činnost, VH za účetní období a VH před zdaněním. [5] 
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Pro účely finanční analýzy se používají různé druhy zisku, které je možné vidět 

v následující tabulce: 

Tabulka č. 1: Druhy zisku 

Český název Anglický název Zkratka 

Čistý zisk Earnings after Taxes EAT 

Zisk před zdaněním Earnings before Taxes EBT 

Zisk před zdaněním a 

úroky 
Earnings before Interests and Taxes EBIT 

Zisk před zdaněním 

úroky a odpisy 

Earnings before Interests, Taxes, Depreciations 

and Amortizations Charges 
EBITDA 

Zdroj: [2] 

2.3. Metody finanční analýzy 

Mezi metody finanční analýzy se řadí: 

 Analýza absolutních ukazatelů 

o Horizontální analýza 

o Vertikální analýza 

 Analýza fondů finančních prostředků 

o Analýza čistého pracovního kapitálu 

o Analýza čistých pohotových prostředků 

o Analýza čistých peněžně-pohledávkových fondů 

 Analýza poměrových ukazatelů 

o Analýza rentability 

o Analýza aktivity 

o Analýza likvidity 

o Analýza finanční stability a zadluženosti  

 Analýza soustav ukazatelů 

o Du-pontův pyramidální rozklad [6] 
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2.4. Analýza absolutních ukazatelů 

2.4.1. Horizontální analýza 

Horizontální analýza, jinak nazývaná analýza časových řad, analyzuje vývoj ukazatelů 

v závislosti na čase. Podle trendů jednotlivých položek je možné odhadovat pravděpodobný 

budoucí vývoj. Pomocí horizontální analýzy tedy sledujeme meziroční vývoj, buď 

v absolutním vyjádření, nebo v procentuálním vyjádření. [6, 7]  

Absolutní vyjádření je diference mezi dvěma po sobě následujícími roky. Určujeme ji 

pomocí následujícího vztahu: 

𝐷𝑡/(𝑡−1) = 𝐵𝑖(𝑡) − 𝐵𝑖(𝑡 − 1)       (1) 

kde Dt/(t-1) je změna proti předchozímu období 

 t je čas 

 Bi je hodnota bilanční položky i. [8] 

Procentuálně vyjádřenou změnu lze pak získat pomocí vzorce: 

𝐼𝑡/(𝑡−1)
𝑖 =

𝐵𝑖(𝑡)

𝐵𝑖(𝑡−1)
∗ 100        (2) 

2.4.2. Vertikální analýza 

Vertikální analýzou se sleduje strukturu zvolených ukazatelů a vývoj této struktury 

v čase. Jde tedy o procentuální vyjádření jednotlivých položek výkazů, ve vztahu 

k vrcholové položce, jíž se přiřazuje hodnota 100%. [6, 7] 

Tento vztah lze vyjádřit následovně: 

𝑃𝑖 =
𝐵𝑖

∑ 𝐵𝑖
          (3) 

kde Pi je hledaný vztah 

  Bi je velikost položky bilance 

  ∑Bi je suma hodnot položek v rámci určitého celku [8] 
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2.5. Analýza poměrových ukazatelů 

2.5.1. Analýza likvidity 

Likvidita je schopnost firmy přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky. Likvidnost 

oproti tomu je vlastnost jednotlivých položek, která udává, jak rychle jsou schopny přeměnit 

se na peněžní prostředky. Solventnost ukazuje, zda je podnik schopen hradit své závazky 

v čas. Podnik se snaží udržet likviditu na nízké úrovni, aby nevázal zbytečně moc peněz ve 

formě oběžných aktiv, na druhou stranu ji musí udržovat tak vysokou, aby byl schopen 

uhradit včas své závazky. [1, 3] 

U ukazatelů likvidity bývají v čitateli oběžná aktiva, případně jejich určité položky. 

Právě oběžná aktiva jsou v rozvaze uspořádána od nejméně likvidních po nejvíce likvidní 

položky. Ve jmenovateli jsou krátkodobé závazky. [1] 

Okamžitá likvidita 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
     (4) 

Pohotová likvidita se nazývá také likviditou okamžitou, nebo likviditou I. stupně. 

Poměřuje finanční majetek, tudíž peníze v pokladně, na účtech, šeky a jiné ceniny 

s krátkodobými závazky podniku. Optimální úroveň se pohybuje od 0,9 do 1,1. [5, 9] 

Pohotová likvidita 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘+𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  (5) 

Běžná likvidita, jindy nazývána také jako likvidita II. stupně, poměřuje finanční 

majetek a krátkodobé pohledávky, čili peníze, které by měl podnik do jednoho roku získat 

se závazky, které by měl do jednoho roku splatit. Jinými slovy ukazatel udává schopnost 

firmy krýt svými penězi a krátkodobými pohledávky své běžné potřeby a krátkodobé dluhy. 

Doporučená hodnota ukazatele by se měla pohybovat od 1 do 1,5. [5, 9] 
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Celková likvidita 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
   (6) 

Celková likvidita neboli likvidita III. stupně, porovnává oběžný majetek se závazky 

splatnými do jednoho roku. Pokud je hodnota ukazatele menší než jedna, podnik je absolutně 

nelikvidní, pokud je hodnota rovna jedné, je likvidita nedostatečná, jelikož firma nemůže 

mít všechna aktiva okamžitě přeměnitelná na peníze. Celková likvidita by se měla pohybovat 

okolo 1,5 - 2,5. Pakliže je likvidita hodně vysoká, jsou vložené prostředky neefektivně 

využity. [5, 9] 

2.5.2. Analýza rentability 

Při rentabilitě se poměřuje zisk, nebo některá jeho modifikace s jinými veličinami. 

Účelem je zhodnocení úspěšnosti při dosahování cílů firmy. Rentabilita je tedy měřítkem 

způsobilosti podniku tvořit nové zdroje a dosahovat zisku díky investování kapitálu. [5] 

Rentabilita úhrnných vložených prostředků 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
∗ 100       (7) 

Zkratka ROA vyplývá z anglického názvu Return of Assets. Tento ukazatel bývá 

považován za nejdůležitější míru výnosnosti. Poměřuje se zisk a celková aktiva vložená do 

podnikání, aniž by se zkoumalo to, z jakých zdrojů byla pořízena. [10] 

Rentabilita vlastního kapitálu 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∗ 100       (8) 

Je to vrcholový ukazatele při Du pontově pyramidálním rozkladu. Vychází 

z anglického názvu Return of Equity a vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky, 

případně akcionáři podniku. Je to tedy rozhodující ukazatel při investování volného kapitálu. 

[10] 
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Rentabilita tržeb 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 100      (9) 

Daný ukazatel je ovlivněn cenami prodávaných výrobků nebo služeb, ziskem 

započteném do těchto cen a hospodárností podnikové činnosti, charakterizuje tak úspěšnost 

firmy na trhu. [10] 

2.5.3. Analýza aktivity 

Ukazatelé aktivity hodnotí, jak podnik hospodaří s aktivy. Lze používat obrátkovost 

nebo dobu obratu. Ukazatele doby obratu udávají, jak intenzivně jsou využity dané 

prostředky ve dnech. Pro výpočty se většinou používá 365 dní nebo 360 dní. Obrátkovost 

nám udává, kolikrát se položka obrátí za sledované období. [5, 6] 

Doba obratu aktiv 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360    (10) 

Ukazatel tedy srovnává celková aktiva s tržbami a tím udává, jaká doba uplyne, než 

dojde k obratu aktiv. Ukazatel ovlivňuje dynamika tržeb, obrat fixního a obrat pracovního 

kapitálu. Doba obratu by měla být co nejnižší, případně pokud je vysoká, ideální pro podnik 

je tuto hodnotu snižovat. [11] 

Doba obratu zásob 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360     (11) 

Vyjadřuje počet dní, po který jsou zásoby vázány v podniku, než dojde k jejich 

spotřebě nebo prodeji. Co se týče zásob hotových výrobků, zde ukazatel vyjadřuje dobu, než 

se druh zásoby přemění na peníze nebo pohledávku, je tedy indikátorem likvidity. [2] 
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Doba obratu pohledávek 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360   (12) 

Daný ukazatel udává, za jak dlouho se pohledávky přemění na peníze, za jak dlouho 

odběratelé dané pohledávky splatí. Vyjadřuje tedy platební kázeň odběratelů. Ukazatel je 

důležitý pro plánování peněžních toků. Optimální je klesající trend tohoto ukazatele. [11] 

Doba obratu závazků 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360    (13) 

Doba obratu závazků vyjadřuje platební disciplínu podniku, za jak dlouho je podnik 

schopný vyplatit dodavatelům peníze. Udává, na jak dlouho byl firmě poskytnut obchodní 

úvěr ze strany dodavatelů. [11] 

2.5.4. Analýza finanční stability a zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti vyjadřují zadluženost vlastního kapitálu, ale také poměr mezi 

vlastním a cizím kapitálem. Do určité míry je levnější využití cizího kapitálu před vlastním. 

Při využívání cizího kapitálu vzniká finanční páka. Podnik úroky z cizího kapitálu zahrnuje 

do nákladů, čímž si sníží základ daně. S vyšším využívání cizího kapitálu ovšem roste i 

riziko, na což reagují věřitelé zvýšením ceny, jimi poskytovaného kapitálu. [1] 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗ů 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑗𝑚ě𝑛í

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
∗ 100 (14) 

Ukazatel vyjadřuje schopnost podniku pokrýt aktiva svým vlastním majetkem, neboli 

jeho finanční samostatnost. Tento podíl je ovlivněn oborem podnikání, podmínkami a 

velikostí úvěru, rentabilitou činnosti nebo například způsobem odpisování dlouhodobého 

hmotného majetku. [10] 
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Úrokové zatížení 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘+𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
∗ 100  (15) 

Úrokové zatížení udává, jakou část zisku odčerpají nákladové úroky. Pakliže má 

podnik nízkou míru tohoto zatížení, je pro něj výhodné využívat cizích zdrojů. [9] 

Ukazatel věřitelského rizika 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑣ěř𝑖𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘éℎ𝑜 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
∗ 100  (16) 

Čím vyšší je hodnota tohoto rizika, tím vyšší je celková zadluženost. Tento ukazatel 

by se měl posuzovat v souvislosti s celkovou výnosností a strukturou cizího kapitálu. Tento 

ukazatel je významný pro dlouhodobé věřitele, hlavně pak pro banky. [6] 
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2.6. Du Pontův pyramidální rozklad 

Cílem pyramidálního rozkladu je popsání závislostí mezi jednotlivými ukazateli. 

