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1 Úvod 

 

V současném dynamicky se rozvíjejícím a proměnlivém světě je pozice podniků, 

společností a podnikatelských aktivit obtížná. Dnešní trh si žádá maximální výkon při 

minimálních vstupech s dlouhodobě vyhlížející perspektivou. Konkurenční prostředí 

umožňuje dobrou výkonnost a zdraví pouze těm firmám, které dokonale ovládají nejen 

obchodní stránku podnikatelské činnosti, ale také stránku finanční, která se velmi podílí 

na výkonnosti firem.  

 

V účetnictví je uloženo mnoho informací, které vypovídají o podnicích ledacos a 

to jak uvnitř, tak vně firmy. Myslím si, že výkonnost podniků se tedy stává velmi 

aktuálním tématem. 

 

Měření, řízení a hodnocení firem je velice složitým úkolem. Využívají zejména 

metod finanční analýzy, které zpracovávají nashromážděná data o podniku.  

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral jako subjekt, ve kterém budu provádět 

hodnocení výkonnosti podniku, Isotru a.s. Tato akciová společnost disponuje nejenom 

pevnou pozicí na trhu Moravskoslezského kraje, ale také v České republice a střední 

Evropě, kam velice zdárně proniká.  

 

Cílem mé bakalářské práce je: 

1. zhodnotit výkonnost podniku Isotra a.s. pomocí vybraných metod finanční 

analýzy: 

� analýza absolutních ukazatelů (horizontální a vertikální analýza), 

� analýza poměrových ukazatelů (rentabilita, likvidita, aktivita a 

zadluženost), 

� bonitní a bankrotní modely finanční analýzy (Kralickův rychlý test a 

Altmanův model), 

� indexu důvěryhodnosti (IN01). 

2. na základě zjištěných údajů orientačně předpovědět budoucí vývoj výkonnosti 

podniku a navrhnout případná doporučení.  
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2 Charakteristika vybraného ekonomického subjektu 

2.1 Charakteristika společnosti Isotra a.s. 

Isotra a.s. se sídlem Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava byla založena v roce 1992. 

Tato společnost je předním českým výrobcem značkové stínící techniky a je zapsána 

v Obchodním rejstříku. V roce 2008 Isotra a.s. zaměstnávala 535 pracovníků. 

Jejím předmětem podnikání je vyrábění, dodávání a montáž všech typů žaluzií 

v nejvyšší kvalitě dle specifických potřeb jejich zákazníků. Přes oblíbené interiérové 

žaluzie, dřevěné žaluzie do interiéru, látkové roletky či střešní žaluzie a rolety nabízí 

také v létě velice populární sítě proti hmyzu, venkovní žaluzie a rolety či markýzy. 

Kromě uvedeného sortimentu dodává také garážová vrata a rolovací mříže. 

Novinkou ve výrobním sortimentu jsou od roku 2005 dřevěná eurookna vlastní 

výroby a dřevo-hliníková okna. Převážnou část výroby tvoří plastové komponenty pro 

vlastní výrobu.  

Stínící technika společnosti Isotra a.s. je vidět všude tam, kde je zapotřebí 

ochránit před sluncem – školy, velké administrativní budovy, supermarkety, 

hypermarkety, nemocnice, velké firmy a rodinné domy. Společnost Isotra a.s. zaručuje 

kvalitu výrobků a s tím spojených služeb na úrovni odpovídající normám EU. Navazuje 

tím na mnohaletou tradici ve výrobě stínící techniky. 

 

Tab. 2.1.1 – Vývoj nejsledovanějších ukazatelů v letech 2004-2008 v tis. Kč 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 

Hospodářský výsledek 2 250 11 274 14 499 -795 31 466 

Peněžní prostředky k 31.12. 2 350 3 796 12 012 4 240 3 118 

Dlouh. nehmotný majetek 346 468 971 1 300 1 095 

Dlouh. hmotný majetek 18 072 22 460 74 393 78 592 88 421 

Zásoby 13 607 18 321 30 298 46 668 47 005 

Pohledávky 12 882 18 659 28 845 29 045 50 374 

Závazky 20 967 19 548 28 172 21 419 44 126 

Rezervní fond 300 300 300 300 300 

Výkony 122 700 153 300 214 900 228 900 292 600 
 

Hospodaření společnosti za rok 2004 skončilo ziskem po zdanění ve výši 2 250 

tis. Kč. Výkony společnosti dosáhly hodnoty 122 700 tis. Kč proti 81 200 tis. Kč v roce 

2003, což v tabulce není zaznamenáno. Uspokojivě lze hodnotit i finanční situaci, 

přestože hodnota krátkodobých pohledávek z obchodního styku se zvýšila o 4 mil. Kč a 
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dosáhla výše 11,7 mil. Kč. Přestože došlo k prudkému zvýšení výkonů společnosti, 

podařilo se firmě udržet stav zásob na plánované úrovni a dokonce došlo k jejich 

snížení proti stavu k 31.12.2003. 

V roce 2005 vykázala společnost hospodářský výsledek po zdanění ve výši 11 274 

tis. Kč. Výkony společnosti byly na hodnotě 153 300 tis. Kč, které se navýšily oproti 

roku 2004 o 30 600 tis. Kč, což je velice pozitivní jev. V tomto roce se zvýšil počet 

zaměstnanců, což zapříčinilo rozsáhlou investiční činnost společnosti. Větší pozornost 

je však vkládána likviditě pohledávek, protože došlo k dalšímu nárůstu pohledávek, při 

větších výkonech společnosti, takže celková hodnota pohledávek z obchodního styku 

dosáhla hodnoty 17,4 mil. Kč z celkových pohledávek 18,659 mil. Kč. 

Výsledek hospodaření v roce 2006 dosáhl hodnoty 14 499 tis. Kč, přičemž došlo 

k dalšímu navýšení oproti předcházejícímu roku. Výkony společnosti dosáhly hodnoty 

214 900 tis. Kč, které se opět zvýšily proti roku 2005. Nárůst tržeb byl spojen s dalším 

nárůstem zaměstnanců v průběhu tohoto období. Společnost věnovala hlavní pozornost 

likviditě pohledávek, protože došlo k dalšímu nárůstu pohledávek, při větších výkonech 

společnosti, takže celková hodnota pohledávek z obchodního styku dosáhla hodnoty 

25,9 mil. Kč z celkových 28,845 mil. Kč. Ve veřejné dražbě Isotra a.s. koncem roku 

koupila výrobní prostory v Opavě, u kterých se předpokládalo, že po provedení 

nezbytných oprav a údržby přispějí k rozvoji společnosti a zlepšení pracovního 

prostředí. 

Rok 2007 skončil pro společnost ztrátou v podobě výsledku hospodaření – 795 tis. 

Kč. Ztráta byla způsobena tvorbou rezerv na opravy dlouhodobého majetku. Výkony 

společnosti se však opět navýšily a to na hodnotu 228,9 mil. Kč proti roku 2006. Stavy 

zaměstnanců se opět navýšily. Tady stojí za povšimnutí krátkodobý oběžný majetek, 

zejména zásoby a likvidita pohledávek, protože došlo k jejich dalšímu nárůstu. 

Společnost do dalšího období, roku 2008, předpokládala, s ohledem na výrobní 

kapacitu, další nárůst tržeb proti předcházejícímu období a tím k upevnění své pozice na 

trhu. K dosažení tohoto cíle napomáhá i rychlá inovace výrobků. 

Zisk po zdanění v období roku 2008 dosáhl hodnoty 31,466 tis. Kč a celkové 

výkony 292,6 mil. Kč. Z výsledku hospodaření za rok 2008 je patrný prudký nárůst 

výroby. Ztráta roku 2007 byla uhrazena z nerozděleného zisku minulých let 
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Graf 2.1.1. – Vývoj nejsledovanějších ukazatelů v letech 2004 – 2008 v tis. Kč 

 
Vývoj hospodářského výsledku je popsán výše. Můžeme si však všimnout 

neustálého růstu. V roce 2007 sice společnost vykázala ztrátu, ale ta byla způsobena již 

zmíněnou tvorbou rezerv dlouhodobého majetku. Peněžní prostředky rostly jen do roku 

2006. Poté se snižovaly. Za kladné však můžeme hodnotit to, že se pohybují 

v plusových hodnotách. 
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3 Teoretická východiska  

3.1 Výkonnost podniku a hodnocení finanční situace podniku 

Výkonnost svědčí o schopnosti podniku co nejlépe zhodnotit vložené investice do 

jeho podnikatelských aktivit. Přístupy k měření výkonnosti rozeznáváme zejména z 

hlediska úhlu pohledu a to z úhlu zákazníka, manažera a vlastníka. Zákazníkovým 

měřítkem výkonnosti je například kvalita, dodací lhůta či cena. Manažera by mohla 

zajímat rychlost reakce na změny vnějšího prostředí a na vznik nových podnikatelských 

příležitostí. Naopak návratnost investic (Recovery Of Investment), ekonomická přidaná 

hodnota (Economic Value Addend), hodnota podniku v podobě ceny akcií či tržní 

přidaná hodnota (Market Value Added) jsou v zájmu vlastníků.  

Činitelé, kteří ovlivňují výkonnost podniku:  

� rozvíjení efektivního marketingu, 

� zabezpečení srovnatelné výrobní základny s konkurenčními subjekty, 

� nalézání a vytvoření konkurenčních výhod, aktivní inovační politika zaměřená na 

inovace, které vyvolají a uspokojí nové potřeby zákazníků. 

Analýzu týkající se hospodářské činnosti nazýváme obecně ekonomickou 

analýzou. Z hlediska předmětu rozlišujeme v rámci ekonomické analýzy analýzu 

makroekonomickou a mikroekonomickou a dále analýzu technicko – ekonomickou a 

finanční. 

Analýza makroekonomická se zabývá vyšetřováním a hodnocením agregovaných 

ekonomických veličin, které charakterizují celé národní hospodářství. Analýza 

mikroekonomická hodnotí činnost jednotlivých ekonomických subjektů jako jsou 

podniky, domácnosti nebo jednotlivci.  

Technicko – ekonomická analýza využívá vyjádření ekonomických ukazatelů v 

naturálních jednotkách, kdežto finanční vyjádření využívá jen jako doplnění.  

Hodnocení výkonnosti podniku využívá zejména metody finanční analýzy, které 

zpracovávají nashromážděná data o podniku [10]. 

 

3.2 Finanční analýza  

Finanční analýza zajišťuje zpětnou vazbu mezi očekávanými výsledky řídicích 

rozhodnutí a jejich skutečností. Působí jako určitý spojovací článek.  Základním účelem 

finanční analýzy je zejména zjištění úrovně finančního zdraví podniku.  

Finanční analýza představuje významnou oblast, která souvisí se soustavou 
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podnikového řízení. Je spojena s finančním účetnictvím a finančním řízením podniku. 

Tyto dva nástroje podnikového řízení, jejichž význam v tržní ekonomice vystupuje 

výrazně do popředí, propojuje. Jejich vzájemný vztah je obvykle výstižně 

charakterizován tak, že účetnictví je jazykem financí v takovém smyslu, že poskytuje 

data a informace pro finanční rozhodování a plánování prostřednictvím těchto tří 

základních finančních výkazů: 

� rozvahy (bilance), 

� výkazu zisku a ztráty, 

� přehledu o peněžních tocích (cash flow).  

Tyto výkazy jsou sestaveny na základě podkladů finančního účetnictví jako 

procesu, který shromažďuje, eviduje, třídí a dokumentuje údaje o hospodaření subjektu. 

Účetnictví však analytikovi poskytuje údaje v podobě stavových absolutních 

veličin, které souvisí s určitým datem či obdobím. Je zřejmé, že taková data disponují 

malou vypovídací schopností, jelikož neposkytují uživateli úplný obraz o hospodaření a 

finanční situaci podniku, o jeho silných a slabých stránkách, nebezpečích a celkové 

kvalitě hospodaření. Shromážděné údaje by měly být určitým způsobem vyhodnoceny a 

zpracovány. Tuto možnost nabízí finanční analýza, která poměřuje získané údaje mezi 

sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým 

závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné 

přijmout různá rozhodnutí. Finanční analýza tedy představuje ohodnocení minulosti, 

současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku.  

Finanční analýza se především snaží vyjádřit finanční situaci komplexně, což 

znamená, že se snaží podchytit všechny její složky či podrobněji zanalyzovat některou 

ze složek finanční situace (rozbor zadluženosti, rozbor rizik platební neschopnosti atd.). 

Uspokojivá finanční situace podniku se v anglosaské literatuře často nazývá 

pojmem finanční zdraví podniku (financial health). Za finančně zdravý podnik je možné 

považovat takový podnik, který je v danou chvíli i perspektivně schopen naplňovat 

smysl své existence. 

V praxi to znamená, že je schopen dosahovat trvalé takové míry zhodnocení vloženého 

kapitálu, která je požadována investory vzhledem k výši rizika, které podstupují. Na 

úrovni finančního zdraví se společně podílí odpovídající úroveň rentability, aktivity, 

stability a likvidity. Odrazem této schopnosti ve finančně – účetní oblasti je určitá 

majetková a finanční struktura a rovněž struktura výsledku hospodaření. Na 
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kapitálovém trhu je míra perspektivní schopnosti zhodnocovat vložený kapitál tzv. 

ohodnocena investory prostřednictvím tržní ceny akcií, případně cenami jiných cenných 

papírů emitovaných podnikem. Všechny tyto informace slouží proto logicky jako 

podklad pro analýzu finanční situace podniku jak tvrdí Holečková (1999, str. 8). 

Finanční analýza využívá mnoho dílčích způsobů výpočtů, hodnocení a 

analyzování dat, jakož je například vertikální a horizontální analýza, Altmanův model, 

Index bonity, Tamariho model aj. Některé specifikuji níže. Mezi základní metodický 

nástroj finanční analýzy však patří, tzv. finanční poměrové ukazatele (financial ratio), 

které jsou formou číselného vztahu, v němž jsou uváděné finančně – účetní operace. 

Běžně se vypočítávají vydělením jedné či více položek jinou hodnotou či více 

položkami uvedených ve výkazech. Hlavní důraz z pohledu finančního manažera i 

ostatních uživatelů je zejména kladen na vypovídací schopnost poměrových ukazatelů, 

jejích vzájemné vazby a závislosti a způsob jejich zveřejnění a hodnocení.  

Úkolem finanční analýzy jako integrální součásti finančního řízení je pomoci ji 

vlastních nástrojů diagnostikovat finanční kondici (poměry) firmy, identifikovat 

odchylky od požadovaných parametrů, analyzovat příčiny jejích vzniku a definovat 

konkrétní opatření, kterých splnění je předpokladem dosažení strategických cílů firmy 

jak tvrdí Marinič (2008, str. 52). 

Závěry však nelze vyvozovat na základě zjištění jednoho ukazatele, když se jeví 

příliš vysoký či nízký. Také je mylná představa, že lze stanovit pevná univerzální 

doporučení či stanoviska hodnot ukazatelů, která se mohou aplikovat na všechny 

subjekty, a konstatovat, zda jejich finanční zdraví je dobré nebo špatné. Bohužel 

ekonomická realita není jednoduchá a poměrové ukazatele představují víceméně 

pravděpodobnostní charakter [3]. 

 

3.2.1 Kritéria metod finanční analýzy 

Obecné metody finanční analýzy lze rozdělit dle různých kritérií a hledisek. 

Základní rozdělení metod používaných finančními analytiky v praxi jsem se pokusil 

vyjádřit níže [5]: 

Podle stupně obecnosti: 

� analýza části – zkoumá jednotlivé části předmětu bez určení vzájemných vztahů 

mezi jednotlivými částmi, 

� analýza vazeb – zkoumá jednotlivé části předmětu a rovněž určení vztahu mezi 
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nimi, 

� logická analýza – zkoumá předmět s důrazem na logické vazby mezi nimi. 

Tyto tři druhy analýzy umožňují pochopit vzájemnou závislost a ovlivňování 

výsledků rozhodnutí, ke kterým v podniku dochází.  

Podle směru analýzy: 

� induktivní analýza – zkoumá konkrétní jevy a následný přechod ke složitějším 

jevům, které mají příčinný vztah k jevům konkrétním, 

� deduktivní analýza – touto metodou se postupuje od obecných jevů ke 

specifikovaným nebo také od následků k příčinám. 

V praxi při příslušné aplikaci se zpravidla využívá nejdříve deduktivní analýzy, 

při níž se dojde k určitým závěrům a stanovení hypotézy. Induktivní analýzou těch 

samých jevů se tato hypotéza ověří.  

Podle zkoumaných ekonomických jevů: 

� kvalitativní metody analýzy – vzájemné vztahy a vazby mezi ekonomickými 

ukazateli se popisují verbálně, 

� kvantitativní metody analýzy – umožňují kvantifikaci vztahů a vazeb mezi 

zkoumanými jevy a závislosti se rozlišují na deterministické a stochastické. 

Když analytik je nucen použít kvantitativní metodu, měl by najít cestu, jak tyto 

jevy zobrazit kvalitativně. 

Podle hloubky zkoumání: 

� porovnávací analýza – dle této metody se analyzují bezprostřední vztahy, které 

působí mezi ekonomickými ukazateli a určují odchylky, na jejichž základě si 

analytik může vytvořit obecnou představu. U této metody se analytik může vydat 

třemi směry dalšího zkoumání a porovnávat jevy s: 

• plánem (původním či klouzavě upravovaným do budoucna), 

• ukazateli minulého období (stálá základna nebo vždy minulé období), 

• ukazateli jiného srovnatelného podniku (podmínka srovnatelnosti, 

homogenity a podobnosti). 

� příčinná analýza – dle této metody se určují činitelé, které mají za důsledek 

odchylky, a stupeň jejich intenzity.  
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3.2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Investoři 

Primárními uživateli finančně-účetních informací obsažených ve finančních 

výkazech podniku jsou zejména akcionáři, neboť poskytují podniku kapitál. Tito 

uživatelé finanční analýzy využívají finanční informace o podniku ze dvou hledisek – 

kontrolního a investičního. 

Hledisko kontroly využívají akcionáři vůči manažerům podniku, jehož akcie 

vlastní. Zajímají se o stabilitu a likviditu podniku, o disponibilní zisk, na kterém ve 

většině případů závisí výše jejich dividend a o to, zda podnikatelské záměry manažerů 

zajišťují trvání a rozvoj podniku. Jelikož mají značnou volnost jednání při dispozici 

s majetkem podniku, vzniká potenciální rozpor mezi zájmy akcionářů a manažerů. Proto 

investoři vyžadují průběžné zprávy o tom, jak manažeři nakládají se zdroji, které řídí ve 

formě výročních nebo také častějších zpráv o finančním stavu podniku (periodical 

financial statements).  

Manažeři 

Tahle skupina uživatelů využívá informace poskytované finančním účetnictvím 

výhradně pro dlouhodobé i operativní finanční řízení podniku, jelikož tyto informace 

umožňují vytvoření zpětné vazby mezi řídícím rozhodnutím a jeho praktickým 

důsledkem. Tato znalost finanční situace podniku manažerům umožní se správně 

rozhodnout jak při získávání finančních zdrojů, tak při zajišťování optimální majetkové 

struktury včetně výběru vhodných způsobů jejího financování či při alokaci volných 

peněžních prostředků. 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě svého podniku. Často bývají podobně jako řídící pracovníci motivováni 

hospodářským výsledky. Zajímají se o jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové a 

sociální, jak například tvrdí Holečková (1999, str. 12) 

Obchodní partneři 

Obchodní partneři (dodavatelé) se zajímají především o to, jestli podnik bude 

schopen uhradit své závazky, zejména jim jde o krátkodobou prosperitu, jeho 

solventnost a likviditu. Dlouhodobí dodavatelé se zaměřují na dlouhodobou stabilitu 

s cílem zajistit svůj odbyt u stabilního zákazníka.  

Naopak odběratelé se soustřeďují na finanční situaci dodavatele zejména při 



10 

 

dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě finančních potíží, případně bankrotu 

dodavatele, neměly potíž s vlastním zajištěním výroby.  

Banky a jiní věřitelé 

Tento okruh uživatelů žádá co nejvíce informací o finančním stavu potenciálního 

dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých 

podmínek. Banky při žádosti klientů o poskytnutí úvěru často zahrnují do úvěrových 

smluv klauzule (bond covenants), kterými je vázána stabilita ´úvěrových podmínek na 

hodnoty vybraných finančních ukazatelů.  

Stát a jeho orgány 

Stát se zejména zajímá o finančně – účetní data a to hned z několika důvodů, např. 

pro statistické účely, pro kontrolu plnění daňových povinností, kontrolu podniků se 

státní majetkovou účastí či rozdělování finanční výpomoci podnikům (přímé dotace, 

vládou zaručené úvěry atd.) [3].  

 

3.2.3 Zdroje dat a informací 

Pro finančního analytika jsou nezbytně nutné, řekl bych základem, informace, ze 

kterých čerpá údaje pro zpracování finanční analýzy. 

Základní údaje pro finanční analýzu můžeme rozdělit do těchto tří kategorií a to 

na finanční informace, kvantifikovatelné nefinanční informace a informace 

nekvantifikovatelné. 

�   Finanční informace: 

• účetní výkazy a výroční zprávy, 

• vnitropodnikové informace, 

• prognózy finančních analytiků a vedení firmy, 

• burzovní informace.  

� Kvantifikovatelné nefinanční informace: 

• firemní statistika produkce, odbytu, zaměstnanosti, 

• prospekty, interní směrnice. 

� Nekvantifikovatelné informace: 

• zprávy vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů firmy, 

• nezávislá hodnocení, prognózy. 
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3.2.4 Rozvaha 

Tento účetní výkaz představuje písemný přehled o majetkové a kapitálové 

struktuře [1]. Rozvahu můžeme nahradit synonymem bilance. Rozvaha poskytuje 

přehled o struktuře majetku (AKTIVECH) a o zdrojích (PASIVECH), za něž byl tento 

majetek pořízen jak tvrdí Hujdusová (2004, str. 104). Oceněné prostředky tzv. 

AKTIVA, se kterými subjekt disponuje, jsou zachyceny na levé straně bilance, zdroje 

krytí jsou uvedeny na pravé straně pod názvem PASIVA. Z uvedeného vyplývá 

základní bilanční rovnice, že  

CELKOVÁ AKTIVA = CELKOVÁ PASIVA 

         Tab. 3.2.4.1. – Nejznámější vyjádření rozvahy v tzv. T-formě 

Aktiva =  majetek Pasiva = kapitál 

1. Pohledávka za upsaný VK 1. Vlastní kapitál 

2. Dlouhodobý majetek Základní kapitál 
Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy 

Dlouhodobý hmotný majetek Fondy tvořené ze zisku 
Dlouhodobý finanční majetek Výsledek hospodaření minulých let 

  VHBÚO (+/-) 
3. Oběžná aktiva 2. Cizí zdroje 

Zásoby Rezervy 
Pohledávky (dlouhodobé, krátkodobé Závazky (dlouhodobé, krátkodobé) 

Krátkodobý finanční majetek Bankovní úvěry a výpomoci 
4. Ostatní aktiva (časové rozlišení) 3. Ostatní pasiva (časové rozlišení) 

Náklady přístích období Výdaje příštích období 
Příjmy příštích období Výnosy příštích období 

 

Nyní bych se pokusil o charakteristiku a rozšíření jednotlivých položek rozvahy. 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál vyjadřují takové pohledávky zapisovateli 

vlastního jmění, tj. dle povahy obchodní společnosti hovoříme o upsaných, ale dosud 

nesplacených akciích (jen u akciové společnosti), nebo podílech společníků obchodních 

společností nebo členů družstev. 

Dlouhodobý majetek (DM), nebo se také tato položka nazývá stálá aktiva, 

nemění svou naturální podobu v průběhu výrobního procesu. Pouze se opotřebovávají a 

jejich cena přechází prostřednictvím odpisů do nákladů. Jeho používání je minimálně 1 

rok. Tato kategorie se dále rozděluje na: 

� dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) – představuje takový majetek, který je 

využitelný pro technické, ekonomické a další účely, podnik si ho pořídil za úplatu 

nebo byl vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním a jeho pořizovací 
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cena činí alespoň 60.000 Kč. DNM tvoří: 

• zřizovací výdaje – vznikají při založení firmy, 

• nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – licence, patenty, atd., 

• software, 

• good will – dobré jméno firmy; uplatňuje se při prodeji firmy, tržní cena je 

v důsledku good willu vyšší než tržní hodnota, 

• ocenitelná práva – např. ochranné známky, 

� dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – je tvořen samostatně movitými věcmi a 

jejich cena činí alespoň 40.000 Kč. Zahrnuje: 

• pozemky, 

• stavby (včetně budov), 

• samostatné movité věci a jejich soubory – stroje, přístroje a zařízení, dopravní 

prostředky a inventář, 

• pěstitelské celky trvalých porostů, 

• základní stádo a tažná zvířata, 

� dlouhodobý finanční majetek – vyznačuje se nákupem cenných papírů, jakými jsou 

vkladové certifikáty, akcie a dluhopisy, ale také například půjčky, které budou 

v držení podniku déle než jeden rok. 

• Akcie – vlastníkovi zajistí podíl na řízení firmy, zisku a likvidačním zůstatku. 

• Dluhopis – je dlužný cenný papír.  

Podnik provádí u hmotného investičního i nehmotného investičního majetku 

odpisy, které vyjadřují stupeň opotřebení investičního majetku. Konkrétně se jedná o 

odpisy daňové (dle Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů) a účetní (upravován 

Zákonem č. 563/1991 Sb. ve znění zákona č. 117/1994 Sb.).  

Opotřebení DHM a DNM je obecně rozděleno na fyzické (vzniká v důsledku 

používání strojů a zařízení, povětrnostních vlivů apod.) a morální (v důsledku 

vědeckotechnického pokroku). 

Zákon o daních z příjmu ukládá podniku povinnost zatřídit jeho DHM a DNM, 

nebo také jinými slovy investiční majetek, do pěti odpisových skupin, podle kterých je 

vymezena doba odepisování tohoto majetku. Podnik si zvolí typ odepisování a to buď, 

rovnoměrný nebo zrychlený, který se nesmí po celou dobu odepisování měnit.  

Zákon, který upravuje účetní odpisy, stanovuje, že si podnik vytvoří odpisový 

plán, který je podkladem pro vyčíslení tzv. oprávek. Oprávky jsou suma odpisů. Dle 
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tohoto zákona se investiční majetek odepisuje nejpozději do 5 let od jeho pořízení. 

Hmotný investiční majetek se odepisuje s ohledem na opotřebení odpovídající běžným 

podmínkám jeho užívání. 

Drobný hmotný i nehmotný dlouhodobý majetek lze odepsat jednorázově. 

Oběžná aktiva (OA) mění v průběhu výrobního procesu svou naturální podobu. 

Tento majetek se neodepisuje, ale spotřebovává. Doba držení tohoto majetku je kratší 

než 1 rok. Tato kategorie aktiv obsahuje tři základní části, které obsahují další položky. 

Jsou to: 

� Zásoby: 

• materiál – suroviny určené pro výrobu, ale i veškerý pomocný materiál a 

drobné vybavení provozovny, 

• nedokončená výroba a polotovary – zahrnují vše, co je rozpracováno ve 

výrobním procesu a je vyjádřeno v hodnotovém vyjádření, 

• výrobky – jsou vyrobeny a následně prodány, 

• zboží – jsou to výrobky, které jsou vyexpedované, ale nevyfakturované, 

• mladá zvířata – zahrnují se tady zvířata ve výkrmu, ryby, včelstva, hejna slepic.  

� Pohledávky: 

• krátkodobé (do jednoho roku), 

• dlouhodobé (nad jeden rok). 

Pohledávky vyjadřují to, co podniku dluží jiné subjekty. Většinou vznikají 

z obchodního styku (při fakturaci prodaných výrobků, prací či služeb, pokud nejsou již 

zaplaceny hotově).  V souvislosti s prodejem výrobků, prací nebo služeb je třeba si 

uvědomit, že pokud nejde o prodej za hotové peníze, dojde k platbě až později, přičemž 

ale fakturovaná částka je již zahrnuta do výnosů. 

� Krátkodobý finanční majetek: 

• peníze a všechny ekvivalenty peněz – hotovost v pokladně, peníze na účtech, 

šeky, pokladniční poukázky a ceniny, 

• krátkodobé cenné papíry (KCP) – obchodovatelné CP jako akcie či obligace, 

Ostatní aktiva jsou časově rozlišena. Časová nesourodost vyplývá ze skutečnosti, 

že existuje rozdílný časový okamžik vzniku výdaje a nákladu, příjmu a výnosu. Do 

ostatních aktiv se řadí: 

� náklady příštích období – reálné výdaje prostředků se uskutečňují v obdobích, která 

předcházejí jejich účelovému spojení s výkony (nájemné placené předem, 
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předplatné časopisu, atd.), 

� příjmy příštích období – pro podnik to znamená, že v jednom roce mají výnos a 

v roce následujícím mají příjem 

Vlastní kapitál obsahuje 5 dílčích částí: 

� základní kapitál – musí být tvořen v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku 

podle právní formy podniku, popřípadě je tvořen vklady společníků. Velikost ZK je 

vyjádřen součinem počtu akcií a jejich nominálních hodnot, 

� kapitálové fondy – jsou to fondy tvořené jiným způsobem než ze zisku, vykazuje se 

emisní ážio (rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou vydaných akcií), ostatní 

kapitálové fondy (peněžní a nepeněžní vklady nezvyšující základní kapitál), 

� fondy tvořené ze zisku – zákonný rezervní fond, sociální a investiční fondy, 

� výsledek hospodaření minulých let – je tvořen nerozděleným čistým ziskem 

z minulých let nebo neuhrazenou ztrátou z předchozích let, 

� výsledek hospodaření běžného účetního období – má povahu čistého zisku nebo 

ztráty. 

Cizí kapitál se skládá z 3 položek a obecně představuje něco, co podnik dluží: 

� rezervy – snižují rizika k pokrytí případných ztrát a představují částku peněz, kterou 

bude muset podnik v budoucnu vydat. Mohou vznikat z důvodů zákonných nebo 

ostatních, 

� závazky představují to, co podnik dluží jinému subjektu. Podniku vznikají 

v důsledku obchodního styku závazky vůči dodavatelům a to na základě došlých 

faktur za dodávky materiálu, zboží, prací, služeb apod. Dále rozeznáváme závazky 

vůči zaměstnancům, státnímu rozpočtu, pojišťovnám či společníkům. Zpravidla se 

závazky rozdělují na: 

• dlouhodobé, 

• krátkodobé. 

� bankovní úvěry a výpomoci. 

 

Ostatní pasiva jsou také spjata s časovou nesourodostí jak ostatní aktiva. Patří 

tady: 

� výdaje příštích období – výkony uskutečňované v běžném období vyvolají reálné 

výdaje prostředků a práce až v některém z následujících období (rezervy na opravy). 