Tento rozklad byl poprvé použit v chemické společnosti Du Pont de Nomeurs a je jedním 

z nejtypičtějších rozkladů. Spočívá v tom, že se rozkládá vrcholový ukazatel ROE na dílčí 

ukazatele, které jej ovlivňují. Dílčí ukazatele mohou být ovlivněny multiplikativními nebo 

aditivními vazbami. Tyto vazby ukazují způsob, jakým dílčí ukazatele ovlivňují ten 

vrcholový. V následujícím obrázku je znázorněn jeden z příkladů Du Pontova pyramidálního 

rozkladu. [5, 12] 

 

Obrázek č. 1: Du pontův pyramidální rozklad, zdroj: [13] 

           

2.7. Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

Do této kategorie se řadí bankrotní a bonitní modely. Tyto modely se snaží podniku 

přiřadit jednu číselnou charakteristiku, na jejímž základě se posuzuje finanční zdraví 

podniku. Bankrotní modely podávají uživatelům informace, jestli je podnik v blízké 

budoucnosti ohrožen bankrotem. Naproti tomu bonitní modely zjišťují, zda se podnik řadí 

mezi ty dobré nebo špatné, z pohledu finančního zdraví. [5, 12] 
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2.7.1. Altmanův model 

Altmanův model vychází z propočtu indexů celkového hodnocení. Stanovuje se jako 

součet pěti poměrových ukazatelů, přičemž každý z nich má svou určitou váhu zohledněnou 

při výpočtu. Největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. Tento model je možné použít 

v několika modifikacích: 

 Altmanova analýza pro akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými 

akciemi 

 Altmanova analýza pro společnosti neobchodované na finančních trzích 

 Altmanova analýza pro nevýrobní společnosti 

 Altmanova analýza pro české společnosti 

Vzhledem k tomu, že Altmanův model v klasickém tvaru není plně přizpůsoben pro 

podmínky České republiky, ve své práci budu využívat Altmanovu analýzu pro české 

společnosti, jež se počítá dle následujícího vztahu [12]: 

𝑍´𝐶𝑍 = 3,3 ∗
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,99 ∗

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,6 ∗

𝑉𝐾

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
+ 1,4 ∗

𝑁𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 6,56 ∗

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 1 ∗

𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦
 

           (17) 

Výsledky poté podnik zařadí do konkrétní kategorie dle následující tabulky: 

 

Tabulka č. 2: Interpretace výsledků Altmanovy analýzy 

Výsledek Hodnocení 

Z´CZ je od 2,99 do + nekonečna Bonitní podnik 

Z´CZ je od 1,8 do 2,99 Šedá zóna 

Z´CZ je od – nekonečna do 1,8 Bankrotní podnik 

Zdroj: [12], Vlastní úprava 
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3. CHARAKTERISTIKA FIRMY ISIT, a.s. 

3.1. Obecné informace 

Firma ISIT, a.s. vznikla 8. 1. 2001 transformací ze Závodu výpočetní techniky. Téhož 

dne byla zapsána do obchodního rejstříku. Od roku 2011 má společnost jediného akcionáře, 

kterým je společnost ČSAD Ostrava a.s., tedy firma, pod kterou ISIT, a.s. spadala, před 

rokem 2001. 

Firma má své motto, kterým se řídí: „ Zákazník a uživatel v jedné osobě je hnacím 

motorem všech zásadních změn v informačním systému“. Tímto mottem jasně poukazuje 

podnik na to, že je orientovaný na zákazníka, a že podle jeho požadavků se snaží produkty 

měnit, popřípadě ušít na míru odběratelům.  

Společnost ISIT, a.s. má jako předmět podnikání vymezeny následující činnosti: 

 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízeni 

 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 Zpracování dat, služby databank, správa sítí 

o Zpracování dat 

o Služby databank 

o Správa sítí 

 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 

o Poskytování užití software 

o Implementace software 

o Pronájem software 

o Poradenství v oblasti software 

o Poradenství v oblasti hardware 

o Poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí 

3.2. Produkty firmy ISIT, a.s. 

Hlavním firemním produktem je informační systém ISAD. Je to integrovaný 

informační systém pro řízení a správu firem, ať už dopravních, nebo i nedopravních. Systém 

je možno využívat celý, nebo jen některé z jeho částí. Je rozdělen do osmi oblastí, přičemž 

každá má své vlastní podoblasti. 
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Členění informačního systému ISAD je následující: 

 Pracovní síla 

o Personalistika 

o Mzdy a platy 

o Podniková spořitelna 

o Jízda bez nehod 

 Investiční majetek 

o Evidence DM 

o Operativní evidence 

o Plánování údržby 

 Zakázkový systém 

o Zakázkový systém 

o Dílna  

 MTZ 

o Skladové hospodářství 

o Prodej zboží 

o Evidence pneu 

o Sledování spotřeby PHM 

 Nákladní doprava 

o Zákazník 

o Fakturace 

o Kalkulace 

o Statistika  

 Řízení výroby 

o Prodej 

o Plánování prodeje (výroby) 

o Výroba (výrobní střediska) 

o Technologická příprava výroby 

o Jakost  

 Osobní doprava 

o Zákazník 

o Fakturace 
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o Optimalizace pravidelné osobní dopravy GISAD 

o Jízdní řády ABIS 

o Strojky – čtení dat z USV a Em-test 

o Cestovní kancelář 

o Předprodej místenek 

 Ekonomika 

o Účetnictví 

o Finanční vztahy 

o Saldokonto 

o Provoní a devizová pokladna 

o Hospodářské listy vozidel 

o Datové sklady 

o ISAD Business Inteligence 

Dalším produktem podniku je systém ELO ECM Suite. Tento systém umožňuje 

archivaci dokumentů, vyhledávání dat a dokumentů z tohoto archivu, celofiremní správu 

znalostí (knowledge base) a podporu stávajících podnikových aplikací. 

Posledním významným programem společnosti je Tachoanalyzer. Tento slouží 

k analýze pracovní doby řidiče. Údaje jsou získávány z dat obsažených na kotoučích 

tachografů a čipových kartách digitálních tachografů. 

3.3. Údaje o zaměstnancích 

Firma ISIT, a.s. je malým podnikem, který zaměstnává 12 až 14 zaměstnanců. 

V následující tabulce je uveden přehled počtu zaměstnanců v jednotlivých odděleních 

společnosti. 

Tabulka č. 3: Počty zaměstnanců 

Oddělení 2009 2010 2011 2012 2013 

Analýza a programování 10 9 10 10 9 

Technické zabezpečení 2 2 2 2 2 

Správa společnosti 2 2 1 1 1 

Zdroj: [14,15], vlastní úprava 
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V oddělení analýzy a programování se během sledovaného období pohybuje počet 

pracovníků mezi 9 a 10, oddělení technického zabezpečení čítá stabilně 2 zaměstnance a 

správa společnosti měla v letech 2009 a 2010 dva zaměstnance, od dalšího roku má již jen 

jednoho zaměstnance. 

Se zaměstnanci se pojí i osobní náklady firmy. Do těchto nákladů se zahrnují mzdové 

náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění, odměny členům statutárních orgánů a 

ostatní sociální náklady. Jejich přehled za poslední tři roky je uveden v následující tabulce: 

Tabulka č. 4: Údaje o zaměstnancích 

Údaj o zaměstnancích  2011 2012 2013 

Průměrný počet zaměstnanců 
Průměrný 

stav 
14 14 13 

Z toho řídící pracovníci Fyzický stav 1 1 1 

Celková výše osobních nákladů Kč 6 901 975 7 206 083 6 576 933 

Mzdové náklady Kč 4 835 310 5 038 466 4 828 935 

Z toho řídící pracovníci Kč 582 131 614 578 608 675 

Náklady na sociální a zdravotní 

pojištění 
Kč 1 807 022 1 892 476 1 720 468 

Z toho řídící pracovníci Kč 212 625 227 978 196 419 

Odměny členům statutárních 

orgánů 
Kč 96 000 96 000 96 000 

Ostatní sociální náklady Kč 163 643 179 141 111 530 

Zdroj: [14, 15], vlastní úprava 

Řídícím pracovníkem je Ing. Vladimír Mika, který je zároveň předsedou 

představenstva. V následujícím obrázku je možné vidět organizační strukturu firmy ISIT, 

a.s. [14, 15] 
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Obrázek č. 2: Organizační struktura firmy ISIT, a.s., zdroj [14, 15] 
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4. APLIKACE METOD FINANČNÍ ANALÝZY NA FIRMU 

ISIT, a.s. 

4.1. Horizontální analýza 

4.1.1. Horizontální analýza aktiv 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj celkových aktiv, dlouhodobého majetku, 

oběžných aktiv a časového rozlišení v letech 2009 – 2013. Podrobnější přehled dalších 

položek, u kterých došlo ke změnám v průběhu sledovaných let, je uveden v tabulce v Příloze 

č. 4. 

Graf č. 1: Horizontální analýza aktiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celková aktiva v průběhu sledovaných let postupně rostou, krom mírného poklesu 

v roce 2010 a 2013. Mezi roky 2009 a 2010 hodnota celkových aktiv klesla o 68 000 Kč, 

v procentuálním vyjádření tato položka poklesla o 1,48%. Toto bylo způsobeno především 

snížením časového rozlišení, konkrétně nákladů příštích období o 39 000 Kč. Nejméně se na 

této změně podílel pokles stálých aktiv o 9 000 Kč. Větší nárůst celkových aktiv byl 
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celkových aktiv mírně přibrzdil pokles dlouhodobého majetku o 6 000 Kč. Do roku 2012 

celková aktiva ještě trochu narůstají o 4,55%, oproti roku předchozímu, v absolutním 

vyjádření o dalších 254 000 Kč, na čemž se největší mírou podílí opět oběžná aktiva a to 

408 000 Kč, menší měrou pak dlouhodobý majetek nárůstem o 255 000 Kč. Naproti tomu 

pokleslo časové rozlišení o 409 000 Kč. V posledním roce, jak již bylo zmíněno, dochází 

k mírnému poklesu celkových aktiv o 0,27%, neboli 16 000 Kč. V roce 2013 dochází 

k poklesu oběžných aktiv o 269 000 Kč a dalšímu poklesu časového rozlišení o 3 000 Kč. 

Stálá aktiva v tomto roce vzrostla o 256 000 Kč, došlo tedy k navýšení o 19,06%. 

Celkově tedy stálá aktiva klesají do roku 2011, poté začínají narůstat. Pokles v roce 

2010 je zapříčiněn poklesem dlouhodobého hmotného majetku, kdy došlo poklesu položky 

samostatných movitých věcí o 16 000 Kč, 9,82%. V tomto roce došlo k nárůstu 

dlouhodobého nehmotného majetku o 7 000 Kč, na čemž má stoprocentní podíl software. 

V následujícím roce stálá aktiva opět klesají, ovšem z opačných důvodů. Roku 2011 klesá 

položka softwaru o 2,11%, 20 000 Kč, zato narůstá DHM o 14 000 Kč, konkrétně SMV. Až 

do roku 2013 potom hodnota celkových aktiv roste. V roce 2012 narůstá o 255 000 Kč a 

v roce 2013 o dalších 256 000 Kč. V prvním zmíněném roce se na tomto nárůstu podílí 

zvýšení DNM, software narůstá o 322 000 Kč, v procentuálním vyjádření o 34,74%. Tato 

položka roste i v roce 2013 a to o dalších 147 000 Kč, 11,77%. DHM v roce 2012 poklesl o 

67 000 Kč, ale následující rok je již zaznamenán nárůst o 109 000 Kč, což je oproti 

předchozímu roku o 115,96%. 

Vývoj oběžných aktiv má kolísavou tendenci. Mezi roky 2009 a 2010 došlo k mírnému 

poklesu o 0,63%. Tato změna byla ovlivněna prudkým poklesem krátkodobého finančního 

majetku, ale zároveň i prudkým nárůstem krátkodobých finančních pohledávek. KFM 

poklesl o 564 000 Kč, což je ovlivněno především snížením peněžních prostředků na účtech 

v bankách, a to o 543 000 Kč, 54,46%. Jak již bylo zmíněno, v tomtéž roce prudce narostly 

krátkodobé pohledávky a to o 544 000 Kč, konkrétně pohledávky z obchodních vztahů o 

539 000 Kč, neboli 27,96%. V dalším roce oběžná aktiva podstatně vzrůstají o 875 000 Kč. 

V tomto roce dochází k nárůstu zásob o 323 000 Kč, na čemž má největší podíl zvýšení 

nedokončené výroby a polotovarů o 314 000 Kč. Nejvíce ovšem nárůst OA v roce 2011 

ovlivňuje zvýšení krátkodobého finančního majetku o 510 000 Kč, což je oproti 

předchozímu roku navýšení o 97,14%.  V roce 2012 OA opět narůstají o dalších 10,17%. 