� výnosy příštích období – první rok má podnik příjem, ale výnos to pro něho bude až 
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následující rok (úhrada zálohy). 

 

3.2.5 Výkaz zisku a ztráty (VZZ) 

Výkaz zisku a ztráty (zkráceně výsledovka) ukazuje, jakého hospodářského 

výsledku podnik dosáhl za sledované a minulé období (zpravidla 1 rok). Tento výkaz je 

podle zákona o účetnictví povinnou součástí účetní závěrky. 

Forma výsledovky je v ČR upravena, používá se buď ve zkrácené nebo plné verzi. 

Analytik z ní získá základní přehled o hospodaření společnosti, velikosti tržeb, nákladů 

v základním členění (např. materiálové mzdové, odpisy, atd.) a samozřejmě výši zisku. 

VZZ však analytikovi neřekne vše o hospodaření podniku. Pro získání 

detailnějšího přehledu o hospodaření společnosti je vhodné si prostudovat i výroční 

zprávu a přílohu k účetní závěrce, kde bývají uvedeny další doplňující informace. 

Na základě výkazu zisku a ztrát se vypočte výsledek hospodaření odečtením 

výstupů od vstupů. 

 VH = vstupy – výstupy 

Jako vstupy se označují náklady a výstupy bývají výnosy. 

� Náklady – peněžní vyjádření vynaložených nebo obětovaných ekonomických zdrojů 

na určitý výsledek ekonomické aktivity (výkonu), který přináší očekávaný 

ekonomický prospěch (výnos). Ve výkazu zisku a ztrát jsou označovány velkým 

písmenem. 

• Provozní náklady – spotřeba materiálu, udržování a opravy, služby a nájemné 

(leasing), osobní náklady (mzdy, sociální zabezpečení), odpisy, daně a 

poplatky (daň z příjmu tady nepatří), poskytnutí daru. 

• Finanční náklady – nákladové úroky, kurzové ztráty. 

� Výnosy – peněžní vyjádření ekonomického prospěchu, který daný subjekt získá 

účelným vynaložením ekonomických zdrojů, tj. nákladů. Vznikají zpravidla 

zhodnocením výrobku a služeb na trhu. Ve VZZ jsou označeny římskou číslicí. 

• Provozní výnosy – tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, aktivace 

vlastních výkonů do majetku, čerpaní rezerv. 

• Finanční výnosy – tržby z prodeje cenných papírů, výnosy z cenných papírů, 

výnosové úroky, kurzové zisky. 
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3.2.6 Výkaz peněžních toků (CF) 

Přehled o peněžních tocích zobrazuje změny (toky) peněžních prostředků 

podniku. Výkaz ukazuje jak změny v rozvaze a hodnoty ve výsledovce ovlivňují 

peněžní prostředky, přičemž dělí toky peněžních prostředků na toky peněžních 

prostředků z provozní, investiční a finanční činnosti podniku. 

Obsah, rozsah a formu výkazu o peněžních tocích určují tzv. účetní standardy, 

podle kterých se výkaz sestavuje. Obdobně jak ve VZZ se zde výstupy odečítají od 

vstupů. Přičemž vstupem nazýváme výdaje a výstupem příjmy.  

� Příjem – jednorázový příjem peněz, který se projevuje jako přírůstek majetku a 

nemá vliv na velikost vlastního kapitálu. 

� Výdaj – jednorázové vynaložení peněžních prostředků, které však nevede k úbytku 

vlastního kapitálu. 

 

3.2.7 Metody finanční analýzy 

Pro správné zvolení metody finanční analýzy je důležité vybrat přiměřenou 

metodu k ohledu požadovaného účelu, spolehlivosti a nákladovosti rozboru. Na snadno 

zodpověditelné otázky je vhodné využít jednoduchých prostředků analýzy, avšak se 

musí pamatovat na skrytá rizika zvolené metody. Metody finančních rozborů lze 

rozdělit do dvou skupin na metody elementární a metody vyšší. Elementární metody 

vycházejí ze základních aritmetických výpočtů ukazatelů (tj. základní matematika a 

procentní výpočet). Vyšší metody využívají složitější matematicko-statistické postupy 

[4]. 

3.2.7.1 Elementární metody finanční analýzy 

V elementárních metodách finanční analýzy se pracuje s položkami účetních 

výkazů a údaji z dalších zdrojů, pomocí kterých se vypočítávají jednotlivé ukazatele. 

Výčet jednotlivých ukazatelů je četný a tak se člení z několika hledisek. V souvislosti s 

tříděním ukazatelů rozdělujeme elementární metody finanční analýzy na: 

 

� Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

• Analýza trendů (horizontální analýza), 

• Procentní rozbor (vertikální analýza). 

� Analýza stavových a tokových ukazatelů 

• Analýza pracovního kapitálu, 
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• Analýza zisku, 

• Analýza nákladů, 

• Analýza tržeb, 

• Analýza cash flow. 

� Analýza poměrových ukazatelů 

• Analýza rentability, 

• Analýza aktivity, 

• Analýza zadluženosti, 

• Analýza likvidity, 

� Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

• Rozklad ukazatele ROE 

� Bonitní a bankrotní modely finanční analýzy 

• Kralickův rychlý test, 

• Altmanův index důvěryhodnosti, 

� Index IN01. 

 

3.2.7.1.1 Analýza stavových ukazatelů 

Výchozím bodem finančního rozboru je vertikální a horizontální analýza 

finančních výkazů. Obě tyto analýzy umožňují vidět původní údaje z účetních výkazů 

v určitých souvislostech. Horizontální analýza sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase 

(nejčastěji ve vztahu k minulému účetnímu období). Vertikální analýza se dívá na 

strukturu finančního výkazu vztaženou k nějaké smysluplné veličině (celková bilanční 

suma) [3].   

Horizontální analýza 

Jak jsem se již zmínil výše, pomocí horizontální analýzy se kvantifikují meziroční 

změny v účetních výkazech. Jedním z možných postupů této kvantifikace je využití 

různých indexů nebo diferencí (rozdílů). Tímto postupem je možno zjistit, např. o kolik 

procent se jednotlivé položky účetních výkazů oproti minulému roku změnily (tj. 

index), nebo o kolik se položky změnily v absolutních číslech (tj. diference).  

Indexy se mohou matematicky vyjádřit v relaci k minulému časovému období, 

pokud si označíme hodnotu bilanční položky i v čase t jako , takto. viz vzorec (1). 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza na jednotlivé položky účetních výkazů pohlíží v relaci k nějaké 
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veličině. Využívá vzorce (2), kde Pi značí hledaný vztah, Bi velikost položky a ∑ Bi pak 

sumu hodnot položek v rámci určitého celku. Např. při hodnocení jednotlivých položek 

rozvahy tento poměr odráží, z kolika procent se podílejí na celkové bilanční sumě.  

 

3.2.7.1.2 Analýza stavových a tokových ukazatelů 

Asi nejznámějším ukazatelem této skupiny je analýza pracovního kapitálu. 

Pracovním kapitálem bývá míněn oběžný majetek podniku. Pro finanční řízení podniku 

je zajímavější sledovat tzv. čistý pracovní kapitál, což je část dlouhodobých zdrojů 

majetku, která kryje oběžná aktiva. Vytváří jakýsi „polštář“ pro případné finanční 

výkyvy. Pracovní kapitál I. se vypočítá jako rozdíl oběžných aktiv (tj. zásob, 

krátkodobých pohledávek a finančního majetku) a krátkodobých závazků. Pracovní 

kapitál II. zohledňuje i nevyfakturované krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky 

společnosti. 

 

3.2.7.1.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele poměřují položky účetních výkazů vzájemně mezi sebou. 

Tím může analytik získat další poznatky v souvislosti s finanční situací podniku. 

Poměrová analýza se skládá z několika ukazatelů. Aby mohl podnik existovat a 

dlouhodobě fungovat, musí být nejen rentabilní, ale také likvidní a přiměřeně 

zadlužený. Níže se pokusím vysvětlit jednotlivé ukazatele poměrové analýzy [4].  

 

Analýza rentability 

Tyto ukazatele patří v praxi k nejsledovanějším ukazatelům, jelikož informují o 

efektu, kterého bylo dosaženo vloženým kapitálem. Obecný vzorec rentability viz 

vzorec (3). V čitateli je určitý zisk (výnos), který se dělí příslušným vloženým 

kapitálem.   

ROA (Return on Assets) 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, 

jeho výdělkovou schopnost či produkční sílu (earning power). ROA viz vzorec (4) 

odráží výnosnost celkového vloženého kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly 

financovány. V případě výnosu se do čitatele výše uvedeného vzorce dosazuje částka, 

kterou představuje EBIT. Jelikož je finanční struktura podniku irelevantní, hodnotí se 

reprodukce veškerého kapitálu vloženého do podniku bez ohledu na jeho původ. Proto 
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se do jmenovatele vkládají celková aktiva. 

ROS (Return on Sales) 

Tento ukazatel definuje rentabilitu tržeb. Vzorec je uveden v příloze viz vzorec 

(5). Do čitatele se dosazuje EAT a do jmenovatele celkové tržby. 

ROE (Return on Equity) 

Měření rentability vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého 

akcionáři. ROE je definován jako poměr čistého zisku a vlastního kapitálu, viz vzorec 

(6). Podle tohoto ukazatele mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován 

s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. Pokud je hodnota ROE trvale nižší, 

případně i stejná jako výnosnost cenných papírů garantovaných státem, potom je podnik 

odsouzen k zániku. ROE by proto měla být vyšší než míra výnosu bezrizikové alokace 

kapitálu na finančním trhu.  

 

Rozklad ukazatele ROE 

Rentabilita vlastního kapitálu patří mezi nejsledovanější ukazatele výkonnosti 

podniku. Jmenovatel ukazatele zahrnuje celou bilanční sumu, proto je konsistentní 

kalkulovat v čitateli se ziskem pro všechny strany zainteresované na zisku podniku – tj. 

nejenom majitele, ale i věřitele. Bude-li se počítat s EBIT, pak rozklad viz (7) již nelze 

použít, jelikož rentabilita vlastního kapitálu zachycuje výdělečnou schopnost podniku 

pro jeho majitele a EBIT při jeho výpočtu nepřipadá v úvahu. Jednou z možností, jak 

uvažovat v ukazateli ROA za výnos EBIT, je tento způsob viz (8): 

 

ROE = daňové břemeno * rentabilita aktiv * finanční páka  

         = daňové břemeno * zisková marže * obrat aktiv * úrokové břemeno * 

finanční páka 

� Daňové břemeno = čistý zisk / zisk před zdaněním, 

� Rentabilita aktiv = zisková marže * obrat aktiv, 

• Zisková marže = EBIT / tržby, 

• Obrat aktiv = tržby / aktiva. 

� Složená finanční páka = úrokové břemeno * pákový ukazatel 

• Úrokové břemeno = zisk před zdaněním / EBIT, 

• Pákový ukazatel = aktiva / vlastní kapitál. 
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Analýza aktivity 

Tato skupina ukazatelů se snaží vyjádřit, jak efektivně jsou využita aktiva. Jelikož 

aktiva se člení na určité úrovně, tak i ukazatele rentability mohou být kalkulovány na 

několika úrovních. Pro každé odvětví jsou typické jiné hodnoty a výsledky ukazatelů, a 

proto zejména u této skupiny ukazatelů platí, že je nutné hodnotit jejich stav ve vztahu 

k odvětví, ve kterém subjekt působí [4].  

Ukazatel poměřuje nejčastěji tržby k aktivům, a proto se tento ukazatel vyjadřuje 

obrátkovostí a dobou obratu. Obrátkovostí neboli rychlostí obratu se vyjadřuje počet 

obrátek aktiv za období, během kterého bylo dosaženo daných tržeb použitých 

v ukazateli. Dobou obratu je vyjádřen počet dní, po který trvá jedna obrátka. Jednotlivé 

vzorce jsou uvedeny v příloze vzorců, viz (9 - 14).  

 

Ukazatele zadluženosti 

Tato skupina ukazatelů sleduje vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Vysoká 

zadluženost nemusí být ještě negativní charakteristikou firmy. Naopak v dobře fungující 

firmě může vysoká finanční páka pozitivně přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu. Při 

analýze zadluženosti je důležité vědět, jak velká část majetku je pořízena na leasing, 

jelikož aktiva získaná prostřednictvím leasingu se neobjeví v rozvaze, ale pouze jako 

náklady ve výkazu zisku a ztráty [4].  

Equity Ratio  

Ukazatel podílu vlastních zdrojů na aktivech viz vzorec (15) charakterizuje 

dlouhodobou finanční stabilitu. Vypovídá o tom, do jaké míry je podnik schopen krýt 

majetek vlastním kapitálem (do jaké míry je podnik finančně samostatný). Čím je vyšší 

podíl, tím je subjekt samostatnější. 

Debt Ratio 

Tento ukazatel celkové zadluženosti viz vzorec (16) informuje o výši zadluženosti 

podniku. Čím je vyšší hodnota, tím se zvětšuje riziko věřitelů. Debt Ratio sám o sobě 

není negativní jev. 

Debt Equity Ratio 

Podíl cizích zdrojů na vlastním kapitálu viz vzorec (17) ukazuje, do jaké míry 

podnik zadlužuje svůj vlastní kapitál. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat 

do 100%. Hodnotu trvale větší než 100% si mohou dovolit jen podniky se stabilními a 

bezpečnými příjmy.     
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Úrokové krytí 

Podle tohoto ukazatele viz vzorec (18) je analytik schopen zjistit, kolikrát pokryjí 

úroky výši výdělku. Čím vyšší tento ukazatel je, tím je finanční situace podniku 

pozitivnější. Když se ukazatel úrokového krytí rovná 1, zisk stačí pouze na splacení 

úroků. 

Úrokové zatížení 

Vzorec ukazatele úrokového zatížení je opačný než předchozí. V čitateli se 

nacházejí placené úroky a ve jmenovateli EBIT viz (19). Úrokové zatížení říká, jakou 

část zisku odčerpají úroky. Čím je tento ukazatel nižší, tím si může podnik dovolit více 

cizích zdrojů. Avšak nedá se posuzovat samostatně 

 

Ukazatele likvidity 

Obecně je likviditou chápáno jako momentální schopnost uhradit splatné závazky. 

Trvalá platební schopnost je jednou ze základních podmínek úspěšné existence podniku 

v podmínkách trhu. Tuto platební schopnost podniku zjišťujeme při rozboru rozvahy 

pomocí poměrových ukazatelů likvidity.  

Běžná (celková) likvidita (Current ratio) 

Vzorec běžné likvidity je považován za základní z uvedených ukazatelů platební 

schopnosti viz (20). Tímto ukazatelem zjišťujeme, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky podniku, resp. kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, 

kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku v hotovost. Čím vyšší je 

hodnota běžné likvidity, tím je obecně pravděpodobnější zachování platební schopnosti 

podniku. 

Pohotová likvidita (Quick ratio) 

Ukazatel pohotové likvidity je měřítkem okamžité solventnosti. Při výpočtu se 

bere v úvahu struktura oběžných aktiv z hlediska likvidity. Vzorec je uveden v příloze 

viz (21). V čitateli je možno odečíst od oběžných aktiv nedobytné pohledávky. Tento 

ukazatel je vhodné sledovat v čase. Co se týče vyšší hodnoty ukazatele, bude příznivější 

z hlediska věřitelů, méně však z hlediska vedení podniku nebo akcionářů.  

Okamžitá (hotovostní) likvidita (cash-position ratio) 

Hotovostí jsou myšleny všechny pohotové platební prostředky, tzn. nejen suma 

peněz na běžném účtu, jiných účtech či v pokladně, ale rovněž volně obchodovatelné 

cenné papíry či šeky. Vzorec je uveden v příloze viz (22). Tento ukazatel by měl 
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nabývat hodnoty dle zahraniční literatury přes 40%. 

 

3.2.7.1.4 Bonitní a bankrotní modely finanční analýzy 

Bankovní instituce se vždy snaží odhadnout finanční situaci firmy a zvážit, zda 

firmě půjčit či nepůjčit peníze. Metod a postupů hodnocení bonity podniků a předvídání 

případného bankrotu existuje nesčetně a finanční instituce většinou svoje postupy tají. 

Ve všech postupech však hrají svou roli poměrové ukazatele. Níže jsou uvedeny dva 

postupy bonitních a bankrotních modelů [9]. 

Kralickův rychlý test 

Tento test využívá čtyř poměrových ukazatelů, podle kterých pak přiděluje firmě 

určitý počet bodů. Prvním ukazatelem je kvóta vlastního kapitálu, která vypovídá o 

finanční síle firmy. Doba splácení dluhu z cash flow je dalším z ukazatelů, který 

ukazuje, za jakou dobu by byl podnik schopen splatit všechny své dluhy a to jak 

krátkodobé, tak dlouhodobé, pokud by však každý rok generoval stejné cash flox jako 

v právě analyzovaném období. Cash flow v tomto případě je součtem výsledku 

hospodaření, odpisů a změn stavu rezerv. Třetím ukazatelem je cash flow v tržbách, 

měřená nikoli ziskem, ale právě příslušným cash flow. Poslední ukazatel, rentabilita 

aktiv, pak odráží celkovou výdělečnou schopnost podniku. Všechny čtyři vzorce jsou 

uvedeny v příloze, viz (23 - 26). Na základě dosažených hodnot za jednotlivé ukazatele 

se podniku přidělí body (dle níže uvedeného schématu). Výsledná známka se stanoví 

jako prostý aritmetický průměr bodů za jednotlivé ukazatele [4]. 

 
Tab. 3.2.7.1.4.1 - Kralickův test – stupnice hodnocení ukazatelů 

Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení 
Ukazatel 

1 2 3 4 5 

Kvóta vlastního kapitálu > 30% > 20% > 10% > 0% negativní 

Doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let >1 2 let > 30 let 

Cash flow v tržbách > 10% > 8% > 5% > 0% negativní 

ROA > 15% > 12% > 8% > 0% negativní 
 

Altmanův index důvěryhodnosti 

Pomocí tohoto indexu se dá pravděpodobnostně předpovídat, zda se jedná do 

budoucna o prosperující firmu nebo o adepta, který směřuje do bankrotu. Vzorec 

Altmanova indexu důvěryhodnosti jsem uvedl v příloze vzorců, viz (27). Výsledkem je 

Z faktor, který se pak porovnává dle níže uvedené tabulky. Ve vzorci jednotlivá x 
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znamenají [9]: 

• X1 – zisk před úroky a zdaněním (EBIT) / celková aktiva, 

• X2 – tržby / celková aktiva, 

• X3 – tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu, 

• X4 – (VHBÚO + VHMO + fondy ze zisku) / celková aktiva, 

• X5 – čistý pracovní kapitál / celková aktiva. 

 

Tab. 3.2.7.1.4.2 - Výsledná tabulka – interpretace hodnoty Z FAKTORU 

Z faktor > 2,99 můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

1,8 < Z faktor < 2,99 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků 

Z faktor < 1,8 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 
   
 

Index IN01 

Tento ukazatel je spojením IN99 a IN95. Vznikl diskriminační analýzou vzorku 

1915 podniků z průmyslu, rozdělných na skupinu 583 podniků tvořících hodnotu, 

skupinu 503 podniků v bankrotu nebo těsně před bankrotem a 829 ostatních podniků. 

Vypovídá o schopnosti podniku tvořit hodnotu. Vzorec je uveden v příloze vzorců viz 

(28). 

Tab. 3.2.7.1.4.3 - Výsledné klasifikace IN01 

IN > 1,77 Podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku 

0,75 < IN < 1,77 „šedá zóna“ podnik netvoří hodnotu, ale také není bankrotující 

IN < 0,75 Existence podniku je ohrožena (spěje k bankrotu) 
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4 Finanční analýza společnosti Isotra, a.s. 

Pomocí vybraných metod finanční analýzy budu v této kapitole hodnotit 

výkonnost podniku společnosti Isotra a.s. Jednotlivé metody jsou popsány v teoretické 

části. Výkonnost podniku budu zkoumat v pěti obdobích a to konkrétně v letech 2004 – 

2008. Abych mohl zpracovat tuto kapitolu mé bakalářské práce, společnost mi poskytla 

jejich rozvahy, výkazy zisku a ztráty a přehled peněžních toků z let 2004 – 2008. 

Jelikož mi byly tyto účetní výkazy poskytnuty v tiskové podobě, upravil jsem si je pro 

potřeby mé bakalářské práce a jsou uvedeny v přílohách (1 - 20). 

 

Pro hodnocení výkonnosti podniku jsem si zvolil tyto metody hodnocení: 

 

� Analýza absolutních ukazatelů 

• Horizontální analýza, 

• Vertikální analýza. 

 

� Analýza poměrových ukazatelů 

• ukazatelé rentability, 

• ukazatelé likvidity, 

• ukazatelé aktivity, 

• ukazatelé zadluženosti. 

 

� Bonitní a bankrotní modely finanční analýzy 

• Kralickův rychlý test, 

• Altmanův model. 

 
� Index IN01. 

 
 
4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Komplexní analýza absolutních ukazatelů je uvedena v přílohách 1. – 4., kde jsou 

k dispozici celkové tabulky horizontálních a vertikálních analýz rozvahy a výkazu zisku 

a ztrát. Níže jsou popsány dílčí částí těchto analýz. 

 



25 

 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Tab. 4.1.1.1 – Horizontální analýza stálých aktiv v letech 2004 - 2008 

Absolutní změna Relativní změna Část položek 
rozvahy 05-04 06 -05 07-06 08-07 05/04 06/05 07/06 08/07 

Stálá aktiva 4 510 52 436 4 528 9 624 124,49% 328,70% 106,01% 112,05% 

DHM 303 795 930 262 144,89% 181,29% 152,45% 109,69% 

Oprávky k DNM -181 -292 -601 -467 155,02% 157,25% 174,94% 133,29% 

DHM 8 588 61 359 17 402 21 634 125,86% 246,81% 116,87% 117,95% 

Oprávky k DHM -4 200 -9 426 -13 203 -11 805 127,75% 148,75% 145,91% 128,13% 
 

Vývoj stálých aktiv v čase 

Z výše uvedené tabulky 4.1.1.1 vidíme, že se celková aktiva v každém roku 

navyšují, jak vidíme v příloze 1. Zvyšování celkových aktiv je podporováno kladným 

trendem obou dvou hlavních skupin a to jak stálých, tak oběžných aktiv, jak bude 

uvedeno dále. K největší změně došlo v roce 2006, kdy se stálá aktiva navýšila o 52 436 

tis. Kč (tj. o 228,70 %) a oběžná aktiva vzrostla o 30 379 tis. Kč (tj. o 74,50 %). 

Maximální hodnota celkových aktiv je v roce 2008 195 270 tis. Kč, která se navýšila 

oproti předcházejícímu roku o 18,59 %. Vyjádříme-li toto procentní vyjádření 

v absolutním čísle, hovoříme o 30 615 tis. Kč. Podíváme-li se podrobně na jednotlivé 

položky stálých aktiv, zjistíme, že dlouhodobý nehmotný a také dlouhodobý hmotný 

majetek se pozvolna navyšovali. Výše zmíněná největší změna ve stálých aktivech 

v roce 2006 je zapříčiněna navýšením dlouhodobého hmotného majetku v téže roku o 

61 395 tis. Kč (tj. o 146,81 %). Tato změna byla způsobena nakoupením nových 

výrobních prostor v Opavě koncem roku 2006.   

 

Tab. 4.1.1.2 – Horizontální analýza oběžných aktiv v letech 2004 - 2008 

Absolutní změna Relativní změna 
Část položek rozvahy 

05-04 06 -05 07-06 08-07 05/04 06/05 07/06 08/07 

Oběžná aktiva 13 024 30 379 8 799 20 557 146,93% 174,50% 112,37% 125,71% 

Zásoby 4 714 11 977 16 370 337 134,64% 165,37% 154,03% 100,72% 

Materiál 4 643 11 853 14 133 -903 135,11% 166,34% 147,55% 97,94% 

Zboží 2 -6 -15 1 105,00% 85,71% 58,33% 104,76% 

Krátkodobé pohl. 6 584 10 262 -1 483 22 579 148,12% 150,63% 95,14% 177,74% 

Přechodné účty A -144 1 002 3061 434 83,82% 234,32% 275,11% 109,02% 
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Vývoj oběžných aktiv v čase 

Oběžná aktiva nejvíce vzrostla v roce 2006 a to o 30 379 tis. Kč (tj. o 74,50 %), 

jak vidíme v tab. 4.1.1.2. Způsobilo to prudké navýšení zásob o 65,37 % z důvodu růstu 

materiálu o 66,34 %. V absolutním vyjádření mluvíme o 11 977 tis. Kč respektive       

11 853 tis. Kč. Co se týče trendu, všechny položky oběžných aktiv disponují kladným 

trendem kromě zboží, které od roku 2005 klesá. Myslím si, že navyšování oběžných 

aktiv v podobě každoročního růstu krátkodobých pohledávek a zásob je slabou stránkou 

podniku, jelikož vážou na sebe peněžní prostředky a podnik s nimi nemůže disponovat. 

 

Shrnutí: 

� dlouhodobá aktiva se v každém roce navýšila, přičemž se nejvíce navýšil 

dlouhodobý hmotný majetek v roce 2006, 

� oběžná aktiva se také vyvíjela v kladném trendu, ale položka zboží od roku 

2005 do konce sledovaného období klesala, 

� růst položek zásob a krátkodobých pohledávek je negativní z důvodu 

vázanosti peněžních prostředků, 

� k největším relativním změnám docházelo v přechodných účtech aktiv. 

 

Tab. 4.1.1.3 – Horizontální analýza vlastního kapitálu v letech 2004 - 2008 

Absolutní změna Relativní změna Část položek 
rozvahy 05-04 06 -05 07-06 08-07 05/04 06/05 07/06 08/07 

Vlastní kapitál 11 169 14 500 -795 31 467 275,09% 182,63% 97,52% 200,68% 
Základní 
kapitál 

0 0 0 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

HVMO 2 145 11 275 14 499 -794 358,75% 479,12% 201,75% 97,24% 

HVBÚO 9 024 3 225 -15 294 32 261 501,07% 128,61% -5,48% -3957,99% 
 

Vývoj vlastního kapitálu v čase 

Vlastní kapitál se ve sledovaném období zvyšoval kromě roku 2007, přičemž 

k největší změně došlo v roce 2005 o 175,09 % (11 169 tis. Kč). K největší absolutní 

změně došlo v roce 2008 o 31 467 tis. Kč. V procentní změně se však jedná jen o 

100,68 %. Základní kapitál byl po celé sledované období 3 000 tis. Kč, a tudíž se 

neměnil. K poklesu vlastního kapitálu v roce 2007 došlo z důvodu ztráty v položce 

hospodářský výsledek běžného účetního období. Ztráta dosáhla výše – 795 tis. Kč. 

Položka hospodářský výsledek běžného účetního období se snížila o 105,48 %             
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(o 15 294 tis. Kč). Toto prudké snížení bylo způsobeno tvorbou rezerv na opravy 

dlouhodobého hmotného majetku, konkrétně na nově zakoupenou budovu. 

Hospodářský výsledek běžného účetního období se ve sledovaném období neustále 

zvyšoval, vyjma již zmíněného roku 2007. K největší změně této položky došlo v roce 

2008, kdy dosáhla největší absolutní změny o 32 261 tis. Kč. V roce 2008 byl zisk 

společnosti 31 466 tis. Kč.   

 

Tab. 4.1.1.4 – Horizontální analýza cizích zdrojů v letech 2004 - 2008 

Absolutní změna Relativní změna 
Část položek rozvahy 

05-04 06 -05 07-06 08-07 05/04 06/05 07/06 08/07 

Cizí zdroje 6 796 69 405 16 981 -1 818 117,03% 248,59% 114,62% 98,63% 

Rezervy 3 117 23 851 31 902 -22 402 141,25% 323,47% 192,41% 66,28% 

Krátkodobé závazky -1 419 8 624 -6 753 22 707 93,23% 144,12% 76,03% 206,01% 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 5 098 36 930 -8 168 -2 123 144,76% 323,98% 84,71% 95,31% 

Přechodné účty pasiv -575 -88 202 966 25,13% 54,40% 292,38% 414,66% 
 

Vývoj cizího kapitálu v čase 

Cizí kapitál se v letech 2004 – 2007 prudce zvyšoval kromě roku 2008, kdy mírně 

klesl o 1 818 tis. Kč. K největší změně došlo v roce 2006, kdy cizí kapitál narostl o 

148,59 % (o 69 405 tis. Kč). Tato změna byla nejvíce způsobena prudkým nárůstem 

bankovních úvěrů a výpomoci o 223,98 % (36 930 tis. Kč) a rezerv o 223,47 % (23 851 

tis. Kč). Cizí kapitál dosáhl konečné výše 131 277 tis. Kč. Krátkodobé závazky mají 

kolísavý charakter, jelikož v každém druhém roce poklesly. K největší změně došlo 

však v roce 2008, kdy krátkodobé závazky dosáhly hodnoty 44 126 tis. Kč a zvýšila se 

tak její hodnota oproti předcházejícímu roku o 106,01 % (22 707 tis. Kč) 

Shrnutí: 

� celková pasiva se ve sledovaném období neustále zvyšovala, 

� k výraznému poklesu došlo v roce 2007 u HVBÚO, u této položky v následujícím 

roku 2008 došlo k prudkému nárůstu, 

� přechodné účty pasiv klesaly v letech 2004 – 2006 a od roku 2007 rostly. 
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4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Tab. 4.1.2.1 – Horizontální analýza výnosů v letech 2004 - 2008 

Absolutní změna Relativní změna 
Část položek rozvahy 

05-04 06 -05 07-06 08-07 05/04 06/05 07/06 08/07 

Tržby za prodej zboží 185 -183 -171 1 452 158,73% 63,40% 46,06% 1094,52% 
Výkony 30 663 61 501 14 023 54 695 124,99% 140,10% 106,53% 123,90% 
Tržby za prodej 
investičního majetku a 
materiálu 

-834 2 275 1 622 -2 975 16,77% 1454,17% 166,39% 26,81% 

Ostatní provozní výnosy 256 699 3 542 404 190,14% 229,44% 385,88% 108,45% 
Rezervy, výnosové 
úroky, ostatní finanční 
výnosy a mimořádné 
výnosy 

1 448 -1 037 -55 -39 285,88% 53,44% 95,38% 96,56% 

Celkové výnosy 31 718 63 255 18 961 53 537 125,36% 140,34% 108,62% 122,40% 
 

Vývoj výnosů v čase 

V tab. 4.1.2.1 vidíme, že celkové výnosy ve sledovaném období neustále rostly. 