Tato změna byla negativně ovlivněna poklesem zásob o 258 000 Kč, především pak 
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nedokončené výroby a polotovarů o 242 000 Kč. Kladně se na změně podílel nárůst 

krátkodobých pohledávek o 306 000 Kč a KFM o 361 000 Kč. Na konci sledovaného období 

dochází k poklesu oběžných aktiv o 269 000 Kč, který byl ovlivněn úbytkem KFM o 314 000 

Kč, 22,49 %. K výsledné hodnotě napomohl také nárůst krátkodobých pohledávek o 48 000 

Kč.  

4.1.2. Horizontální analýza pasiv 

V grafu je možné vidět vývoj celkových pasiv a jejich dílčích částí, čili vlastního a 

cizího kapitálu. Podrobnější změny dalších podpoložek jsou uvedeny v Příloze č. 5. 

Graf č. 2: Horizontální analýza pasiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vývoj pasiv je shodný s vývojem aktiv, v prvním a posledními dvěma roky dochází 
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roce dochází k již zmiňovanému mírnému poklesu o 16 000 Kč, na čemž má podíl zvýšení 

vlastního kapitálu o 490 000 Kč a současné snížení kapitálu cizího o 465 000 Kč. 

Vlastní kapitál ve sledovaném období povětšinou roste, krom roku 2012, kdy došlo 

k jeho poklesu. Tato položka má dva ovlivňující činitele a to výsledek hospodaření minulých 

let a výsledek hospodaření běžného účetního období. VH minulých let roste až do roku 2012, 

postupně o 614 000 Kč, 642 000 Kč a 342 000 Kč a v posledním roce došlo k poklesu o 

177 000 Kč. VH běžného účetního období má kolísavou tendenci. Mezi roky 2009 a 2010 

dochází k poklesu o 186 000 Kč, v dalším roce VH narůstá o 29,91% (128 000 Kč). V roce 

2012 došlo ovšem k hlubokému poklesu o 733 000 Kč, což je změna o 131,84%. Právě tento 

pokles zásadně ovlivnil pokles celkových pasiv v roce 2012. V posledním roce už ale opět 

dochází k navýšení o 667 000 Kč. 

Co se týče cizích zdrojů, po celou sledovanou dobu jsou ovlivněny vývojem 

krátkodobých závazků, který je tudíž shodný s vývojem cizího kapitálu. V roce 2010 

poklesly krátkodobé závazky o 496 000 Kč, což bylo z větší části zapříčiněno poklesem 

závazků z obchodních vztahů o 328 000 Kč, v menší míře poté také poklesly závazky 

k zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a daňové 

závazky. V dalším roce krátkodobé závazky narůstají o 275 000 Kč, což je z největší části 

ovlivněno nárůstem krátkodobých přijatých záloh o 166 000 Kč a nárůstem závazků 

z obchodních vztahů o 101 000 Kč. Z menší části je pak nárůst ovlivněn také závazky 

k zaměstnancům a závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. V poklesu 

pokračují daňové závazky a to o 33 000 Kč. V roce 2012 se zvýšily krátkodobé závazky o 

dalších 604 000 Kč, přičemž ve stoupání pokračují závazky z obchodních vztahů o 570 000 

Kč a oproti loňskému roku se zvedly daňové závazky o 137 000 Kč (85,63%). Dále pak 

došlo k poklesu krátkodobých přijatých záloh o 99 000 Kč a mírnému poklesu závazků 

k zaměstnancům a závazků ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. V posledním 

sledovaném roce klesly krátkodobé závazky o 21,5% (465 000 Kč) a to hlavně díky poklesu 

závazků z obchodních vztahů o 392 000 Kč. Klesají dále i závazky k zaměstnancům, závazky 

ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a krátkodobé přijaté zálohy. Stejně jako 

v předchozím roce stoupají daňové závazky a to o 12 000 Kč. 
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4.1.3. Horizontální analýza výnosů 

V následujícím grafu je k vidění vývoj celkových výnosů mezi roky 2009 a 2013. 

Podrobnější přehled jednotlivých výnosových položek je k vidění v Příloze č. 6. 

Graf č. 3: Horizontální analýza výnosů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V následující tabulce lze vidět přehled procentuálních změn v rámci horizontální 

analýzy výnosů. 

Tabulka č. 5: Horizontální analýza výnosů 

Označení Položka v [%] 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 Výnosy celkem -6,46 0,94 -1,26 4,96 

I. Tržby za prodej zboží 796,72 -78,61 241,88 99,25 

II. Výkony -9,20 2,86 -1,74 2,70 

III. 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 

-25,17 50,23 -26,07 -15,35 

IV. Ostatní provozní výnosy 19,67 73,97 -100 - 

X. Výnosové úroky -62,5 -16,67 -40 -33,33 

XI. Ostatní finanční výnosy -31,15 11,90 -12,77 4,88 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výnosy v průběhu sledovaného období mají kolísavý trend vývoje. Mezi roky 2009 a 

2010 dochází k poklesu o 1 038 000 Kč. Nejvíce se na tom podílel propad výkonů a to o 

1 434 000 Kč. K mírnému poklesu také dochází u tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu, výnosových úroků a ostatních finančních výnosů. Větší propad byl přibrzděn 

vzrůstem tržeb za prodej zboží o 486 000 Kč.  

V roce 2011 dochází k mírnému nárůstu celkových výnosů celkově o 142 000 Kč. 

Výkony narůstají o 405 000 Kč, ovšem u tržeb za prodej zboží dochází k poklesu o 430 000 

Kč. Další rostoucí položkou jsou tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu o 

109 000 Kč. Ostatní provozní výnosy zaznamenávají nárůst o 54 000 Kč a ostatní finanční 

výnosy stouply o 5 000 Kč.   

Následující rok se celkové výnosy propadají o 1,26% (191 000 Kč). K poklesu dochází 

u výkonů o 254 000 Kč, také u tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (85 000 

Kč). Významnější sestup je také zaznamenán u ostatních provozních výnosů a to o 127 000 

Kč. Propad výnosů v roce 2012 je přibrzděn nárůstem tržeb za prodej zboží o 283 000 Kč.  
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V posledním sledovaném roce výnosy opět narůstají a to celkově o 744 000 Kč. Tržby 

za prodej zboží nadále narůstají, v daném roce to je o 397 000 Kč, dochází také k růstu 

výkonů o 386 000 Kč. Tržby z dlouhodobého majetku a materiálu pokračují v poklesu, a to 

o 37 000 Kč. 

4.1.4. Horizontální analýza nákladů  

V grafu č. 4 a tabulce č. 5 jsou k vidění procentuální hodnoty vývoje nákladů. 

Horizontální analýza jednotlivých nákladových položek je k vidění v Příloze č. 6. 

Graf č. 4: Horizontální analýza nákladů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 6: Horizontální analýza nákladů 

Označení Položka v [%] 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 Náklady celkem -5,50 0,09 -1,26 4,96 

A. 
Náklady vynaložené na 

prodané zboží 
556,67 -72,34 103,67 -10,36 

B. Výkonová spotřeba -15,93 5,83 11,76 10,66 

C. Osobní náklady -0,95 -0,90 4,39 -8,72 

D. Daně a poplatky 14,29 50 -41,67 -28,57 

E. Odpisy DHM a DNM -10,59 -3,65 -10,20 20,09 

F. 

Zůstatková cena 

prodávaného 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 

-23,11 34,98 -20,07 -26,94 

G. 

Změna stavu rezerv a 

opravných položek 

v provozní oblasti 

-96,91 5633,33 -51,16 -216,67 

H. 
Ostatní provozní 

náklady 
175,69 -46,85 -56,87 -43,96 

N. Nákladové úroky 100 -50 100 50 

O. Ostatní finanční náklady -28,57 17,27 -13,18 36,61 

Q. 
Daň z příjmu za běžnou 

činnost 
-13,65 -3,72 -96,14 1687,5 

 

Zpočátku sledovaného období celkové náklady klesají o 5,5% a po roce 2010 začínají 

postupně narůstat. Nejvyšší hodnoty ovšem náklady dosahovaly v roce 2009, po kterém 

dochází k již zmiňovanému poklesu o 851 000 Kč. Na tomto poklesu má největší podíl 

pokles snížení výkonové spotřeby o 1 046 000 Kč. K poklesu dochází k u ostatních 
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nákladových položek s výjimkou nákladů vynaložených na prodané zboží, které se zvýšily 

o 334 000 Kč a ostatních provozních nákladů, kde došlo k navýšení o 253 000 Kč.  

V následujícím roce náklady mírně narůstají, celkově o 13 000 Kč. Ke zvýšení dochází 

hlavně u výkonové spotřeby, která vzrostla o 322 000 Kč, zůstatkové ceny prodávaného 

dlouhodobého majetku a materiálu (71 000 Kč) a změny stavu rezerv v provozní oblasti 

(169 000 Kč). Naproti tomu dochází i ke snížení nákladových položek, kde největší změny 

jsou zaznamenány u nákladů vynaložených na prodané zboží (285 000 Kč) a ostatních 

provozních nákladů (186 000 Kč). 

V roce 2012 pokračuje stoupající trend celkových nákladů, přičemž jejich hodnota se 

zvedá o 542 000 Kč. Na tom se z největší části podílí nárůst výkonové spotřeby o 687 000 

Kč a osobních nákladů o 303 000 Kč. Naproti tomu, určité nákladové položky klesají, hlavně 

tedy daň z příjmu za běžnou činnost, která se snížila o 199 000 Kč a ostatní provozní náklady 

(120 000 Kč). 

V posledním roce náklady ještě stoupají o půl procenta (77 000 Kč). Stoupá nadále 

výkonová spotřeba o dalších 696 000 Kč, na druhou stranu dochází k výraznému snížení 

osobních nákladů a to o 628 000 Kč. 
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4.1.5. Horizontální analýza hospodářského výsledku 

Graf č. 5: Vývoj HV 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Stejně kolísavou tendenci mají i VH za běžnou činnost a VH před zdaněním. Jak již 

bylo zmíněno, v roce 2012 se podnik dostal do ztráty, tudíž VH nabývají záporných a 

nejnižších hodnot za celé sledované období. Nejvyšších hodnoty tyto VH dosahují v roce 

2009 a to díky nejvyšší hodnotě příjmů ze všech zkoumaných let.  

4.2. Vertikální analýza 

4.2.1. Vertikální analýza aktiv 

V následujícím grafu je k vidění složení celkových aktiv, které byly postaveny stu 

procentům, a byla zjištěna struktura během sledovaného období. Další tabulky se strukturou 

jednotlivých podpoložek jsou uvedeny v Příloze č. 7 této diplomové práce. 

Graf č. 6: Složení celkových aktiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2010 (81,35%). Krátkodobý finanční majetek zaujímá od 34,5% do 16,74%. Nejmenší 

hodnoty dosahuje v roce 2010. Zásoby zaujímají v prvních dvou letech kolem 1,5%, v roce 

2011 pak dosahují nejvyšší hodnoty, a to 9,2% a v posledních dvou letech díky poklesu 

zásob zaujímají jen kolem 2,5%. Nejmenší položkou oběžných aktiv pak jsou dlouhodobé 

pohledávky, které netvoří ani 0,5% v průběhu všech sledovaných let. 

Na dlouhodobých aktivech se nejvíce podílí dlouhodobý nehmotný majetek, který 

zaujímá více než 85% v průběhu všech sledovaných let. Nejvíce se pak na stálých aktivech 

podílí v roce 2012 a to z 93%. Toto je ovlivněno zaměřením firmy na výrobu převážně 

softwaru. Ze zbytku se na stálých aktivech podílí dlouhodobý hmotný majetek. Dlouhodobý 

finanční majetek firma nemá. 