Celkové výnosy měly tudíž nejvyšší hodnotu v roce 2008 292 561 tis. Kč. K největší 

změně došlo v roce 2006, kdy narostly o 40,34 % (63 255 tis. Kč). Tržby za prodej 

zboží v roce 2005 se sice navýšily, ale v letech 2006 a 2007 klesly. K nejrazantnějšímu 

snížení tržeb za prodané zboží došlo právě v roce 2006 o 183 tis. Kč (tj. o 36,6 %) 

oproti předcházejícímu roku 2005. K obratu došlo v roku 2008, kdy se tržby za prodané 

zboží mnohonásobně zvýšily. Oproti roku 2007 narostla tato položka o 1 452 tis. Kč. 

Bylo to způsobené rozšířením výroby zakoupením nových výrobních prostor. Výkony 

společnosti měly po celé sledované období rostoucí trend. V roce 2008 dosáhly hodnoty 

283 592 tis. Kč. Položka výkony se nejvíce zasloužila o rostoucí trend celkových 

výnosů. Tržby za prodej investičního majetku a materiálu rostly jen v letech 2006 a 

2007. V ostatních letech měly klesající trend. Ostatní provozní výnosy se v každém roce 

navýšily, přičemž k největší změně došlo v roce 2007 o 3 542 tis. Kč (285,88 %). 

Rezervy, výnosové úroky, ostatní finanční výnosy a mimořádné výnosy v roce 2005 

porostly, nýbrž následující tři roky neustále klesaly. 

 

Shrnutí: 

� celkové výnosy rostou, 

� výkony společnosti rostou, 
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� ostatní provozní výnosy rostou, 

� nejvyšší tržby za prodané zboží jsou v roce 2008. 

 

Tab. 4.1.2.2 – Horizontální analýza nákladů v letech 2004 - 2008 

Absolutní změna Relativní změna 
Část položek rozvahy 

05-04 06 -05 07-06 08-07 05/04 06/05 07/06 08/07 

Výkonová spotřeba 8 641 20 229 5 371 48 893 110,29% 121,85% 104,76% 141,37% 
Náklady na prodané zboží 180 -277 -66 1 220 191,84% 26,33% 33,33% 3796,97% 

Osobní náklady 9 142 12 795 16 084 19 237 138,19% 138,68% 135,06% 131,05% 

Odpisy, zůstatková cena a 
rezervy 

135 26 633 13 983 -35 735 101,45% 382,73% 138,78% 28,58% 

Daně a poplatky 23 25 2 077 -1 869 133,33% 127,17% 1875,21% 14,81% 

Ostatní provozní náklady, 
nákladové úroky a 
opravné položky 

1 961 -1 802 2 840 -1 277 196,36% 54,90% 229,44% 74,63% 

Ostatní finanční náklady 
a mimořádné náklady 

297 24 682 1 436 123,22% 101,52% 142,63% 162,93% 

Celkové náklady 20 379 57 627 40 971 31 905 116,88% 140,83% 120,61% 113,31% 
 

Vývoj nákladů v čase 

Z výše uvedené tab. 4.1.2.2 vysledujeme, že celkové náklady společnosti v čase 

rostou. V roce 2008 dosáhly úrovně 271 643 tis. Kč. K nejvyšší změně došlo v roce 

2006 o 57 627 tis. Kč (o 40,83 %.  Výkonová spotřeba také neustále roste. Tato položka 

je spojena s výkony, které také rostly. Jedná se tedy mezi těmito položkami o přímou 

úměru. Náklady na prodané zboží v roce 2005 a 2008 rostly, nýbrž v letech 2006 a 2007 

klesaly. K největší změně došlo v roce 2008, kdy tyto náklady stouply o 1 253 tis. Kč, 

což je mnohonásobně více než v předchozím roce. Osobní náklady také v každém roce 

rostly. Je to z důvodu toho, že společnost nabírala každý rok více zaměstnanců, a tak se 

navýšily celkové mzdy a s nimi spojené sociální a zdravotní pojištění. Odpisy, 

zůstatková cena a rezervy rostly do roku 2007, kdy tyto náklady nejvíce gradovaly. 

Absolutní změna u této položky byla 13 983 tis. Kč (38,78 %). Toto navýšení bylo 

zapříčiněno tvorby rezerv na opravy na nově zakoupenou budovu. Daně a poplatky 

dosáhly nejvyšší úrovně v roce 2007, kdy se oproti předcházejícímu roku navýšily        

o 2 077 tis. Kč, což je mnohonásobně více než v uplynulých letech. Toto navýšení bylo 

také zapříčiněno zakoupením budovy, které úzce souvisí s placením daní. Ostatní 

finanční náklady a mimořádné náklady také v čase rostly. 
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Shrnutí: 

� rostou celkové náklady, 

� roste výkonová spotřeba, 

� rostou mzdové náklady. 

 

4.1.3 Vertikální analýza rozvahy 

 

Tab. 4.1.3.1 – Vertikální analýzy stálých aktiv v letech 2004 - 2008 

Část položek rozvahy 2004 2005 2006 2007 2008 

Stálá aktiva 39,14% 35,57% 50,83% 48,52% 45,84% 

DNM 1,43% 1,52% 1,20% 1,64% 1,52% 

Oprávky k DNM -0,70% -0,79% -0,54% -0,85% -0,96% 

DHM 70,56% 64,85% 69,57% 73,22% 72,82% 

Oprávky k DHM -32,16% -30,00% -19,40% -25,49% -27,54% 
 

 

Vývoj struktury stálých aktiv 

V tab. 4.1.3.1 vidíme, že se stálá aktiva nejvíce podílela na celkových aktivech 

v roce 2006 a to 50,83 %. V letech 2005, 2007 a 2008 se podíl pokaždé snížil oproti 

předcházejícím rokům. Ze stálých aktiv se nejméně podílel na celkových aktivech 

dlouhodobý nehmotný majetek, kdy ani v jednom roku podíl nepřesáhl hranici 1,7 %. 

Naopak nejvíce, a to nejenom ze stálých aktiv, se podílel na celkovém majetku 

společnosti dlouhodobý hmotný majetek. Nejvíce dosažený podíl byl v roce 2007 a to 

ze 73,22 % (120 555 tis. Kč).  

 

Tab. 4.1.3.2 – Vertikální analýza oběžných aktiv v letech 2004 - 2008 

Část položek rozvahy 2004 2005 2006 2007 2008 

Oběžná aktiva 58,97% 63,27% 47,99% 48,56% 51,47% 

Zásoby 28,91% 28,43% 20,43% 28,34% 24,07% 

Materiál 28,10% 27,72% 20,04% 26,63% 22,00% 

Zboží 0,08% 0,07% 0,02% 0,01% 0,01% 

Krátkodobé pohledávky 29,08% 31,45% 20,59% 17,64% 26,44% 

Přechodné účty aktiv 1,89% 1,16% 1,18% 2,92% 2,69% 
 

Vývoj struktury oběžných aktiv 

Oběžná aktiva měla největší podíl v roce 2005 40 776 tis. Kč (63,27 %). V roce 
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2006 byl podíl nižší, ale v následujících letech se zvyšoval. Zásoby se dle absolutních 

čísel v každém roce zvyšovaly, nýbrž jejich podíl na celkových aktivech se snižoval 

kromě roku 2007. Materiál se vyvíjel obdobně jako položka zásoby. Zboží se ve 

sledovaném období v každém roce snižovalo, a to jak absolutně, tak podílem na 

celkových aktivech kromě roku 2008, když se hodnota zboží absolutně zvýšila, ale 

procentuálně byla stejná jak v předchozím roce. Krátkodobé pohledávky tvořily největší 

podíl na celkovém majetku společnosti v roce 2005 a to 31,45 % (20 267 tis. Kč.). 

V následujících třech letech se podíl snižoval. 

 

Shrnutí: 

� podíl stálých aktiv na celkových aktivech roste od roku 2006, 

� dlouhodobý nehmotný majetek má kolísavý podíl na celkových aktivech ve 

sledovaném období, 

� oběžná aktiva stále rostou od roku 2006. 

 

Tab. 4.1.3.3 – Vertikální analýza vlastního kapitálu v letech 2004 - 2008 

Část položek rozvahy 2004 2005 2006 2007 2008 

Vlastní kapitál 13,56% 27,23% 21,62% 18,98% 32,12% 

Základní kapitál 6,37% 4,65% 2,02% 1,82% 1,54% 

HVMO 1,76% 4,61% 9,61% 17,46% 14,32% 

HVBÚO 4,78% 17,49% 9,78% -0,48% 16,11% 
 

Vývoj struktury vlastního kapitálu 

Vlastní kapitál klesal mezi lety 2005 až 2007, přičemž největšího podílu na 

celkových pasivech dosáhl v roce 2008 a to z 32,12 % (62 720 tis. Kč). Podíl 

základního kapitálu na celkových pasivech ve sledovaném období klesal. Hospodářský 

výsledek minulých let rostl až do roku 2007. V roce 2008 podíl poklesl. Hospodářský 

výsledek běžného účetního období byl v roce 2007 záporný. Důvody jsem již uvedl 

výše.  

Tab. 4.1.3.4 – Vertikální analýzy cizího kapitálu v letech 2004 - 2008 

Část položek rozvahy 2004 2005 2006 2007 2008 

Cizí zdroje 84,81% 72,47% 78,31% 80,83% 67,23% 

Rezervy 16,06% 16,56% 23,29% 40,34% 22,55% 

Krátkodobé závazky 44,55% 30,33% 19,00% 13,01% 22,60% 

Bankovní úvěry a výpomoci 24,20% 25,58% 36,03% 27,48% 22,09% 
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Přechodné účty pasiv 1,63% 0,30% 0,07% 0,19% 0,65% 
 

Vývoj struktury cizího kapitálu 

Cizí zdroje se nejvíce podílely na celkových pasivech v roce 2004 a to 84,81 %, 

přičemž největší absolutní podíl cizích zdrojů byl v roce 2007 133 095 tis. Kč. Rezervy 

měly rostoucí trend v letech 2004 – 2007, poté klesly. Krátkodobé závazky se od roku 

2004 do roku 2007 snižovaly. Bankovní úvěry a výpomoci se nejvíce podílely na 

celkových pasivech v roce 2006 a to 36,03 % (53 418 tis. Kč). Vývoj bankovních úvěrů 

a výpomocí byl do roku 2006 rostoucí, nýbrž od tohoto roku klesající.  

 

Shrnutí: 

� cizí zdroje mají vyšší podíl na celkových pasivech než vlastní zdroje, 

� podíl základního kapitálu během sledovaného období klesal, 

� krátkodobé závazky klesaly kromě roku 2008. 

 

4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Tab. 4.1.4.1 – Vertikální analýza výnosů v letech 2004 - 2008 

Část položek rozvahy 2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby za prodej zboží 0,25% 0,32% 0,14% 0,06% 0,55% 
Výkony 98,10% 97,81% 97,64% 95,76% 96,93% 

Tržby za prodej investičního 
majetku a materiálu 

0,80% 0,11% 1,11% 1,70% 0,37% 

Ostatní provozní výnosy 0,23% 0,34% 0,56% 2,00% 1,77% 
Rezervy, výnosové úroky, 
ostatní finanční výnosy a 
mimořádné výnosy 

0,62% 1,42% 0,54% 0,47% 0,37% 

Celkové výnosy 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

 

Vývoj struktury výnosů 

Tab. 4.1.4.1 ukazuje, že tržby za prodej zboží se v prvních čtyřech letech 

nepodílely na celkových výnosech více než 0,35 %. V roce 2008 tyto tržby se již 

podílely na celkových výnosech 0,55 % (1 598 tis. Kč). Nejmarkantnější podíl na 

celkových výnosech měly výkony, které pokaždé přesahovaly 95 %. Podíl tržeb za 

prodej investičního majetku a materiálu se během sledovaného období pohyboval 
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v rozmezí 0,11 % – 1,70 %. Ostatní provozní výnosy nepřesáhly 2 % podíl na 

celkových výnosech. Rezervy, výnosové úroky, ostatní finanční výnosy a mimořádné 

výnosy nedosáhly 1,50 % podílu.  

 

Shrnutí: 

� nejvyšší podíl mají výkony, 

� tržby za prodej mají kolísavý charakter,  

� tržby za prodej investičního majetku a materiálu kolísají. 

 

Tab. 4.1.4.2 – Vertikální analýza výnosů v letech 2004 - 2008 

Část položek rozvahy 2004 2005 2006 2007 2008 

Výkonová spotřeba 69,52% 65,61% 56,76% 49,30% 61,51% 

Náklady na prodané zboží 0,16% 0,27% 0,05% 0,01% 0,46% 

Osobní náklady 19,83% 23,44% 23,08% 25,85% 29,89% 

Odpisy, zůstatková cena a 
rezervy 

7,69% 6,67% 18,14% 20,87% 5,26% 

Daně a poplatky 0,06% 0,07% 0,06% 0,92% 0,12% 

Ostatní provozní náklady, 
nákladové úroky a opravné 
položky 

1,69% 2,83% 1,10% 2,10% 1,38% 

Ostatní finanční náklady a 
mimořádné náklady 

1,06% 1,12% 0,80% 0,95% 1,37% 

Celkové náklady 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Vývoj struktury nákladů 

Výkonová spotřeba v letech 2004 – 2007 klesla, přičemž v roce 2008 se podílela 

na celkových nákladech 61,51 % (167 090 tis. Kč). Náklady na prodané zboží dosáhly 

nejvyššího podílu na celkových nákladech v roce 2008 a to 0,46 % (1 253 tis. Kč). 

Osobní náklady během sledovaného období rostly. Odpisy, zůstatková cena a rezervy se 

nejvíce podílely na celkových nákladech v roce 2007 a to z 20,87 %. Daně a poplatky 

nepřesáhly 1 % podíl. Ostatní provozní náklady, nákladové úroky a opravné položky 

měly kolísavý charakter. Ostatní finanční náklady a mimořádné náklady se pohybovaly 

v rozmezí 0,80 % - 1,37 %.  

 

Shrnutí: 

� rostou osobní náklady, 
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� výkonová spotřeba během prvních čtyř let klesala, 

� náklady na prodané zboží měly kolísavý charakter. 

 

4.2 Analýza vybraných poměrových ukazatelů 

4.2.1 Ukazatele rentability 

Tab. 4.2.1.1 – Ukazatel ROA v letech 2004 – 2008 

Položky 2004 2005 2006 2007 2008 

EBIT 5 598 17 868 23 069 2 856 44 546 

Aktiva celkem 47 060 64 450 148 267 164 655 195 270 

ROA 11,90% 27,72% 15,56% 1,73% 22,81% 

Ukazatel ROA (vzorec č. 4) se zvyšuje v prvních dvou letech. V roce 2006 a 2007 

dochází k poklesu, přičemž rok 2007 přinesl nejnižší hodnotu ROA. Tuto skutečnost 

zapříčinila záporná hodnota výsledku hospodaření běžného účetního období. V dalším 

roce však ROA se dostala na výši 22,81%, což znamená, že Isotra a.s. z 1 Kč celkových 

aktiv získá 0,2281 Kč zisku. U tohoto ukazatele je důležitý růst. 

 

Tab. 4.2.1.2 – Ukazatel ROS v letech 2004 – 2008 

Položky 2004 2005 2006 2007 2008 

EAT 2 250 11 274 14 499 -795 31 466 

Tržby 100 322 130 419 195 684 217 859 283 626 

ROS 2,24% 8,64% 7,41% -0,36% 11,09% 
Z tabulky 4.2.1.2 vidíme, že rentabilita tržeb se obdobně jako ROA (vzorec č. 5) 

v prvních dvou letech zvyšovala a v následujících dvou letech měla snižující se 

tendenci. Dokonce v roce 2007 dosáhl ROS záporné hodnoty z důsledku ztráty ve 

výsledku hospodaření běžného účetního období. Je velice pozitivní, že z této záporné 

hodnoty se ukazatel vyšplhal v následujícím roce na hodnotu 11,09%, což je maximální 

hodnota ve sledovaném období. V roce 2008 získá podnik z 1 Kč tržeb po odečtení daní 

a úroků 0,1109 Kč zisku 

 

Tab. 4.2.1.3 – Ukazatel ROE v letech 2004 – 2008 

Položky (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 
Čistý zisk 2 250 11 274 14 499 -795 31 466 

Vlastní kapitál 6 379 17 548 32 048 31 253 62 720 

ROE 35,27% 64,25% 45,24% -2,54% 50,17% 
V tab. 4.2.1.3 sledujeme vývoj rentability vlastního kapitálu (vzorec č. 6). Ve 

sledovaném období dochází ke kolísavé tendenci. V roce 2005 došlo k největší 
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výnosnosti vlastního kapitálu a to 64,25%. Dá se říct, že ROE se vyvíjelo ve všech 

letech přibližně stejně, kromě roku 2007, kdy došlo ke ztrátě. V roce 2008 přinesla 

podniku 1 Kč použitého vlastního kapitálu 0,5017 Kč zisku. Myslím si, že taková to 

výše výnosnosti je výborná. 

 

Shrnutí 

� ROA má kolísavý charakter, 

� ROS v roce 2007 klesl do záporné hodnoty, ale v následujícím roce se pohybuje 

v kladných hodnotách, 

� v roce 2008 dosáhla společnost z 1 Kč použitého vlastního kapitálu 0,5017 Kč 

zisku. 

 

4.2.2 Ukazatele aktivity 

Tab.4.2.2.1 – Ukazatel obrat aktiv v letech 2004 - 2008 

Položky (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby 100 322 130 419 195 684 217 859 283 626 

Aktiva celkem 47 060 64 450 148 267 164 655 195 270 

Obrat aktiv 2,13 2,02 1,32 1,32 1,45 
Ve výše uvedené tab. 4.2.2.1 vidíme, jak se vyvíjel obrat celkových aktiv (vzorec 

č. 9), který vyjadřuje, kolikrát se celková aktiva obrátí v tržbách. V průběhu 

sledovaného období se obrat snižoval, což hodnotíme jako negativní jev. Za pozitivum 

můžeme hodnotit to, že hodnota obratů aktiv je vyšší než jedna, což znamená, že 

alespoň jednou za rok se aktiva obrátí. 

 

Tab. 4.2.2.2 – Ukazatel doba obratu aktiv v letech 2004 – 2008 

Položky (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 

Aktiva celkem 47 060 64 450 148 267 164 655 195 270 

Tržby / 360 278,6722 362,275 543,5667 605,1639 787,85 

Doba obratu aktiv 168,87 177,90 272,77 272,08 247,85 
Ukazatel doba obratu aktiv nám říká, za kolik dní se celková aktiva obrátí v tržbách 

(vzorec č. 10). Čím je tento ukazatel menší, tím to je pro podnik lepší. Nejlepší doba obratu 

aktiv byla v roce 2004. V dalších dvou letech se doba obratu aktiv zvyšovala, ale od roku 2007 

měla klesající tendenci. 
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Tab. 4.2.2.3 – Ukazatel obrat zásob v letech 2004 - 2008 

Položky (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby 100 322 130 419 195 684 217 859 283 626 

Zásoby 13 607 18 321 30 298 46 668 47 005 

Obrat zásob 7,37 7,12 6,46 4,67 6,03 
Zásoby se nejvíce krát obrátily v roce 2004 (vzorec č. 11). V ostatních letech 

došlo k absolutnímu snížení tohoto ukazatele. Je však otázkou, zda se jedná o pozitivní 

či negativní trend. Obecné pravidlo zní, že obrat zásob má být co nejvyšší. Kdyby se 

tržby nezvyšovaly a zůstaly by relativně na stejné úrovni, jednalo by se o negativní jev, 

jelikož by to znamenalo, že se zásoby zvyšují a v nich by byly vázané peněžní 

prostředky, které by byly neefektivně využity. V tomto případě můžeme hovořit o mírně 

pozitivním trendu, jelikož se zvyšují jak tržby, tak zásoby. Rozdíly mezi jednotlivými 

obraty zásob v jednotlivých letech, dle mého názoru, nejsou zase tak markantní 

s výjimkou roku 2007. 

 

Tab. 4.2.2.4 – Ukazatel doba obratu zásob v letech 2004 – 2008 

Položky (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 

Zásoby 13 607 18 321 30 298 46 668 47 005 

Tržby / 360 278,6722 362,275 543,5667 605,1639 787,85 

Dobra obratu zásob 48,83 50,57 55,74 77,12 59,66 
Doba obratu zásob (vzorec č. 12) byla největší v roce 2007 a v roce 2004 byla 

doba obratu zásob nejnižší. Tudíž v roce 2004 se zásoby obrátily v tržbách průměrně za 

48,83 dne. Zda se jedná o negativní či pozitivní trend, je kompatibilní s komentářem 

obratu zásob.  

 

Tab. 4.2.2.5 – Ukazatel doba inkasa pohledávek v letech 2004 - 2008 

Položky (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 

Pohledávky 12 882 12 659 28 845 29 046 50 374 

Tržby / 360 278,6722 362,275 543,5667 605,1639 787,85 

Doba inkasa pohledávek 46,23 34,94 53,07 48,00 63,94 
V této tabulce jsou uvedeny ukazatele doby inkasa pohledávek (vzorec č. 13). 

Tento ukazatel by měl mít co nejnižší hodnotu, jelikož po zaplacení pohledávek bude 

firma disponovat penězi, které může dále použít. Čím je tato doba kratší, tím to je pro 

podnik samozřejmě výhodnější. Nejkratší doba inkasa pohledávek byla v roce 2005 a 

nejdelší v roce 2008. Zvyšování tohoto ukazatele není dobré. Je důležité porovnávat 

tento ukazatel s dobou úhrady krátkodobých závazků, která by měla být delší. 
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Tab. 4.2.2.6 – Ukazatel doba úhrady krátkodobých závazků v letech 2004 – 2008 

Položky (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 

Krátkodobé závazky 20 967 19 548 28 172 21 419 44 126 

Tržby / 360 278,6722 362,275 543,5667 605,1639 787,85 

Doba úhrady krát. závazků  75,24 53,96 51,83 35,39 56,01 
Doba úhrady krátkodobých závazků (vzorec č. 14) vyjadřuje, za jakou průměrnou 

dobu uhradí firma své závazky od jeho vzniku. Pro podnik je výhodné, aby tato doba 

byla co nejdelší. Nejkratší byla v roce 2007 a nejdelší v roce 2004. V průběhu 

sledovaného období se doba úhrady krátkodobých závazků od počátku snižovala, což je 

negativní jev. 

Shrnutí: 

� obrat aktiv má klesající tendenci, 

� doba obratu aktiv se zvyšuje, 

� obrat zásob se snižuje, 

� doba úhrady krátkodobých závazků se snižuje. 

 

4.2.3 Ukazatele zadluženosti 

Tab. 4.2.3.1 – Ukazatel Equity Ratio v letech 2004 – 2008 

Položky (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 

Vlastní kapitál 6 379 17 548 32 048 31 253 62 720 

Aktiva celkem 47 060 64 450 148 267 164 655 195 270 

Podíl VK/Aktiva celkem 13,56% 27,23% 21,62% 18,98% 32,12% 
Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech (vzorec č. 15) v letech 2005 – 2007 

klesá, ale v roce 2008 se zvýšil na hodnotu 32,12%. Znamená to, že podnik je schopen 

pokrýt svůj majetek z 32,12% vlastním kapitálem. Je dobré, když se tento podíl zvyšuje, 

aby se podnik nezadlužoval. 

 

Tab. 4.2.3.2 – Ukazatel Debt Ratio v letech 2004 – 2008 

Položky (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 

Cizí zdroje 39 913 46 709 116 114 133 095 131 277 

Aktiva celkem 47 060 64 450 148 267 164 655 195 270 

Celková zadluženost  84,81% 72,47% 78,31% 80,83% 67,23% 
Celková zadluženost (vzorec č. 16) vyjadřuje, do jaké míry je podnik financován 

cizím kapitálem. V tab. 4.2.3.2 vidíme, že nejvíce byl podnik Isotra a.s. zadlužen v roce 

2004, naopak nejméně v roce 2008. Klesající trend zadlužování je dobrý. Z výše 

uvedených výpočtů nemůžeme jednoznačně říci, zda takový vysoký podíl zadluženosti 
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v jednotlivých letech je špatný, jelikož nevíme, ze kterých položek se tyto cizí zdroje 

skládají. Když se však podíváme do vertikální analýzy rozvahy, zjistíme, že v období 

2004, 2005 a 2008 se bankovní úvěry a výpomocí podílí na cizích zdrojích méně než 

krátkodobé závazky. Znamená to, že podnik je financován z menší části úročeným 

cizím kapitálem, což je dobré.  

 

Tab. 4.2.3.3 – Ukazatel Debt Equity Ratio v letech 2004 – 2008 

Položky (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 

Cizí zdroje 39 913 46 709 116 114 133 095 131 277 

Vlastní kapitál 6 379 17 548 32 048 31 253 62 720 

Zadluženost vlastních zdrojů 625,69% 266,18% 362,31% 425,86% 209,31% 
Tab. 4.2.3.3 nám ukazuje zadluženost vlastního kapitálu (vzorec č. 17) podniku 

Isotra a.s. Vidíme, že ve všech letech hodnoty přesahují hranici 100% a v prvním roce 

sledovaného období přesahují cizí zdroje vlastní kapitál několikanásobně. Existuje 

pravidlo, že hodnotu nad 100% si může dovolit jen finančně stabilní a silný podnik. 

Myslím si, dle účetních výkazů, že firma Isotra a.s. tím skutečně je.  

 

Tab. 4.2.3.4 – Ukazatel Úrokové krytí v letech 2004 – 2008 

Položky (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 

EBIT 5 598 17 868 23 069 2 856 44 546 

placené úroky 1 196 900 838 2 582 2 346 

Úrokové krytí 468,06% 1985,33% 2752,86% 110,61% 1898,81% 
Tento ukazatel (vzorec č. 18) vypovídá o schopnosti podniku zaplatit své úroky. 

Vidíme, že podnik Isotra a.s. je schopen zaplatit své úroky několikanásobně. 

 

Tab. 4.2.3.5 – Ukazatel Úrokové zatížení v letech 2004 – 2008 

Položky (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 

Placené úroky 1 196 900 838 25 82 2 346 

EBIT 5 598 17 868 23 069 2 856 44 546 

Úrokové zatížení 21,36% 5,04% 3,63% 90,41% 5,27% 
Výše vidíme, jakou část zisku podniku Isotra a.s. odčerpají úroky. Úrokové 

zatížení (vzorec č. 19) má klesající tendenci s výjimkou roku 2007, kdy došlo k nucené 

ztrátě. 

Shrnutí: 

� podíl vlastního kapitálu na aktivech se během sledovaného období navýšil, 

� celková zadluženost se snižuje. 
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4.2.4 Ukazatele likvidity 

Tab. 4.2.4.1 – Ukazatel Celková likvidita v letech 2004 – 2008 

Položky (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 

Oběžná aktiva 27 752 40 776 71 155 79 954 100 511 

Krátkodobé závazky 20 967 19 548 28 172 21 419 44 126 

Celková likvidita 1,32 2,09 2,53 3,73 2,28 
Celková likvidita (vzorec č. 20) vyjadřuje, do jaké míry je podnik schopen splatit 

své závazky formou oběžných aktiv. Z teoretické části víme, že ideální hodnoty by se 

měly pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. V letech 2005 a 2008 se tyto hodnoty vešly do 

rozmezí a ve zbývajících letech se nepohybovaly v ideálních hodnotách, přičemž 

hodnoty 2006 a 2007 se pohybovaly nad hodnotou 2,5, což je, dle mého názoru, 

výborné. 

Tab. 4.2.4.2 – Ukazatel Okamžitá likvidita v letech 2004 – 2008 

Položky (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 

Peněžní prostředky 1 263 3 796 12 012 4 240 3 118 

Krátkodobé závazky 20 967 19 548 28 172 21 419 44 126 

Okamžitá likvidita 0,06 0,19 0,43 0,20 0,07 
Okamžitá likvidita (vzorec č. 22) by se měla pohybovat v rozmezí 0,3 – 0,9, což 

se firmě Isotra a.s. podařilo jen v roce 2006. Podnik má totiž své peněžní prostředky 

vázán převážně v pohledávkách, zásobách a materiálu. Po zaplacení pohledávek 

dlužníky své závazky splatí. Na druhou stranu však můžeme konstatovat, že Isotra a.s. 

svými peněžními prostředky není schopna k okamžitému splacení svých krátkodobých 

závazků. 

 

Tab. 4.2.4.3 – Ukazatel Pohotová likvidita v letech 2004 - 2008 

Položky (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 

Oběžná aktiva 27 752 40 776 71 155 79 954 100 511 

Zásoby 13 607 18 321 30 298 46 668 47 005 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 14 

Krátkodobé závazky 20 967 19 548 28 172 21 419 44 126 

Pohotová likvidita 0,67 1,15 1,45 1,55 1,21 
 

Tab. 4.2.4.3 vypovídá o schopnosti splacení krátkodobých závazků (vzorec č. 21) 

společnosti Isotra a.s. oběžnými aktivy po odečtení zásob a dlouhodobých pohledávek. 

Tento ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 1 – 1,5. Kromě roku 2004 se hodnoty ve 

vymezeném ideálním rozmezí vyskytují. Myslím si, že likvidita společnosti Isotra a.s. je 

na velmi dobré úrovni.  
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Shrnutí: 

� celková likvidita společnosti se během sledovaného období navýšila, 

� pohotová likvidita se rovněž navýšila. 

 

4.3 Bonitní a bankrotní modely 

4.3.1 Kralickův rychlý test 

 

Tab. 4.3.1.1 – Kralickův rychlý test – hodnoty společnosti Isotra a.s. 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 

Kvóta vlastního kapitálu 13,56% 27,23% 21,62% 18,98% 32,12% 

Doba splácení dluhu z CF 0,93 0,55 0,40 0,29 0,67 

Cash flow v tržbách 22,38% 27,48% 35,57% 34,18% 23,25% 

ROA 11,90% 27,72% 15,56% 1,73% 22,81% 
(Vzorce č. 23 – 26) 

 

Tab. 4.3.1.2 – Kralickův rychlý test – vyhodnocení 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 Průměr 
Kvóta vlastního kapitálu 3 2 2 3 1 2,2 
Doba splácení dluhu z CF 1 1 1 1 1 1 
Cash flow v tržbách 1 1 1 1 1 1 
ROA 3 1 1 4 1 2 

Průměr 2 1,25 1,25 2,25 1 1,55 
Tímto Kralickovým rychlým testem jsem chtěl zjistit bonitu společnosti Isotra a.s. 

Pomocí jednotlivých výpočtů (tab. 4.3.1.1) jsem přidělil společnosti body (tab. 4.3.1.2) 

podle metodiky uvedené v teoretické části. Z udělených bodů jsem provedl prostý 

aritmetický průměr, který by měl vypovídat o bonitě firmy Isotra a.s. Dosažený průměr 

1,55, dle mého názoru, vypovídá o vysoké bonitě společnosti a pro banky a věřitelé je 

důvěryhodným partnerem. 