 

4.2.2. Vertikální analýza pasiv 

V následujícím grafu je možné vidět, jak se na složení celkových pasiv podílel vlastní 

a cizí kapitál. Podrobnější rozklad je poté uveden v Příloze č. 8 diplomové práce. 

 

Graf č. 7: Složení pasiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Firma využívá z větší části vlastní kapitál, než kapitál cizí. V průběhu sledovaných let 

vlastní kapitál zaujímá od 61,07% do 71,85%. Nejmenší objem vlastního kapitálu měla firma 

v roce 2009, největší pak v roce 2011. Na vlastním kapitálu se z největší části podílí základní 

kapitál, který zaujímá od 42,89% do 29,35% a výsledek hospodaření minulých let (6,37% - 

49,14%). Nejmenší podíl pak na vlastním kapitálu má rezervní fond, který je obsažen 

průměrně kolem 6%.  

Cizí kapitál se pohybuje od 28,15% do 38,93% z celkových pasiv. Na cizím kapitálu 

se podílí hlavně krátkodobé závazky, jež tvoří v průměru 99,5% a zbylého půl procenta 

zaujímají dlouhodobé závazky. 

Jediným rokem, kdy se na složení celkových pasiv podílí také časové rozlišení, je rok 

2012, kdy tato položka činí 0,7% z celkových pasiv.  

4.2.3. Vertikální analýza výnosů 

Z tabulky č. 5 lze vyčíst strukturu výnosů, přičemž celkové výnosy byly sečteny 

z výkazu zisku a ztráty a postaveny stu procentům. V příloze č. 9 lze vidět složení 

jednotlivých položek výnosů 

 

Tabulka č. 7: Struktura výnosů 

Označení Položka v [%] 2009 2010 2011 2012 2013 

 Výnosy celkem 100 100 100 100 100 

I. Tržby za prodej zboží 0,38 3,64 0,77 2,67 5,07 

II. Výkony 96,96 94,12 95,90 95,43 93,37 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 
1,80 1,44 2,15 1,61 1,30 

IV. Ostatní provozní výnosy 0,16 0,41 0,48 0,85 0 

X. Výnosové úroky 0,10 0,04 0,03 0,02 0,01 

XI. Ostatní finanční výnosy 0,38 0,28 0,31 0,27 0,27 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ve všech sledovaných letech se na složení výnosů nejvíce podílely výkony. Největší 

část zabíraly v roce 2009 a to 96,96%, nejmenší pak v roce 2013, kdy tvořily 93,37% z celku. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu zaujímají od 1,3% do 2,15% v průběhu 

let. Položkou, která se mění trochu výrazněji, jsou tržby za prodej zboží, které v prvním roce 

zaujímají pouhých 0,38%, v následujícím roce už mají ovšem 3,64% z celku. V roce 2011 

opět nedosahují ani jednoho procenta. Největší část zabírají v roce 2013 a to 5,07%. Na 

výkonech se poté ve všech sledovaných letech podílely tržby z prodeje vlastních výrobků a 

služeb z průměrně 95%, zbytek tvořily aktivace, krom let 2011 a 2012, kdy menší část 

zaujala i změna stavu zásob vlastní činnosti. Na tržbách z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu se podílely z plných sta procent v celém sledovaném období tržby z prodeje 

materiálu. 
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4.2.4. Vertikální analýza nákladů 

V tabulce č. 6 je k vidění struktura nákladů ve všech sledovaných letech. Podrobnější 

přehled složení nákladových položek je k vidění v příloze č. 10. 

Tabulka č. 8: Struktura nákladů 

Označení Položka v [%] 2009 2010 2011 2012 2013 

 Náklady celkem 100 100 100 100 100 

A. 
Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
0,39 2,70 0,75 1,46 1,31 

B. Výkonová spotřeba 42,47 37,78 39,95 43,05 47,40 

C. Osobní náklady 45,48 47,67 47,19 47,50 43,14 

D. Daně a poplatky 0,05 0,05 0,08 0,05 0,03 

E. Odpisy DHM a DNM 5,74 5,43 5,23 4,53 5,41 

F. 
Zůstatková cena prodávaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 
1,71 1,39 1,87 1,44 1,05 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti 
0,63 0,02 1,18 0,55 -0,64 

H. Ostatní provozní náklady 0,93 2,72 1,44 0,60 0,33 

N. Nákladové úroky 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

O. Ostatní finanční náklady 1,00 0,75 0,88 0,74 1,00 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 1,61 1,47 1,42 0,05 0,94 

Zdroj: Vlastní úprava 

Na celkových nákladech se v průběhu sledovaných let se z větších částí podíl převážně 

výkonová spotřeba a osobní náklady. Výkonová spotřeba se v průměru pohybuje okolo 42%. 

Nejmenší část zabírá v roce 2011, a to 39,95% a největší naopak v roce 2013 (47,4%). 

Výkonová spotřeba je z největší části tvořená službami, které se pohybují od 84,59% do 

92,72%, zbytek tvoří spotřeba materiálu a energie. Osobní náklady se pohybují kolem 46%, 

přičemž jsou z majoritní části tvořeny mzdovými náklady. Ty obsazují zhruba 70% osobních 
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nákladů. Nejmenší položkou jsou pak odměny členům orgánů společnosti a družstva, které 

mají asi 1,3%, krom roku 2009, kdy dosahují 2,65%. Další položkou, která se výrazněji 

podílí na složení nákladů, jsou odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.  Ty 

se pohybují nad 5%, kromě roku 2012, kdy dosahují 4,5%. Ostatní náladové položky se 

většinou pohybují kolem jednoho procenta, kromě nákladových úroků a daní a poplatků, 

které nedosahují ani 0,1%. 

4.3. Analýza poměrových ukazatelů 

4.3.1. Likvidita 

V následující tabulce je možné vidět výsledky jednotlivých ukazatelů likvidity i 

s doporučenými hodnotami. 

Tabulka č. 9: Ukazatele likvidity 

Ukazatel Doporučená hodnota 2009 2010 2011 2012 2013 

Okamžitá likvidita 0,9 - 1,1 0,61 0,41 0,66 0,65 0,64 

Pohotová likvidita 1 - 1,5 1,74 2,40 2,33 1,99 2,37 

Celková likvidita 1,5 - 2,5 1,77 2,43 2,57 2,04 2,44 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky je možné vidět, že okamžitá likvidita v celém sledovaném období 

nedosahuje doporučených hodnot. Nejnižší je v roce 2010, nejvyšší pak v roce 2011. Podnik 

ji zachovává kolem hodnoty 0,6, krom tedy roku 2010, kdy je hodnota, díky výraznému 

poklesu finančního majetku, na hodnotě 0,41. Růčková ve své knize uvádí, že pro Českou 

republiku bývá dolní hranice doporučených hodnot rozšiřována až na 0,6. (L) V tomto 

případě by se tedy hodnoty, krom již zmiňovaného roku 2010, vlezly. Z výsledků je jasné, 

že firma krátkodobé závazky nepokryje jen peněžními prostředky v hotovosti a na běžných 

účtech, pokud je bude nutné okamžitě splatit, ale je schopná splatit více než polovinu. Nižší 

hodnota okamžité likvidity by mohla být problémem při žádosti o poskytnutí půjčky, jelikož 

je to jeden z ukazatelů, který věřitele zajímá. Věřitelé zkoumají, jestli jim podnik bude 

schopen vrátit půjčené peníze v okamžiku splatnosti. Ovšem jak již bylo řečeno, je to jen 
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jeden z ukazatelů, dále je zapotřebí se i zaměřit na celkovou zadluženost firmy, rentabilitu i 

na platební morálku podniku. 

Pohotová likvidita v celém sledovaném období doporučené hodnoty překračuje. 

Nejnižší hodnoty nabývá v roce 2009 a to 1,77. V následujícím roce hodnota pohotové 

likvidity narůstá a to díky snížení krátkodobých závazků o 500 000 Kč. V roce 2011 je 

zaznamenán mírný pokles na 2,33, ovšem k výraznějšímu poklesu dochází až v roce 2012. 

Pokles je převážně způsoben vyšším nárůstem krátkodobých závazků z původních 1 559 000 

Kč na 2 163 000 Kč. V posledním roce opět pohotová likvidita narůstá, a to na 2,37. Příčinou 

je opětovné snížení krátkodobých závazků o necelých 500 000 Kč. Z vypočtených hodnot 

lze usuzovat, že firma je schopná své závazky hradit včas. 

Hodnoty celkové likvidity se pohybují v doporučeném intervalu v průběhu všech 

sledovaných let, přičemž největších hodnot je dosaženo v roce 2011. V tomto roce celková 

likvidita dosahuje 2,57, což bylo způsobeno nárůstem oběžných aktiv oproti předchozímu 

roku. Nejnižší hodnotu má pak v roce 2009, a to 1,77. Firma má ve všech sledovaných letech 

větší oběžná aktiva než krátkodobé závazky, čili by měla být schopná je pokrýt, pokud 

dokáže jednotlivé položky oběžných aktiv na peníze včas přeměnit. 
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4.3.2. Rentabilita 

V grafu č. 8 je zobrazen přehled vybraných ukazatelů rentability v průběhu 

sledovaných let. 

Graf č. 8: Vývoj ukazatelů rentability 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Rentabilita úhrnných vložených prostředků má podobnou tendenci jako ROE. Do roku 

2012 její hodnoty klesají, v posledním roce dochází k nárůstu. Nejvyšší hodnoty tedy ROA 

dosahuje v roce 2009 a to 18,76%. V následujícím roce rentabilita úhrnných vložených 

prostředků klesá na 14,17% hlavně díky poklesu zisku z původních 863 000 Kč na 642 000 

Kč. Mírně také v tomto roce poklesla celková aktiva o 68 000 Kč. V roce 2011 došlo 

k opětovnému poklesu ROA i přes navýšení zisku, jelikož se současně navýšila i aktiva a to 

o 23,06%. Rok 2012 byl pro firmu ztrátový, tudíž hodnota ROA klesla do záporných hodnot. 

V posledním sledovaném roce již ROA stoupla na 10,89%. Podnik je již opětovně ziskový 

a dochází k mírnému poklesu celkových aktiv. 

Rentabilita tržeb se pohybuje kolem 4-5% během sledovaného období, mimo rok 

2012. Tendence vývoje je kolísavá. V prvním sledovaném roce je rentabilita tržeb 5,37%. 

V následujícím roce dochází k poklesu na 4,27% a to díky poklesu zisku i tržeb. V roce 

2011dochází k nárůstu tržeb i zisku, a také ROS se zvyšuje na 5,03%. V roce 2012 je podnik 

ve ztrátě, tudíž rentabilita dosahuje záporných hodnot, ale v posledním roce opět ROS stoupá 

na 4,02%, a to právě díky opětovné ziskovosti firmy. 

Celkově lze vysledovat, že ukazatelé rentability postupně klesají. Pro firmu je to 

pochopitelně špatnou známkou, jelikož potenciální investoři i podnikatelé samotní chtějí 

vidět co největší, nebo alespoň stoupající zhodnocení peněz. 
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4.3.3. Aktivita 

V následující tabulce je k vidění přehled ukazatelů aktivity v letech 2009 až 2013. 

Tabulka č. 10: Ukazatele aktivity 

Ukazatel ve dnech 2009 2010 2011 2012 2013 

DO aktiv 103 109 133 141 134 

DO zásob 2 2 9 3 3 

DO pohledávek 46 62 62 70 68 

DO závazků 41 31 38 53 40 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Názornější vývoj lze vidět v grafu č. 9. 