  

4.3.2 Altmanův index důvěryhodnosti 

Tab. 4.3.2.1 – Altmanův index důvěryhodnosti  

Ukazatel váha 2004 2005 2006 2007 2008 
x1 = EBIT/AKT 3,3 0,12 0,28 0,16 0,02 0,23 

x2 = tržby/AKT 1 2,13 2,02 1,32 1,32 1,45 

x3 = tržní hod.VK/cizí zdroje 0,6 0,16 0,38 0,28 0,23 0,48 

x4 = zadržený zisk/AKT 1,4 0,07 0,23 0,20 0,17 0,31 

x5 = prac.kap./AKT 1,2 0,46 0,37 0,27 0,32 0,21 
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Z faktor  3,27 3,92 2,60 2,15 3,18 

vyhodnocení Z faktoru   uspokojivá uspokojivá šedá zóna šedá zóna Uspokojivá 

V tab. 4.3.2.1 vidíme, že Z faktor (vzorec č. 27) je v letech 2004, 2005 a 2008 

uspokojivý. V letech 2006 a 2007 vstupuje Z faktor do tzv. šedé zóny nevyhraněných 

výsledků, ze které nemůžeme vydedukovat žádné závěry o firmě. Z uvedených 5 

Z faktorů si myslím, že finanční zdraví podniku Isotra a.s. je na velmi dobré úrovni.  

 

Shrnutí: 

� bonita společnosti je na velmi vysoké úrovni, 

� finanční zdraví podniku je pozitivní. 

 

4.3.3 Index IN01 

Tab. 4.3.3.1 – Ukazatel Index IN01 

Ukazatel váha 2004 2005 2006 2007 2008 
A = aktiva/cizí kapitál 0,13 1,18 1,38 1,28 1,24 1,49 

B = EBIT/nákladové úroky 0,04 4,68 19,85 27,53 1,11 18,99 

C = EBIT/celková aktiva 3,92 0,12 0,28 0,16 0,02 0,23 

D = celkové výnosy/celková aktiva 0,21 2,66 2,43 1,48 1,45 1,50 

E = oběžná aktiva/krátk.záv. A úvěry  0,09 1,16 1,38 1,73 2,69 1,79 

Index IN01   1,47 2,70 2,34 0,82 2,32 
Ve výše uvedené tabulce 4.3.3.1 jsme vypočetli index IN01 (vzorec č. 28). 

V letech 2004 a 2007 se pohybuje firma Isotra a.s. v tzv. šedé zóně, ve kterém netvoří 

hodnotu, ale také není bankrotující. Ve zbývajících letech podnik dosahuje kladné 

hodnoty ekonomického zisku, čili tvoří přidanou hodnotu. Tento výsledek hodnotím za 

velice kladný. 
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5 Návrhy a doporučení 

 

Hodnocení výkonnosti podniku Isotra a.s. bylo založeno na účetních výkazech 

této společnosti z let 2004 – 2008. V rámci tohoto sledovaného období se tyto výkazy 

analyzovaly pomocí metod finanční analýzy. Konkrétně byla použita analýza stavových 

ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů a analýza bonitních a bankrotních modelů. 

 

Z uvedených analýz vyplynulo, že se celková aktiva v každém roku navyšují. 

Konkrétně se navyšuje jak dlouhodobý, tak oběžný majetek, což hodnotím za pozitivní 

jev. Za negativum však považuji to, že s růstem oběžného majetku se navyšují také 

krátkodobé pohledávky. Tyto pohledávky se navyšovaly v každém roce. V tomto 

případě bych navrhl lepší vymáhání pohledávek nebo sjednání výhodnějších podmínek 

pro splácení pohledávek odběrateli. Myslím si, že toto navyšování pohledávek a 

prodlužování inkasa pohledávek se může v budoucnu negativně promítnout na likviditě 

společnosti. Tento problém zvláště podtrhuje skutečnost, že krátkodobé závazky měly 

kolísavý charakter, přičemž v posledním roce se značně navýšily a zkrátila se doba 

úhrady těchto závazků. V důsledku to znamená, že Isotra a.s. vyplácí peněžní 

prostředky v kratších intervalech. Dále se vyskytl problém, že v letech 2006 – 2008 je 

doba úhrady pohledávek delší než doba úhrady krátkodobých závazků. Isotra a.s. tedy v 

období po úhradě svých závazků do doby inkasa pohledávek je ztrátová ve 

svých peněžních prostředcích.  

 

Za negativní trend považuji také převyšování vlastního kapitálu cizím kapitálem 

v každém roce. Cizí kapitál se absolutně navyšoval v letech 2004 – 2007. Tento jev byl 

způsoben zejména bankovními úvěry. Podnik je tedy velmi zadlužený. Pozitivní je však 

to, že Isotra a.s. své úvěry a úroky pravidelně splácí ve stanovených splátkách, a tudíž ji 

nevznikají žádné penále a nenavyšují se tímto způsobem výdaje. V tomto vidím velkou 

výhodu, protože Isotra a.s. se stává pro bankovní instituce bonitním a důvěryhodným 

partnerem. Společnosti Isotra a.s. bych tedy doporučil pokračovat tímto směrem, jelikož 

tak může rozšiřovat svoji působnost. Management společnosti musí však vždy pečlivě 

uvážit všechna rizika, která z uvedeného vyplývají, aby byla v budoucnosti schopna 

splácet úvěr. Z analýzy rozvahy také vidíme velmi pozitivní trend v podobě navyšování 

hospodářského výsledku běžného účetního období. Vyjma roku 2007, kdy Isotra a.s. 
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byla ztrátová z důsledku tvorby rezerv na opravy, navýšil se její zisk v každém roce, 

oproti předcházejícímu, mnohonásobně. 

 

Při analýze výkazu zisku a ztráty si všimneme toho, že výkonová spotřeba, osobní 

náklady, daně a poplatky a ostatní finanční náklady se v každém roce navýšily. Můžeme 

říct, že samo o sobě je to negativní jev. Je třeba si však uvědomit, že firma začala více 

vyrábět, zvýšily se ji tak výkony, musela tudíž přijmout nové zaměstnance a navýšila 

tak stavy zaměstnanců. Z uvedeného tedy vyplývá, že s růstem výkonů se navyšuje 

výkonová spotřeba. S větším počtem zaměstnanců se navyšují mzdy a také společnost 

musí za ně odvézt absolutně vyšší sociální a zdravotní pojištění. Dále musíme brát 

v potaz, že v každém roce se navyšuje zisk a z toho se musí automaticky odvádět 

absolutně vyšší daň. Společnost by měla usilovat o snížení nákladů. Je však důležité, 

aby náklady byly přiměřené výkonům, ale nesmí se to následně projevit ve 

zhoršení kvality výrobků. 
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6 Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit výkonnost podniku Isotra a.s. dle 

vybraných metod finanční analýzy. Použil jsem metody analýzy absolutních a 

poměrových ukazatelů. Konkrétně jsem provedl horizontální a vertikální analýzu a 

analýzu rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Pro úplnost zhodnocení 

výkonnosti podniku jsem analyzoval finanční zdraví společnosti pomocí bonitních a 

bankrotních modelů finanční analýzy. Využil jsem tedy Kralickova rychlého testu a 

Altmanova modelu.  

 

Společnost Isotra a.s. mi poskytla finanční výkazy rozvahy, výkazy zisku a ztráty 

a cash flow z let 2004 – 2008. Toto rozmezí pěti let se v mé bakalářské práci stalo 

sledovaným obdobím, ve kterém byla zkoumána výkonnost podniku. Zjištěné údaje a 

ukazatele měly být následně podkladem pro orientační prognózu vývoje podniku 

v dalších letech a návrhy či případná doporučení. 

 

Z analýzy aktiv je patrné, že se celková aktiva v každém roku navyšují. Zvyšování 

celkových aktiv je podporováno kladným trendem obou dvou hlavních skupin a to jak 

stálých, tak oběžných aktiv. K největší změně došlo v roce 2006, kdy se stálá aktiva 

navýšila o 52436 tis. Kč (tj. o 228,70 %) a oběžná aktiva vzrostla o 30379 tis. Kč (tj. o 

74,50 %). Dlouhodobý hmotný a také dlouhodobý nehmotný majetek se pozvolna 

navyšuje. Největší změna v roce 2006 byla způsobena nakoupením nových výrobních 

prostor v Opavě. Oběžný majetek nejvíce vzrostl v roce 2006 a to o 30379 tis. Kč (tj. o 

74,50 %). Způsobilo to prudké navýšení zásob o 65,37 % z důvodu růstu materiálu o 

66,34 %. Co se týče trendu, všechny položky oběžných aktiv disponují kladným 

trendem kromě zboží, které od roku 2005 klesá. Myslím si, že navyšování oběžných 

aktiv v podobě každoročního růstu krátkodobých pohledávek a zásob je slabou stránkou 

podniku, jelikož vážou na sebe peněžní prostředky a podnik s nimi nemůže disponovat. 

 

Po celé sledované období cizí zdroje převyšovaly vlastní kapitál. Vlastní zdroje se 

ve sledovaném období zvyšovaly kromě roku 2007, přičemž k největší změně došlo 

v roce 2005 o 175,09 % (11169 tis. Kč).  Základní kapitál byl po celé sledované období 

3000 tis. Kč, a tudíž se neměnil. K poklesu vlastního kapitálu v roce 2007 došlo 
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z důvodu ztráty v položce hospodářský výsledek běžného účetního období. Ztráta 

dosáhla výše – 795 tis. Kč. Toto snížení bylo způsobeno tvorbou rezerv na opravy 

dlouhodobého hmotného majetku, konkrétně na nově zakoupenou budovu. 

Hospodářský výsledek běžného účetního období se ve sledovaném období neustále 

zvyšoval, vyjma již zmíněného roku 2007.  Cizí kapitál se v letech 2004 – 2007 prudce 

zvyšoval kromě roku 2008, kdy mírně klesl o 1818 tis. Kč. K největší změně došlo 

v roce 2006, kdy cizí kapitál narostl o 148,59 % (o 69405 tis. Kč). K největšímu nárůstu 

bankovních úvěrů došlo v roce 2006. Cizí kapitál dosáhl konečné výše 131277 tis. Kč. 

Krátkodobé závazky mají kolísavý charakter, jelikož v každém druhém roce poklesly. 

K největší změně došlo však v roce 2008, kdy krátkodobé závazky dosáhly hodnoty 

44126 tis. Kč. 

 

Analýza výkazu zisku a ztráty prokázala, že celkové výnosy ve sledovaném 

období neustále rostly. Celkové výnosy měly nejvyšší hodnotu na konci sledovaného 

období v roce 2008 a to konkrétně 292561 tis. Kč. K nejrazantnějšímu snížení tržeb za 

prodané zboží došlo v roce 2006 o 183 tis. Kč. K obratu došlo v roku 2008, kdy se tržby 

za prodané zboží mnohonásobně zvýšily. Oproti roku 2007 narostla tato položka o 1452 

tis. Kč. Toto zvýšení způsobilo rozšíření výroby zakoupením nových výrobních prostor. 

Výkony společnosti měly po celé sledované období rostoucí trend. Položka výkony se 

nejvíce zasloužila o rostoucí trend celkových výnosů.  

 

Náklady společnosti Isotra a.s. v čase rostou. V posledním roce sledovaného 

období dosáhly úrovně 271643 tis. Kč. Výkonová spotřeba také neustále roste. Tato 

položka je spojena s výkony, které také rostly. Jedná se tedy mezi těmito položkami o 

přímou úměru. Náklady na prodané zboží v roce 2005 a 2008 rostly, nýbrž v letech 

2006 a 2007 klesaly. Osobní náklady také v každém roce rostly. Je to z důvodu toho, že 

společnost nabírala každý rok více zaměstnanců, a tak se navýšily celkové mzdy a 

s nimi spojené sociální a zdravotní pojištění. Odpisy, zůstatková cena a rezervy rostly 

do roku 2007, kdy tyto náklady nejvíce gradovaly. Daně a poplatky dosáhly nejvyšší 

úrovně v roce 2007, kdy se oproti předcházejícímu roku navýšily o 2077 tis. Kč, což je 

mnohonásobně více než v uplynulých letech. Toto navýšení bylo také zapříčiněno 

zakoupením budovy, které úzce souvisí s placením daní.  

V analýze poměrových ukazatelů jsem zjistil kolísavý charakter ukazatele 



46 

 

rentability aktiv, který se zvyšuje v prvních dvou letech. V roce 2006 a 2007 dochází 

k poklesu. Tuto skutečnost zapříčinila záporná hodnota výsledku hospodaření běžného 

účetního období. Rentabilita tržeb se vyvíjela obdobně jako ROA. V prvních dvou 

letech se ukazatel zvyšoval a v následujících dvou letech měl negativní tendenci. ROS 

se v roce 2007 dostala, jako ROA, do záporných hodnot a je pozitivní, že z této záporné 

hodnoty se ukazatel vyšplhal v následujícím roce na hodnotu 11,09%, což je maximální 

hodnota ve sledovaném období. Rentabilita kapitálu měla také kolísavou tendenci. 

V roce 2005 došlo k největší výnosnosti vlastního kapitálu a to 64,25%. Dá se říct, že 

ROE se vyvíjelo ve všech letech přibližně stejně, kromě roku 2007, kdy došlo ke ztrátě. 

V roce 2008 přinesla podniku 1 Kč použitého vlastního kapitálu 0,5017 Kč zisku. 

Analýza aktivity ukázala, že obrat aktiv má klesající tendenci a tudíž doba obratu aktiv 

se zvyšuje. Za negativní trend považuji snižování doby úhrady krátkodobých závazků a 

zvyšování doby inkasa krátkodobých pohledávek z 46 dní na 64 dní.  Ukazatel podílu 

vlastního kapitálu na aktivech v letech 2005 – 2007 klesá, ale v roce 2008 se zvýšil na 

hodnotu 32,12%. Isotra a.s. je nejvíce zadlužena v roce 2004, naopak nejméně v roce 

2008. Klesající trend zadlužování je dobrý. Ukazatelé celkové a pohotové likvidity 

společnosti se během sledovaného období navýšil, což je velice pozitivní jev. 

 

Hodnocení bonity společnosti jsem provedl Kralickovým rychlým testem. Touto 

metodikou jsem docílil hodnoty 1,55, která, dle mého názoru, vypovídá o vysoké bonitě 

společnosti. Pro kompletní hodnocení výkonnosti a finančního zdraví podniku jsem 

chtěl zjistit, jakým směrem se firma bude ubírat v dalších letech. Jestli se bude chýlit 

k bankrotu nebo jestli má dobrý předpoklad pro příznivý vývoj. V letech 2006 a 2007 se 

pohyboval Z faktor v tzv. šedé zóně, u které se nedá přesně říci, kterým směrem se 

ubírá. Naopak v letech 2004, 2005 a 2008 je vývoj uspokojivý.  

 

Zvlášť rok 2008 je pro orientační prognózu velice důležitý. Myslím si, že Isotra 

a.s. má velmi dobré předpoklady k tomu, aby její budoucí vývoj měl rostoucí tendenci. 