Graf č. 9: Vývoj dob obratu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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nárůstem celkových aktiv o 23,06% oproti roku 2010. Poslední nárůst je zaznamenán v roce 

2012, kde opět vzrůstají aktiva a zároveň dochází ke snížení tržeb o 191 000 Kč. V posledním 

roce se již doba obratu aktiv snižuje na 134 dní a to díky zvýšení tržeb na 15 734 000 Kč, 

celková aktiva zůstávají téměř neměnná.  

Dobu obratu zásob si firma udržuje v průběhu sledovaných let nízkou, v rámci 2 až 3 

dní. Jedinou výchylku měla firma v roce 2011, kdy doba obratu zásob dosahuje 9 dní, což 

bylo zapříčiněno zvýšením zásob z původních 46 000 Kč na 369 000 Kč. 

Doba obratu pohledávek má vzrůstající tendenci do roku 2012 a poté dochází 

k mírnému poklesu v posledním sledovaném roce. Nejnižší doba obratu pohledávek byla 

v roce 2009, což je ovlivněno nejnižší hodnotou pohledávek ve všech sledovaných letech 

(2 021 000 Kč) a nejvyšší hodnotou tržeb (16 077 000 Kč). Nejvyšší hodnoty pak doba 

obratu pohledávek dosahuje v roce 2012 a to 70 dní, přičemž hlavním důvodem je pokles 

tržeb a nárůst pohledávek v daném roce. Ačkoliv pohledávky i v posledním roce narůstají, 

dochází i k současnému nárůstu tržeb, tudíž se doba obratu pohledávek snižuje o 2 dny. Doba 

obratu pohledávek je vyšší než dva měsíce v průběhu všech sledovaných let. Firma hradí 

rychleji své závazky, než jí bývají splaceny pohledávky, což by se jí mohlo v budoucnu 

vymstít, jelikož by nemusela mít peníze na splácení svých závazků. 

Dobu obratu závazků si firma v průběhu sledovaného období udržuje kolem 40 dní, 

kromě roku 2012, kdy je tento ukazatel na 53 dnech. Tato výchylka je způsobena nárůstem 

závazků a současným snížením tržeb. Nejnižší doba obratu závazků je potom v roce 2010 a 

to 31 dní. V tomto roce měla firma nejméně závazků (1 295 000 Kč), což se promítlo do 

výsledku daného ukazatele. Doba obratu závazků firmy ISIT, a.s. vykazuje hodnoty nižší 

než dva měsíce, což se dá považovat za dobrou platební morálku firmy. 
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4.3.4. Stabilita a zadluženost 

Tabulka č. 9 znázorňuje přehled ukazatelů stability a zadluženosti pro sledované 

období. 

Tabulka č. 11: Ukazatele stability a zadluženosti 

Ukazatel v [%] 2009 2010 2011 2012 2013 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 61,07 71,43 71,85 62,01 70,61 

Úrokové zatížení 0,16 0,47 0,18 -1,14 0,61 

Ukazatel věřitelského rizika 38,93 28,57 28,15 37,28 29,39 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky č. 9 je viditelné, že firma využívá k financování převážně vlastní kapitál. 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech se pohybuje od 61,07% do 71,85%. Největší podíl 

vlastního kapitálu má tedy v roce 2011 a nejnižší v roce 2009. 

Úrokové zatížení podniku je všech sledovaných letech v celku nízké, hodnoty 

nepřekračují ani jedno procento. V roce 2012 se firma dostala do záporné hodnoty a to 

z důvodu ztráty v daném roce. V průběhu sledovaného období, je toto jediný rok, kdy má 

firma záporný hospodářský výsledek. 

Ukazatel věřitelského rizika v průběhu let kolísá. Nejvyšší hodnoty nabývá v roce 

2009 a to 38,93%, což je způsobeno poměrně vysokou hodnotou celkových závazků a 

poměrně nízkým stavem celkových pasiv. Nejnižšího rizika pak firma dosáhla v roce 2011, 

jelikož došlo k poměrně vysokému navýšení celkových pasiv. 
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4.4. Du Pontův pyramidální rozklad 

V následujícím diagramu je k vidění Du pontův pyramidální rozklad pro změny mezi 

lety 2009 a 2010. Absolutní změny jsou k vidění v příloze č. 11. 

 

Obrázek č. 3: Du pontův pyramidový rozklad pro roky 2009/2010, zdroj: vlastní zpracování 

Syntetický ukazatel rentabilita vlastního kapitálu se mezi roky 2009 a 2010 snížil o 

35,44%. Z větší části se na tom podílelo rentability aktiv, 22,75%. Podíl aktiv na vlastním 

kapitálu se poté na tomto snížení podílel ze zbylých 12,69%. Na změně ROA se negativně 

podílela jak změna ROS (-18,55%), tak i obrat aktiv (-4,20%). Rentabilita tržeb byla 

pozitivně ovlivněna přímo tržbami (4,18%), negativní podíl pak na ni měl zisk, -22,73%. 

Negativní vliv na změnu obratu aktiv měly tržby (-5,41%), celková aktiva pak naopak měla 

vliv pozitivní (1,21%).  Z největší části se na celkových aktivech pak pozitivně podílelo 

časové rozlišení (1,18%), menší podíl pak měla stálá aktiva (0,02%) a nejmenší oběžná 

aktiva (0,01%). 
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Následující schéma znázorňuje Du pontův pyramidální rozklad pro změnu 

syntetického ukazatele ROE mezi roky 2010 a 2011. V příloze č. 12 je možné vidět absolutní 

změny. 

 

 

Obrázek č. 4: Du pontův pyramidální rozklad pro roky 2010/2011, zdroj: vlastní zpracování 

Mezi lety 2010 a 2011 došlo k poklesu syntetického ukazatele ROE o 2,58%. Na tomto 

poklesu se podílel negativně ukazatel rentability aktiv (2,20%) a také podíl celkových aktiv 

na vlastním kapitálu (0,37%). Změna obratu aktiv byla zapříčiněna hlavně negativní změnou 

celkových aktiv (20,33%), konkrétně časového rozlišení (19,32%). Rentabilita tržeb 

ovlivnila ROA pozitivně (16%). Za touto změnou stojí pozitivní vliv zisku (16,59%). 

Negativní vliv pak měly tržby (0,59%). Co se týče zisku, tento byl ovlivněn pozitivně 

tržbami (18,26%). 
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4.5. Altmanův model 

V následující tabulce je možné vidět výsledky jednotlivých poměrových ukazatelů ve 

sledovaném období. 

Tabulka č. 12: Výchozí poměrové ukazatele pro Altmanovu analýzu 

Poměrový ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 

Zisk/CA 0,13 0,09 0,10 -0,03 0,08 

Tržby/CA 3,50 3,32 2,72 2,57 2,71 

VK/Celkové závazky 1,57 2,50 2,55 1,66 2,40 

Nerozdělený zisk/CA 0,04 0,17 0,22 0,30 0,31 

Čistý pracovní kapitál/CA 0,30 0,41 0,44 0,39 0,42 

Závazky po splatnosti/Výnosy 3,15 3,37 3,34 3,38 3,22 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Firmě byly při vzniku společnosti vloženy dva závazky, které nebyly dosud zaplaceny, 

ovšem ani v budoucnu splaceny nebudou. Tyto závazky ovšem zařazuji do výpočtu 

v položce závazky po splatnosti. 
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Níže zobrazený graf znázorňuje výsledky Altmanovy analýzy. 

Graf č. 10: Výsledky Altmanovy analýzy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 9 je viditelné, že firma se ve všech sledovaných letech nachází vysoko 

v bonitní zóně. To je pro společnost uspokojivá situace. Nejnižšího Z- skóre firma 

dosahovala v roce 2012, naopak nejvyššího v roce 2010. 
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4.6. Návrhy a doporučení 

Na základě výsledků finanční analýzy uvedené v předchozích podkapitolách praktické 

části diplomové práce, uvádím návrhy a doporučení pro zlepšení finančního zdraví podniku. 

Struktura aktiv koresponduje se zaměřením podniku. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

nevýrobní podnik, je drženo více prostředků ve formě oběžných aktiv, než těch stálých a 

taktéž největší podíl na aktivech stálých má dlouhodobý nehmotný majetek, konkrétně 

software.  

Ze struktury pasiv lze vyčíst, že firma upřednostňuje financování z vlastních zdrojů, 

které jsou méně rizikové, ovšem na druhou stranu jsou dražší. Pakliže by firma zvýšila své 

zadlužení, mohla by tím zvednout rentabilitu vlastního kapitálu, která se jí postupně snižuje. 

Rentabilita aktiv, vlastního kapitálu i tržeb firmy postupně klesá, v roce 2012 pak 

dosahuje záporných hodnot, jelikož byl podnik ve ztrátě. Jak jsem již zmiňovala, rentabilitu 

vlastního kapitálu by bylo možné zvýšit využíváním více cizích zdrojů.  Ovšem je zapotřebí 

si určit určitou hranici, aby nedošlo k zadlužení přehnaně velkému, které firma nebude 

schopna splácet.  

Okamžitá likvidita nedosahuje doporučovaných hodnot, což znamená, že podnik by 

nemusel být schopen splatit včas své závazky. Z toho důvodu bych doporučila okamžitou 

likviditu navýšit. To je možné tím, že podnik bude více aktiv udržovat ve formě pohotových 

platebních prostředků, čili jako peníze v hotovosti nebo na účtech případně snížením 

krátkodobých závazků. Krátkodobé závazky může firma snížit, pokud donutí odběratele 

dříve platit. Motivací může být buď skonto, případně nastavit určitou formu pokut za pozdní 

zaplacení. 

Dobra obratu aktiv je vcelku vysoká, snížit ji by bylo možné buď zvýšením tržeb, 

případně snížením aktiv. Doba obratu pohledávek se pohybuje okolo dvou měsíců. Firma 

má tedy po tyto dva měsíce peníze vázány u svých odběratelů. Ke snížení doby obratu 

pohledávek by bylo možné například poskytnutím skonta zákazníkům. Čím dřív bude mít 

podnik peníze, tím dříve je může opět použít a sleva při platbě ihned by mohla odběratele 

motivovat. Stejně tak by bylo možné snížit dobu obratu aktiv, jelikož větší část celkových 

aktiv je tvořena oběžnými aktivy a krátkodobé pohledávky zaujímají významnou část. 
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Firma má vyšší podíl vlastních zdrojů než cizích, což přináší sice menší riziko, na 

druhou stranu, zvýšením cizího kapitálu by podnik mohl docílit vyšší rentability. Úrokové 

zatížení podniku je v současnosti velice nízké a netvoří ani jedno procento. Ovšem věřitelské 

riziko se pohybuje kolem 30%, což by bylo možné snížit navýšením majetku podniku, 

případným snížením celkových závazků.  

Ke zvýšení tržeb by firmě také mohli pomoci noví zákazníci, odebírající jejich 

produkty. K jejich získání by firma mohla využít některou z forem propagace, nejlépe on-

line reklamu, případně přímo oslovit vybrané společnosti, o kterých má za to, že by její 

produkty mohly efektivně využít. Pokud by tedy firmy společnost ISIT, a.s. oslovovala 

konkrétně, mohla by použít například prezentací k předvedení svých informačních systému, 

případně nabídnout zákazníkům určitou demoverzi na vyzkoušení. S tím se ovšem pojí i 

zvýšení nákladů, a peníze se firmě mohou a nemusí vrátit, záleží na tom, jestli potenciální 

zákazníky jejich produkty dokáží náležitě zaujmout. 
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5. ZÁVĚR 

Finanční analýza slouží k hodnocení finančního zdraví podniku. Měla by pomoci 

odhalit, zda je firma dostatečně zisková, jakou má kapitálovou strukturu, zda efektivně 

využívá svá aktiva, je schopná splácet včas své závazky a spoustu dalších skutečností 

podstatných pro správný chod firmy. Finanční analýza je důležitá jak pro podnik samotný, 

tak pro jeho okolí, kterým jsou partneři, akcionáři, věřitelé, konkurence, nebo případní 

investoři. 

Cílem mé diplomové práce bylo provést finanční analýzu firmy ISIT, a.s. pro roky 

2009 až 2013. Firma je zaměřená především na poskytování softwaru. Jejím hlavním 

obchodním artiklem je informační systém ISAD, který je určen pro řízení a správu firem. 

Práci jsme rozdělila do tří hlavních částí. První z nich byla teoretická východiska 

finanční analýzy, kde jsem vycházela především z odborné literatury. V této části jsem se 

zaměřila na uživatele a zdroje finanční analýzy a především na popis jednotlivých metod 

hodnocení finančního zdraví podniku. Další částí byla charakteristika podniku, kde byla 

zmíněna historie, předmět podnikání, hlavní obchodní artikl a také údaje o zaměstnancích 

firmy ISIT, a.s. Poslední částí bylo provedení praktické analýzy, kde jsem došla k výsledkům 

na základě vztahů popsaných v teoretické části. V praktické části byly také uvedeny návrhy 

a doporučení pro firmu, určená na základě analýzy. 

Z analýzy účetních výkazů, je nejvíce znepokojujícím jevem pokles hospodářského 

výsledku, kdy se v roce 2012, díky postupnému měsíčnímu snižování tržeb, dostala 

společnost až do ztráty. V roce 2013 je už opět společnost v zisku. K poklesu tržeb mohlo 

docházet i díky hospodářské krizi, kterou byla ovlivněna světová ekonomika. 

Analýza rentability vykazuje postupný pokles, což se jeví negativně. Zmírnit tento 

pokles je možné například vyšším využitím cizích zdrojů, které firma využívá zhruba ze 

třiceti procent. Záporné hodnoty všech ukazatelů rentability byly způsobeny ztrátou, kterou 

firma v roce 2012 vykazovala. 

Z výsledků analýzy likvidity, je možné vysledovat, že podnik si udržuje okamžitou 

likviditu poměrně nízkou, naopak pohotovou likviditu má na dobré úrovni a stejně tak i 

celková likvidita se pohybuje těsně okolo doporučených hodnot. Nízká úroveň likvidity by 

se na jednu stranu mohla firmě vymstít, pokud by bylo zapotřebí v daný moment splatit 

všechny závazky, ovšem na druhou stranu firma má dobrou platební morálku a své závazky 
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splácí v průběhu jednoho měsíce a ve sledovaných letech nevykazuje závazky po splatnosti, 

kromě dvou, u kterých v budoucnu ani k zaplacení nedojde. 

Doba obratu aktiv je poměrně vysoká, činí přes 100 dní ve všech sledovaných letech. 

Zato doba obratu zásob je minimální, což je zapříčiněno nízkými zásobami. Doba obratu 

pohledávek se pohybuje zhruba okolo 60 dní a doba obratu závazků okolo 40 dní. Firma 

tedy splácí své závazky dříve, než zákazníci platí jí. To, že doba obratu pohledávek je vyšší 

než doba obratu závazků, by mohlo pro firmu znamenat, že nebude mít dost peněz na úhradu 

těchto závazků. 

Z analýzy zadluženosti je jasné, že podnik využívá převážně svůj vlastní kapitál a má 

nízké úrokové zatížení. Ukazatel věřitelského rizika se pohybuje kolem 30%. Využívání 

vlastního kapitálu je méně rizikové, ale kdyby se firma více zadlužila, mohla by zvýšit 

rentabilitu vlastního kapitálu. Důležité je odhadnout správnou míru zadlužení. 

Z Du pontova pyramidálního rozkladu lze vidět, že pokles ROE, je z největší části 

negativně ovlivněn rentabilitou aktiv. Du pont nebyl zpracován pro změny mezi roky 

2011/2012 a 2012/2013, jelikož byla firma v roce 2012 ve ztrátě. Nebylo tedy možné 

aplikovat logaritmickou metodu výpočtu. 

Altmanova analýza ukázala, že podnik se ve všech sledovaných letech nachází vysoko 

v bonitní zóně.  

Celkově hodnotím finanční situaci firmy ISIT, a.s. jako uspokojivou, ovšem, jak již 

bylo zmíněno, znepokojujícím ukazatelem je klesající rentabilita podniku a také ztráta v roce 

2012.  

Provedenou finanční analýzou může podnik odhalit své slabé stránky a zaměřit se na 

jejich zlepšování a vymýšlení nových strategií pro upevnění svého postavení na trhu. 
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Příloha č. 1 – Rozvaha: Aktiva 

Označení Aktiva v tis. Kč Řádek 2009 2010 2011 2012 2013 

 AKTIVA CELKEM 1 4600 4532 5577 5831 5815 

A. 
Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 
2 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 3 1103 1094 1088 1343 1599 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 940 947 927 1249 1396 

B.I.1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0 0 

B.I.2. 
Nehmotné výsledky výzkumu a 

vývoje 
6 0 0 0 0 0 

B.I.3. Software 7 940 947 927 1249 1396 

B.I.4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 0 

B.I.5. Goodwill 9 0 0 0 0 0 

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 0 

B.I.7. 
Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek 
11 0 0 0 0 0 

B.I.8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 
12 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 163 147 161 94 203 

B.II.1. Pozemky 14 0 0 0 0 0 

B.II.2. Stavby 15 0 0 0 0 0 

B.II.3. 
Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
16 163 147 161 94 203 

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 0 

B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 0 0 0 0 0 

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 0 0 



 

 

 

B.II.7. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
20 0 0 0 0 0 

B.II.8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 
21 0 0 0 0 0 

B.II.9 
Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku 
22 0 0 0 0 0 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 23 0 0 0 0 0 

B.III.1. 
Podíly v olvádaných a řízených 

osobách 
24 0 0 0 0 0 

B.III.2. 
Podíly v účetních jednotkách pod 

podstaným vlivem 
25 0 0 0 0 0 

B.III.3. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 
26 0 0 0 0 0 

B.III.4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící 

osoba, podstatný vliv 
27 0 0 0 0 0 

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0 0 

B.III.6. 
Pořizovaný dlouhodobý finanční 

majetek 
29 0 0 0 0 0 

B.III.7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

finanční majetek 
30 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 31 3157 3137 4012 4420 4151 

C.I. Zásoby 32 47 46 369 111 108 

C.I.1. Materiál 33 47 46 55 39 36 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 34 0 0 314 72 72 

C.I.3. Výrobky 35 0 0 0 0 0 

C.I.4. 
Mladá a ostatní zvířata a jejich 

skupiny 
36 0 0 0 0 0 

C.I.5. Zboží 37 0 0 0 0 0 



 

 

 

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0 0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 39 13 14 13 12 12 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 0 0 0 

C.II.2. 
Pohledávky - ovládající a řídící 

osoba 
41 0 0 0 0 0 

C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 0 

C.II.4. 
Pohledávky za společníky, členy 

družstva a za účastníky sdružení 
43 0 0 0 0 0 

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 13 14 13 12 12 

C.II.6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 0 

C.II.7. Jiné pohledávky 46 0 0 0 0 0 

C.II.8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 48 2008 2552 2595 2901 2949 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 1928 2467 2316 2594 2889 

C.III.2. 
Pohledávky - ovládající a řídící 

osoba 
50 0 0 0 0 0 

C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 0 

C.III.4. 
Pohledávky za společníky, členy 

družstva a za účastníky sdružení 
52 0 0 0 0 0 

C.III.5. 
Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
53 0 0 0 0 0 

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 54 80 85 242 268 15 

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 0 0 0 0 0 

C.III.8. Dohadné účty aktivní 56 0 0 0 0 0 

C.III.9. Jiné pohledávky 57 0 0 37 39 45 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 58 1089 525 1035 1396 1082 

C.IV.1. Peníze 59 92 71 100 158 219 



 

 

 

C.IV.2. Účty v bankách 60 997 454 935 1238 863 

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0 0 

C.IV.4. 
Pořizovaný krátkodobý finanční 

majetek 
62 0 0 0 0 0 

D.I. Časové rozlišení 63 340 301 477 68 65 

D.I.1. Náklady příštích období 64 340 301 477 68 65 

D.I.2. komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0 0 

D.I.3. Příjmy příštích období 66 0 0 0 0 0 

 

  



 

 

 

Příloha č. 2 – Rozvaha: Pasiva 

Označení PASIVA v tis. Kč Řádek 2009 2010 2011 2012 2013 

 PASIVA CELKEM 67 4600 4532 5577 5831 5815 

A Vlastní kapitál 68 2809 3237 4007 3616 4106 

A.I. Základní kapitál 69 1205 1205 1205 1205 1205 

A.I.1. Základní kapitál 70 1205 1205 1205 1205 1205 

A.I.2. 
Vlastní akcie a vlastní 

obchodní podíly 
71 0 0 0 0 0 

A.I.3. Změny základního kapitálu 72 0 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 73 570 570 570 570 570 

A.II.1. Emisní ážio 74 570 570 570 570 570 

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 0 0 0 

A.II.3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků 
76 0 0 0 0 0 

A.II.4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách společnosti 
77 0 0 0 0 0 

A.II.5. Rozdíly z přeměn společnosti 78 0 0 0 0 0 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond 

a ostatní fondy ze zisku 
79 241 241 241 241 241 

A.III.1. 
Zákonný rezervní fond/ 

Nedělitelný fond 
80 241 241 241 241 241 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 81 0 0 0 0 0 

A.IV. 
Výsledek hospodaření minulých 

let 
82 179 793 1435 1777 1600 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 83 179 793 1221 1777 1777 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 84 0 0 214 0 -177 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
85 614 428 556 -177 490 



 

 

 

B. Cizí zdroje 86 1791 1295 1570 2174 1709 

B.I. Rezervy 87 0 0 0 0 0 

B.I.1. 
Rezervy podle zvláštních 

právních předpisů 
88 0 0 0 0 0 

B.I.2. 
Rezerva na důchody a podobné 

závazky 
89 0 0 0 0 0 

B.I.3. Rezerva na daň z příjmu 90 0 0 0 0 0 

B.I.4. Ostatní rezervy 91 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 92 11 11 11 11 11 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 93 0 0 0 0 0 

B.II.2. 
Závazky - ovládající a řídící 

osoba 
94 0 0 0 0 0 

B.II.3. Závazky - podstatný vliv 95 0 0 0 0 0 

B.II.4. 
Závazky ke společníkům, členům 

družstva k účastníkům sdružení 
96 0 0 0 0 0 

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 97 0 0 0 0 0 

B.II.6. Vydané dluhopisy 98 0 0 0 0 0 

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 99 0 0 0 0 0 

B.II.8. Dohadné účty pasivní 100 0 0 0 0 0 

B.II.9. Jiné závazky 101 0 0 0 0 0 

B.II.10. Odložený daňový závazek 102 11 11 11 11 11 

B.III. Krátkodobé závazky 103 1780 1284 1559 2163 1698 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 104 928 600 701 1271 879 

B.III.2. 
Závazky - ovládající a řídící 

osoba 
105 0 0 0 0 0 

B.III.3. Závazky - podstatný vliv 106 0 0 0 0 0 



 

 

 

B.III.4. 
Závazky ke společníkům, členům 

družstva k účastníkům sdružení 
107 0 0 0 0 0 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 108 317 305 332 330 325 

B.III.6. 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

109 184 181 198 195 182 

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 110 198 193 160 297 309 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 0 0 166 67 0 

B.III.9. Vydané dluhopisy 112 0 0 0 0 0 

B.III.10. Dohadné účty pasivní 113 0 0 0 0 0 

B.III.11. Jiné závazky 114 153 5 2 3 3 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 115 0 0 0 0 0 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 0 0 0 0 0 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 0 0 0 0 0 

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 0 0 0 0 

C.I. Časové rozlišení 119 0 0 0 41 0 

C.I.1. Výdaje příštích období 120 0 0 0 0 0 

C.I.2. Výnosy příštích období 121 0 0 0 41 0 

 

  



 

 

 

Příloha č. 3 – VZZ 

Označení Položka v tis. Kč 
Číslo 

řádku 
2009 2010 2011 2012 2013 

I. Tržby za prodej zboží 1 61 547 117 400 797 

A. 
Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
2 60 394 109 222 199 

+ Obchodní marže 3 1 153 8 178 598 

II. Výkony 4 
1558

8 

1415

4 

1455

9 

1430

5 

1469

1 

II.1. 
Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
5 

1501

7 

1310

0 

1356

7 

1366

6 

1387

2 

II.2. 
Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 
6 0 0 314 -242 0 

II.3. Aktivace 7 571 1054 678 881 819 

B. Výkonová spotřeba 8 6567 5521 5843 6530 7226 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 9 478 851 526 612 948 

B.2. Služby 10 6089 4670 5317 5918 6278 

+ Přidaná hodnota 11 9022 8786 8724 7953 8063 

C. Osobní náklady 12 7032 6965 6902 7205 6577 

C.1. Mzdové náklady 13 4853 4902 4835 5038 4649 

C.2. 
Odměny členům orgánů 

společnosti a družstva 
14 186 96 96 96 96 

C.3. 
Náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění 
15 1831 1818 1807 1892 1720 

C.4. Sociální náklady 16 162 149 164 179 112 

D. Daně a poplatky 17 7 8 12 7 5 



 

 

 

E. 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 

18 888 794 765 687 825 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 
19 290 217 326 241 204 

III.1. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku 
20 0 0 0 0 0 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 290 217 326 241 204 

F. 

Zůstatková cena prodávaného 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 

22 264 203 274 219 160 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
23 0 0 0 0 0 

F.2. Prodaný materiál 24 264 203 274 219 160 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích 

období 

25 97 3 172 84 -98 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 61 73 127 0 -3 

H. Ostatní provozní náklady 27 144 397 211 91 51 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 30 941 706 841 -99 744 

VI. 
Tržby z prodeje cenných papírů 

a podílů 
31 0 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0 

VII. 
Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku 
33 0 0 0 0 0 



 

 

 

VII.1. 

Výnosy z podílů v ovládaných a 

řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným 

vlivem 

34 0 0 0 0 0 

VII.2. 

Výnosy z ostatních 

dlouhodobých cenných papírů a 

podílů 

35 0 0 0 0 0 

VII.3. 

Výnosy z ostatního 

dlouhodobého finančního 

majetku 

36 0 0 0 0 0 

VIII. 
Výnosy z krátkodobého 

finančního majetku 
37 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 0 

IX. 
Výnosy z přecenění cenných 

papírů a podílů 
39 0 0 0 0 0 

L. 
Náklady z přecenění cenných 

papírů a podílů 
40 0 0 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti 
41 0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 16 6 5 3 2 

N. Nákladové úroky 43 1 2 1 2 3 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 61 42 47 41 43 

O. Ostatní finanční náklady 45 154 110 129 112 153 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření 48 -78 -64 -78 -70 -111 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 49 249 215 207 8 143 

Q.1. Splatná 50 249 215 207 8 143 

Q.2. Odložená 51 0 0 0 0 0 



 

 

 

** 
Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 
52 614 427 556 -177 490 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 0 

S. 
Daň z příjmu z mimořádné 

činnosti 
55 0 0 0 0 0 

S.1. Splatná 56 0 0 0 0 0 

S.2. Odložená 57 0 0 0 0 0 

* 
Mimořádný výsledek 

hospodaření 
58 0 0 0 0 0 

T. 
Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníkům 
59 0 0 0 0 0 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní 

období 
60 614 427 556 -177 490 

**** 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
60 863 642 763 -169 633 

 

 

  



 

 

 

Příloha č. 4 – Horizontální analýza aktiv 

Označení Položka v tis. Kč 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2011-

2012 

AZ AZ AZ AZ 

 Aktiva celkem -68 1045 254 -16 

B. Dlouhodobý majetek -9 -6 255 256 

B.I. DNM 7 -20 322 147 

B.I.3. Software 7 -20 322 147 

B.II. DHM -16 14 -67 109 

B.II.3. SMV a soubory movitých věcí -16 14 -67 109 

C. Oběžná aktiva -20 875 408 -269 

C.I. Zásoby -1 323 -258 -3 

C.I.1. Materiál -1 9 -16 -3 

C.I.2.  0 314 -242 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 1 -1 -1 0 

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1 -1 -1 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 544 43 306 48 

C.III.1. 
Pohledávky z obchodních 

vztahů 
539 -151 278 295 

C.III.6. Stát – daňové pohledávky 5 157 26 -253 

C.III.9.  0 37 2 6 

C.IV. KFM -564 510 361 -314 

C.IV.1. Peníze -21 29 58 61 

C.IV.2. Účty v bankách -543 481 303 -375 

D.I. Časové rozlišení -39 176 -409 -3 

D.I.1. Náklady příštích období -39 176 -409 -3 

 



 

 

 

Označení Položka v [%] 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2011-

2012 

PZ PZ PZ PZ 

 Aktiva celkem -1,48 23,06 4,55 -0,27 

B. Dlouhodobý majetek -0,82 -0,55 23,44 19,06 

B.I. DNM 0,74 -2,11 34,74 11,77 

B.I.3. Software 0,74 -2,11 34,74 11,77 

B.II. DHM -9,82 9,52 -41,61 115,96 

B.II.3. SMV a soubory movitých věcí -9,82 9,52 -41,61 115,96 

C. Oběžná aktiva -0,63 27,89 10,17 -6,09 

C.I. Zásoby -2,13 702,17 -69,92 -2,70 

C.I.1. Materiál -2,13 19,57 -29,09 -7,69 

C.I.2.  - - -77,07 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 7,69 -7,14 -7,69 0 

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 7,69 -7,14 -7,69 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 27,09 1,68 11,79 1,65 

C.III.1. 
Pohledávky z obchodních 

vztahů 
27,95 -6,12 12,00 11,37 

C.III.6. Stát – daňové pohledávky 6,25 187,71 10,74 -94,40 

C.III.9.  - - 5,41 15,38 

C.IV. KFM -51,79 97,14 34,88 -22,49 

C.IV.1. Peníze -22,83 40,85 58 38,61 

C.IV.2. Účty v bankách -54,46 105,95 32,41 -30,29 

D.I. Časové rozlišení -11,47 58,47 -85,74 -4,41 

D.I.1. Náklady příštích období -11,47 58,47 -85,74 -4,41 

 

  



 

 

 

Příloha č. 5 – Horizontální analýza pasiv 

   
2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Označení PASIVA v tis. Kč Řádek AH AH AH AH 

 PASIVA CELKEM 67 -68 1045 254 -16 

A Vlastní kapitál 68 428 770 -391 490 

A.I. Základní kapitál 69 0 0 0 0 

A.I.1. Základní kapitál 70 0 0 0 0 

A.I.2. 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 

podíly 
71 0 0 0 0 

A.I.3. Změny základního kapitálu 72 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 73 0 0 0 0 

A.II.1. Emisní ážio 74 0 0 0 0 

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 0 0 

A.II.3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků 
76 0 0 0 0 

A.II.4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách společnosti 
77 0 0 0 0 

A.II.5. Rozdíly z přeměn společnosti 78 0 0 0 0 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
79 0 0 0 0 

A.III.1. 
Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný 

fond 
80 0 0 0 0 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 81 0 0 0 0 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 82 614 642 342 -177 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 83 614 428 556 0 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 84 0 214 -214 -177 



 

 

 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
85 -186 128 -733 667 

B. Cizí zdroje 86 -496 275 604 -465 

B.I. Rezervy 87 0 0 0 0 

B.I.1. 
Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 
88 0 0 0 0 

B.I.2. 
Rezerva na důchody a podobné 

závazky 
89 0 0 0 0 

B.I.3. Rezerva na daň z příjmu 90 0 0 0 0 

B.I.4. Ostatní rezervy 91 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 92 0 0 0 0 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 93 0 0 0 0 

B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 94 0 0 0 0 

B.II.3. Závazky - podstatný vliv 95 0 0 0 0 

B.II.4. 
Závazky ke společníkům, členům 

družstva k účastníkům sdružení 
96 0 0 0 0 

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 97 0 0 0 0 

B.II.6. Vydané dluhopisy 98 0 0 0 0 

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 99 0 0 0 0 

B.II.8. Dohadné účty pasivní 100 0 0 0 0 

B.II.9. Jiné závazky 101 0 0 0 0 

B.II.10. Odložený daňový závazek 102 0 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky 103 -496 275 604 -465 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 104 -328 101 570 -392 

B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105 0 0 0 0 

B.III.3. Závazky - podstatný vliv 106 0 0 0 0 



 

 

 

B.III.4. 
Závazky ke společníkům, členům 

družstva k účastníkům sdružení 
107 0 0 0 0 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 108 -12 27 -2 -5 

B.III.6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění 
109 -3 17 -3 -13 

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 110 -5 -33 137 12 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 0 166 -99 -67 

B.III.9. Vydané dlouhopisy 112 0 0 0 0 

B.III.10. Dohadné účty pasivní 113 0 0 0 0 

B.III.11. Jiné závazky 114 -148 -3 1 0 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 115 0 0 0 0 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 0 0 0 0 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 0 0 0 0 

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 0 0 0 

C.I. Časové rozlišení 119 0 0 41 -41 

C.I.1. Výdaje příštích období 120 0 0 0 0 

C.I.2. Výnosy přístích období 121 0 0 41 -41 

 

   
2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Označení PASIVA v [%] Řádek PH PH PH PH 

 PASIVA CELKEM 67 -1,48 23,06 4,55 -0,27 

A Vlastní kapitál 68 15,23 23,78 -9,75 13,55 

A.I. Základní kapitál 69 0 0 0 0 

A.I.1. Základní kapitál 70 0 0 0 0 

A.I.2. 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 

podíly 
71 - - - - 



 

 

 

A.I.3. Změny základního kapitálu 72 - - - - 

A.II. Kapitálové fondy 73 0 0 0 0 

A.II.1. Emisní ážio 74 0 0 0 0 

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 75 - - - - 

A.II.3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků 
76 - - - - 

A.II.4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 

při přeměnách společnosti 
77 - - - - 

A.II.5. Rozdíly z přeměn společnosti 78 - - - - 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze zisku 
79 0 0 0 0 

A.III.1. 
Zákonný rezervní fond/ 

Nedělitelný fond 
80 0 0 0 0 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 81 - - - - 

A.IV. 
Výsledek hospodaření minulých 

let 
82 343,01 80,96 23,83 -9,96 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 83 343,01 53,97 45,54 0 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 84 - - -100 - 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
85 -30,29 29,91 -131,84 -376,84 

B. Cizí zdroje 86 -27,69 21,24 38,47 -21,39 

B.I. Rezervy 87 - - - - 

B.I.1. 
Rezervy podle zvláštních 

právních předpisů 
88 - - - - 

B.I.2. 
Rezerva na důchody a podobné 

závazky 
89 - - - - 

B.I.3. Rezerva na daň z příjmu 90 - - - - 

B.I.4. Ostatní rezervy 91 - - - - 



 

 

 

B.II. Dlouhodobé závazky 92 0 0 0 0 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 93 - - - - 

B.II.2. 
Závazky - ovládající a řídící 

osoba 
94 - - - - 

B.II.3. Závazky - podstatný vliv 95 - - - - 

B.II.4. 

Závazky ke společníkům, 

členům družstva k účastníkům 

sdružení 

96 - - - - 

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 97 - - - - 

B.II.6. Vydané dluhopisy 98 - - - - 

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 99 - - - - 

B.II.8. Dohadné účty pasivní 100 - - - - 

B.II.9. Jiné závazky 101 - - - - 

B.II.10. Odložený daňový závazek 102 0 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky 103 -27,87 21,42 38,74 -21,50 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 104 -35,34 16,83 81,31 -30,84 

B.III.2. 
Závazky - ovládající a řídící 

osoba 
105 - - - - 

B.III.3. Závazky - podstatný vliv 106 - - - - 

B.III.4. 

Závazky ke společníkům, 

členům družstva k účastníkům 

sdružení 

107 - - - - 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 108 -3,79 8,85 -0,60 -1,52 

B.III.6. 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

109 -1,63 9,39 -1,52 -6,67 

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 110 -2,53 -17,10 85,63 4,04 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 - - -59,64 -100 



 

 

 

B.III.9. Vydané dlouhopisy 112 - - - - 

B.III.10. Dohadné účty pasivní 113 - - - - 

B.III.11. Jiné závazky 114 -96,73 -60 50 0 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 115 - - - - 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 - - - - 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 - - - - 

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 - - - - 

C.I. Časové rozlišení 119 - - - -100 

C.I.1. Výdaje příštích období 120 - - - - 

C.I.2. Výnosy příštích období 121 - - - -100 

 

  



 

 

 

Příloha č. 6 – Horizontální analýza VZZ  

   

2009

-

2010 

2010

-

2011 

2011

-

2012 

2012

-

2013 

Označení Položka v tis. Kč 
Číslo 

řádku 
AH AH AH AH 

I. Tržby za prodej zboží 1 486 -430 283 397 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 334 -285 113 -23 

+ Obchodní marže 3 152 -145 170 420 

II. Výkony 4 
-

1434 
405 -254 386 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 
-

1917 
467 99 206 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 0 314 -556 242 

II.3. Aktivace 7 483 -376 203 -62 

B. Výkonová spotřeba 8 
-

1046 
322 687 696 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 9 373 -325 86 336 

B.2. Služby 10 
-

1419 
647 601 360 

+ Přidaná hodnota 11 -236 -62 -771 110 

C. Osobní náklady 12 -67 -63 303 -628 

C.1. Mzdové náklady 13 49 -67 203 -389 

C.2. 
Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 
14 -90 0 0 0 

C.3. 
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
15 -13 -11 85 -172 

C.4. Sociální náklady 16 -13 15 15 -67 



 

 

 

D. Daně a poplatky 17 1 4 -5 -2 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majteku 
18 -94 -29 -78 138 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
19 -73 109 -85 -37 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0 0 0 0 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 -73 109 -85 -37 

F. 
Zůstatková cena prodávaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 
22 -61 71 -55 -59 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 
23 0 0 0 0 

F.2. Prodaný materiál 24 -61 71 -55 -59 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 

25 -94 169 -88 -182 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 12 54 -127 -3 

H. Ostatní provozní náklady 27 253 -186 -120 -40 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 30 -235 135 -940 843 

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

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0 0 0 

VII.1. 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 

osobách a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 

34 0 0 0 0 

VII.2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 

papírů a podílů 
35 0 0 0 0 



 

 

 

VII.3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
36 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 

IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a 

podílů 
39 0 0 0 0 

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů a 

podílů 
40 0 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 
41 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 -10 -1 -2 -1 

N. Nákladové úroky 43 1 -1 1 1 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 -19 5 -6 2 

O. Ostatní finanční náklady 45 -44 19 -17 41 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření 48 14 -14 8 -41 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 49 -34 -8 -199 135 

Q.1. Splatná 50 -34 -8 -199 135 

Q.2. Odložená 51 0 0 0 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 -187 129 -733 667 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55 0 0 0 0 

S.1. Splatná 56 0 0 0 0 

S.2. Odložená 57 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 0 0 



 

 

 

T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 
59 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 60 -187 129 -733 667 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 60 -221 121 -932 802 

 

  



 

 

 

Příloha č. 7 – Vertikální analýza aktiv 

 Položka v [%] 2009 2010 2011 2012 2013 

 AKTIVA CELKEM  100 100 100 100 100 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 23,98 24,14 19,51 23,03 27,50 

C. Oběžná aktiva 68,63 69,22 71,94 75,80 71,38 

D.I. Časové rozlišení 7,39 6,64 8,55 1,17 1,12 

 

 Dlouhodobý majetek  100 100 100 100 100 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 85,22 86,56 85,20 93,00 87,30 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 14,78 13,44 14,80 7,00 12,70 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

 

 Oběžná aktiva  100 100 100 100 100 

C.I. Zásoby 1,49 1,47 9,20 2,51 2,60 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,41 0,45 0,32 0,27 0,29 

C.III. Krátkodobé pohledávky 63,60 81,35 64,68 65,63 71,04 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 34,49 16,74 25,80 31,58 26,07 

 

 Časové rozlišení  100 100 100 100 100 

D.I.1. Náklady příštích období 100 100 100 100 100 

D.I.2. komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

D.I.3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 

 

  



 

 

 

Příloha č. 8 – Vertikální analýza pasiv 

 Položka v [%] 2009 2010 2011 2012 2013 

 PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

A Vlastní kapitál 61,07 71,43 71,85 62,01 70,61 

B. Cizí zdroje 38,93 28,57 28,15 37,28 29,39 

C.I. Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 

 

 Vlastní kapitál 100 100 100 100 100 

A.I. Základní kapitál 42,90 37,23 30,07 33,32 29,35 

A.II

. 
Kapitálové fondy 20,29 17,61 14,23 15,76 13,88 

A.II

I. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
8,58 7,45 6,01 6,66 5,87 

A.I

V. 

Výsledek hospodaření minulých 

let 
6,37 24,50 35,81 49,14 38,97 

A.V

. 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
21,86 13,22 13,88 -4,89 11,93 

 

 Cizí zdroje 100 100 100 100 100 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 0 

B.II

. 
Dlouhodobé závazky 0,61 0,85 0,70 0,51 0,64 

B.II

I. 
Krátkodobé závazky 99,39 99,15 99,30 99,49 99,36 

B.I

V. 
Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 



 

 

 

Příloha č. 9 – Vertikální analýza výnosů 

 Položka v [%] 2009 2010 2011 2012 2013 

 Výkony 100 100 100 100 100 

II.1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 

96,3

4 

92,5

5 
93,19 95,53 94,43 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,00 0,00 2,16 -1,69 0,00 

II.3. Aktivace 3,66 7,45 4,66 6,16 5,57 

 

 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

a materiálu 
100 100 100 100 100 

III.1

. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 

III.2

. 
Tržby z prodeje materiálu 100 100 100 100 100 

 

  



 

 

 

Příloha č. 10 – Vertikální analýza nákladů 

 Položka v [%] 2009 2010 2011 2012 2013 

 Výkonová spotřeba 100 100 100 100 100 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 7,28 15,41 9,00 9,37 13,12 

B.2. Služby 92,72 84,59 91,00 90,63 86,88 

 Položka v [%] 2009 2010 2011 2012 2013 

 Osobní náklady 100 100 100 100 100 

C.1. Mzdové náklady 69,01 70,38 70,05 69,92 70,69 

C.2. 
Odměny členům orgánů společnosti 

a družstva 
2,65 1,38 1,39 1,33 1,46 

C.3. 
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
26,04 26,10 26,18 26,26 26,15 

C.4. Sociální náklady 2,30 2,14 2,38 2,48 1,70 

 

 
Zůstatková cena prodávaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 
100 100 100 100 100 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
0 0 0 0 0 

F.2. Prodaný materiál 100 100 100 100 100 

 

 Daň z příjmu za běžnou činnost 100 100 100 100 100 

Q.1. Splatná 100 100 100 100 100 

Q.2. Odložená 0 0 0 0 0 

 

  



 

 

 

Příloha č. 11 – Du pontův pyramidální rozklad 2009/2010 

Položka 2009 2010 (1)-(0) log(1)/(0) 
absolutní 

změna 

relativní 

změna 

ROE 0,31 0,20 -0,11  -0,11 -35,44 

Ak/VK 1,64 1,40 -0,24 -0,07 -0,04 -12,69 

ROA 0,19 0,14 -0,05 -0,12 -0,07 -22,75 

 

ROA 0,19 0,14 -0,05 -0,12 -0,07 -22,75 

ROS 0,05 0,04 -0,01 -0,10 -0,06 -18,55 

Obrat 

aktiv 
3,50 3,32 -0,18 -0,02 -0,01 -4,20 

 

ROS 0,05 0,04 -0,01 -0,10 -0,06 -18,55 

Zisk 614 427 -187 -0,16 -0,07 -22,73 

Tržby 0,000062 0,000068 0,000004 0,028986 0,012832 4,18 

 

Obrat 

aktiv 
3,50 3,32 -0,18 -0,02 -0,01 -4,20 

Tržby 16077 15039 -1038 -0,03 -0,02 -5,41 

Celková 

aktiva 
0,000217 0,000221 0,000003 0,006468 0,003706 1,206169 

 

Zisk 614 427 -187 -0,16 -0,07 -22,73 

Tržby 16077,00 15039,00 -1038,00  -0,39 -126,17 

Náklady 15463,00 14612,00 -851,00  0,32 103,44 



 

 

 

 

Celková 

aktiva 
0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 1,21 

Oběžná 

aktiva 
0,000317 0,000319 0,000002  0,000019 0,01 

Stálá 

aktiva 
0,000907 0,000914 0,000007  0,000071 0,02 

Časové 

rozlišení 
0,002941 0,003322 0,000381  0,003616 1,18 

 

  



 

 

 

Příloha č. 12 – Du pontův pyramidální rozklad 2010/2011 

Položka 2010 2011 (1)-(0) log(1)/(0) 
absolutní 

změna 

relativní 

změna 

ROE 0,198331 0,190416 -0,007915  -0,007915 -2,576278 

Ak/VK 1,400061 1,391814 -0,008247 -0,00257 -0,001148 -0,373744 

ROA 0,141659 0,136811 -0,004847 -0,01512 -0,006766 -2,202534 

 

ROA 0,141659 0,136811 -0,004847 -0,01512 -0,006766 -2,202534 

ROS 0,042689 0,050260 0,007571 0,070908 0,031731 15,99918 

Obrat aktiv 3,318402 2,722072 -0,596329 -0,08603 -0,038498 -19,41103 

 

ROS 0,042689 0,050260 0,007571 0,070908 0,031731 15,99918 

Zisk 427 556 129 0,114647 0,032902 16,58978 

Tržby 0,0000664 0,0000658 -0,0000006 -0,00408 -0,001171 -0,590594 

 

Obrat aktiv 3,318402 2,722072 -0,596329 -0,08603 -0,038498 -19,41103 

Tržby 15039 15181 142 0,004081 0,001826 0,920902 

Celková 

aktiva 
0,000220 0,000179 -0,000041 -0,09011 -0,040324 -20,331934 

 

Zisk 427 556 129 0,114647 0,032902 16,589782 

Tržby 15039 15181 142  0,036218 18,26162 

Náklady 14612 14625 13  -0,003315 -1,671838 

 

Celková 

aktiva 
0,000220 0,000179 -0,000041 -0,09011 -0,040324 -20,33193 



 

 

 

Oběžná 

aktiva 
0,000318 0,000249 -0,000069  -0,002172 -1,095515 

Stálá aktiva 0,000914 0,000919 0,000005  0,000157 0,079431 

Časové 

rozlišení 
0,003322 0,002096 -0,001225  -0,038309 -19,31585 

 