Je však mít na paměti také to, že samotná firma je ovlivňována i okolním 

makroprostředím. Isotra a.s. může velice prosperovat na trhu, ale okolní vlivy ji mohou 

dovézt až k bankrotu. Aktuální dění ve světě je toho důkazem.  
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Seznam zkratek 

 
CF   cash flow, výkaz peněžních toků 

EAT    čistý zisk 

EBIT    zisk před úroky a daněmi 

Dlouh.    dlouhodobý 

DHM    dlouhodobý hmotný majetek 

DM   dlouhodobý majetek 

DNM   dlouhodobý nehmotný majetek 

KCP    krátkodobé cenné papíry 

OA    oběžná aktiva 

Prac. kap.  pracovní kapitál 

ROA   rentabilita aktiv 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

ROS    rentabilita tržeb 

VH    výsledek hospodaření 

VHBÚO  výsledek hospodaření běžného účetního období 

VHMO   výsledek hospodaření minulého období 

VK    vlastní kapitál 

VZZ    výkaz zisku a ztráty 

ZK    základní kapitál 
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Příloha č. 1: Horizontální analýza rozvahy v letech 2004 – 2008 

Absolutní změna Relativní změna 
Položky rozvahy v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2005 - 

2004 
2006 - 
2005 

2007 - 
2006 

2008 - 2007 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007

Stálá aktiva 18418 22928 75364 79892 89516 4510 52436 4528 9624 124,49% 328,70% 106,01% 112,05%

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

675 978 1773 2703 2965 303 795 930 262 144,89% 181,29% 152,45% 109,69%

Oprávky k dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

-329 -510 -802 -1403 -1870 -181 -292 -601 -467 155,02% 157,25% 174,94% 133,29%

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

33206 41794 103153 120555 142189 8588 61359 17402 21634 125,86% 246,81% 116,87% 117,95%

Oprávky k dlouhodobému 
hmotnému majetku 

-
15134 

-
19334 

-28760 -41963 -53768 -4200 -9426 -13203 -11805 127,75% 148,75% 145,91% 128,13%

Oběžná aktiva 27752 40776 71155 79954 100511 13024 30379 8799 20557 146,93% 174,50% 112,37% 125,71%

Zásoby 13607 18321 30298 46668 47005 4714 11977 16370 337 134,64% 165,37% 154,03% 100,72%

Materiál 13224 17867 29720 43853 42950 4643 11853 14133 -903 135,11% 166,34% 147,55% 97,94% 

Zboží 40 42 36 21 22 2 -6 -15 1 105,00% 85,71% 58,33% 104,76%

Krátkodobé pohledávky 13683 20267 30529 29046 51625 6584 10262 -1483 22579 148,12% 150,63% 95,14% 177,74%

Přechodné účty aktiv 890 746 1748 4809 5243 -144 1002 3061 434 83,82% 234,32% 275,11% 109,02%

Aktiva celkem 47060 64450 148267 164655 195270 17390 83817 16388 30615 136,95% 230,05% 111,05% 118,59%

Vlastní kapitál 6379 17548 32048 31253 62720 11169 14500 -795 31467 275,09% 182,63% 97,52% 200,68%

Základní kapitál 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
HVMO 829 2974 14249 28748 27954 2145 11275 14499 -794 358,75% 479,12% 201,75% 97,24% 
HVBÚO 2250 11274 14499 -795 31466 9024 3225 -15294 32261 501,07% 128,61% -5,48% 3957,99%

Cizí zdroje 39913 46709 116114 133095 131277 6796 69405 16981 -1818 117,03% 248,59% 114,62% 98,63%

Rezervy 7556 10673 34524 66426 44024 3117 23851 31902 -22402 141,25% 323,47% 192,41% 66,28% 

Krátkodobé závazky 20967 19548 28172 21419 44126 -1419 8624 -6753 22707 93,23% 144,12% 76,03% 206,01%
Bankovní úvěry a 
výpomoci 

11390 16488 53418 45250 43127 5098 36930 -8168 -2123 144,76% 323,98% 84,71% 95,31% 

Přechodné účty pasiv 768 193 105 307 1273 -575 -88 202 966 25,13% 54,40% 292,38% 414,66%

Pasiva celkem  47060 64450 148267 164655 195270 17390 83817 16388 30615 136,95% 230,05% 111,05% 118,59%
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Příloha č. 2: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2004 – 2004 

Absolutní změna Relativní změna Položky rozvahy v tis. 
Kč 

2004 2005 2006 2007 2008 2005 - 
2004 

2006 - 
2005 

2007 - 
2006 

2008 - 
2007 

2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 

Tržby za prodej zboží 315 500 317 146 1598 185 -183 -171 1452 158,73% 63,40% 46,06% 1094,52% 
Výkony 122710 153373 214874 228897 283592 30663 61501 14023 54695 124,99% 140,10% 106,53% 123,90% 
Tržby za prodej 
investičního majetku a 
materiálu 

1002 168 2443 4065 1090 -834 2275 1622 -2975 16,77% 1454,17% 166,39% 26,81% 

Ostatní provozní 
výnosy 

284 540 1239 4781 5185 256 699 3542 404 190,14% 229,44% 385,88% 108,45% 

Rezervy, výnosové 
úroky, ostatní finanční 
výnosy a mimořádné 
výnosy 

779 2227 1190 1135 1096 1448 -1037 -55 -39 285,88% 53,44% 95,38% 96,56% 

Celkové výnosy 125090 156808 220063 239024 292561 31718 63255 18961 53537 125,36% 140,34% 108,62% 122,40% 

                            

Výkonová spotřeba 83956 92597 112826 118197 167090 8641 20229 5371 48893 110,29% 121,85% 104,76% 141,37% 
Náklady na prodané 
zboží 

196 376 99 33 1253 180 -277 -66 1220 191,84% 26,33% 33,33% 3796,97% 

Osobní náklady 23941 33083 45878 61962 81199 9142 12795 16084 19237 138,19% 138,68% 135,06% 131,05% 

Odpisy, zůstatková 
cena a rezervy 

9285 9420 36053 50036 14301 135 26633 13983 -35735 101,45% 382,73% 138,78% 28,58% 

Daně a poplatky 69 92 117 2194 325 23 25 2077 -1869 133,33% 127,17% 1875,21% 14,81% 
Ostatní provozní 
náklady, nákladové 
úroky a opravné 
položky 

2035 3996 2194 5034 3757 1961 -1802 2840 -1277 196,36% 54,90% 229,44% 74,63% 

Ostatní finanční 
náklady a mimořádné 
náklady 

1279 1576 1600 2282 3718 297 24 682 1436 123,22% 101,52% 142,63% 162,93% 

Celkové náklady 120761 141140 198767 239738 271643 20379 57627 40971 31905 116,88% 140,83% 120,61% 113,31% 
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Příloha č. 3: Vertikální analýza rozvahy v letech 2004 – 2008 

2004 2005 2006 2007 2008 
Položky rozvahy 

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

Stálá aktiva 18418 39,14% 22928 35,57% 75364 50,83% 79892 48,52% 89516 45,84% 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

675 1,43% 978 1,52% 1773 1,20% 2703 1,64% 2965 1,52% 

Oprávky k dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

-329 -0,70% -510 -0,79% -802 -0,54% -1403 -0,85% -1870 -0,96% 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

33206 70,56% 41794 64,85% 103153 69,57% 120555 73,22% 142189 72,82% 

Oprávky k dlouhodobému 
hmotnému majetku 

-15134 -32,16% -19334 -30,00% -28760 -19,40% -41963 -25,49% -53768 -27,54% 

Oběžná aktiva 27752 58,97% 40776 63,27% 71155 47,99% 79954 48,56% 100511 51,47% 

Zásoby 13607 28,91% 18321 28,43% 30298 20,43% 46668 28,34% 47005 24,07% 

Materiál 13224 28,10% 17867 27,72% 29720 20,04% 43853 26,63% 42950 22,00% 

Zboží 40 0,08% 42 0,07% 36 0,02% 21 0,01% 22 0,01% 

Krátkodobé pohledávky 13683 29,08% 20267 31,45% 30529 20,59% 29046 17,64% 51625 26,44% 

Přechodné účty aktiv 890 1,89% 746 1,16% 1748 1,18% 4809 2,92% 5243 2,69% 

Aktiva celkem 47060 100,00% 64450 100,00% 148267 100,00% 164655 100,00% 195270 100,00% 

Vlastní kapitál 6379 13,56% 17548 27,23% 32048 21,62% 31253 18,98% 62720 32,12% 

Základní kapitál 3000 6,37% 3000 4,65% 3000 2,02% 3000 1,82% 3000 1,54% 
HVMO 829 1,76% 2974 4,61% 14249 9,61% 28748 17,46% 27954 14,32% 
HVBÚO 2250 4,78% 11274 17,49% 14499 9,78% -795 -0,48% 31466 16,11% 
Cizí zdroje 39913 84,81% 46709 72,47% 116114 78,31% 133095 80,83% 131277 67,23% 

Rezervy 7556 16,06% 10673 16,56% 34524 23,29% 66426 40,34% 44024 22,55% 

Krátkodobé závazky 20967 44,55% 19548 30,33% 28172 19,00% 21419 13,01% 44126 22,60% 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 

11390 24,20% 16488 25,58% 53418 36,03% 45250 27,48% 43127 22,09% 

Přechodné účty pasiv 768 1,63% 193 0,30% 105 0,07% 307 0,19% 1273 0,65% 

Pasiva celkem  47060 100,00% 64450 100,00% 148267 100,00% 164655 100,00% 195270 100,00% 
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   Příloha č. 4: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2004 – 2008 

2004 2005 2006 2007 2008 
Položky VZZ 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Tržby za prodej zboží 315 0,25% 500 0,32% 317 0,14% 146 0,06% 1598 0,55% 
Výkony 122710 98,10% 153373 97,81% 214874 97,64% 228897 95,76% 283592 96,93% 
Tržby za prodej 
investičního majetku a 
materiálu 

1002 0,80% 168 0,11% 2443 1,11% 4065 1,70% 1090 0,37% 

Ostatní provozní výnosy 284 0,23% 540 0,34% 1239 0,56% 4781 2,00% 5185 1,77% 
Rezervy, výnosové 
úroky, ostatní finanční 
výnosy a mimořádné 
výnosy 

779 0,62% 2227 1,42% 1190 0,54% 1135 0,47% 1096 0,37% 

Celkové výnosy 125090 100,00% 156808 100,00% 220063 100,00% 239024 100,00% 292561 100,00% 

                      

Výkonová spotřeba 83956 69,52% 92597 65,61% 112826 56,76% 118197 49,30% 167090 61,51% 
Náklady na prodané 
zboží 

196 0,16% 376 0,27% 99 0,05% 33 0,01% 1253 0,46% 

Osobní náklady 23941 19,83% 33083 23,44% 45878 23,08% 61962 25,85% 81199 29,89% 

Odpisy, zůstatková 
cena a rezervy 

9285 7,69% 9420 6,67% 36053 18,14% 50036 20,87% 14301 5,26% 

Daně a poplatky 69 0,06% 92 0,07% 117 0,06% 2194 0,92% 325 0,12% 
Ostatní provozní 
náklady, nákladové 
úroky a opravné 
položky 

2035 1,69% 3996 2,83% 2194 1,10% 5034 2,10% 3757 1,38% 

Ostatní finanční 
náklady a mimořádné 
náklady 

1279 1,06% 1576 1,12% 1600 0,80% 2282 0,95% 3718 1,37% 

Celkové náklady 120761 100,00% 141140 100,00% 198767 100,00% 239738 100,00% 271643 100,00% 
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        Příloha č. 5: Rozvaha k 31.12.2004 – aktiva 

 

Aktiva (v celých tisících Kč) Brutto Korekce Netto 

Aktiva celkem 63324 16264 47060 

Dlouhodobý majetek 33881 15463 18418 

Dlouhodobý nehmotný majetek 675 329 346 

Software 501 155 346 

Jiný dlouh. nehmotný majetek 174 174 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 33206 15134 18072 

Pozemky 150 0 150 

Stavby 10634 1620 9014 

Samostatné movité věci a soubory 15091 8838 6253 

Jiný dlouh. hmotný majetek 4676 4676 0 

Nedokončený dlouh. hmotný majetek 2655 0 2655 

Oběžná aktiva 28553 801 27752 

Zásoby 13607 0 13607 

Materiál 13224 0 13224 

Nedokončená výroba a polotovary 343 0 343 

Výrobky 0 0 0 

Zboží 40 0 40 

Krátkodobé pohledávky 13686 801 12882 

Pohledávky z obchodních vztahů 12513 801 11712 

Stát - daňové pohledávky 1164 0 1164 

Krátkodobý finanční majetek 1263 0 1263 

Peníze 166 0 166 

Účty v bankách 1097 0 1097 

Časové rozlišení 890 0 890 

Náklady příštích období 836 0 836 
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Příloha č. 6: Rozvaha k 31.12.2004 – pasiva 

 

Pasiva (v celých tisících Kč) Běžné účetní období 

Pasiva celkem 47060 

Vlastní kapitál 6379 

Základní kapitál 3000 

Rezervní fond, fondy ze zisku 300 

Zákonný rezervní fond 300 

VHMO 829 

VHBÚO 2250 

Cizí zdroje 39913 

Rezervy 7556 

Rezervy podle zvláštních předpisů 7502 

Ostatní rezervy 54 

Krátkodobé závazky 20967 

Závazky z obchodních vztahů 5146 

Závazky ke společníkům 11784 

Závazky k zaměstnancům 9 

Závazky ze sociálního zabezpečení 613 

Stát daňové závazky 2152 

Jiné závazky 1263 

Bankovní úvěry a výpomoci 11390 

Bankovní úvěry dlouhodobé 7125 

Bankovní úvěry krátkodobé 3000 

Krátkodobé finanční výpomoci 1265 

Časové rozlišení 768 

Výdaje příštích období 768 
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Příloha č. 7: Rozvaha k 31.12.2005 – aktiva 

 

Aktiva (v celých tisících Kč) Brutto Korekce Netto 

Aktiva celkem 85902 21452 64450 

Dlouhodobý majetek 42772 19844 22928 

Dlouhodobý nehmotný majetek 978 510 468 

Software 643 335 308 

Jiný dlouh. nehmotný majetek 175 175 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 41794 19334 22460 

Pozemky 151 0 151 

Stavby 11324 2329 8995 

Samostatné movité věci a soubory 25534 17005 8529 

Jiný dlouh. hmotný majetek 0 0 0 

Nedokončený dlouh. hmotný majetek 4785 0 4785 

Oběžná aktiva 42384 1608 40776 

Zásoby 18321 0 18321 

Materiál 17867 0 17867 

Nedokončená výroba a polotovary 412 0 412 

Výrobky 0 0 0 

Zboží 42 0 42 

Krátkodobé pohledávky 20267 1608 18659 

Pohledávky z obchodních vztahů 19035 1608 17427 

Stát - daňové pohledávky 1222 0 1222 

Krátkodobý finanční majetek 3796 0 3796 

Peníze 409 0 409 

Účty v bankách 3387 0 3387 

Časové rozlišení 746 0 746 

Náklady příštích období 746 0 746 
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Příloha č. 8: Rozvaha k 31.12.2005 – pasiva 

 

Pasiva (v celých tisících Kč) Běžné účetní období 

Pasiva celkem 64450 

Vlastní kapitál 17548 

Základní kapitál 3000 

Rezervní fond, fondy ze zisku 300 

Zákonný rezervní fond 300 

VHMO 2974 

VHBÚO 11274 

Cizí zdroje 46709 

Rezervy 10673 

Rezervy podle zvláštních předpisů 10587 

Ostatní rezervy 86 

Krátkodobé závazky 19548 

Závazky z obchodních vztahů 7218 

Závazky ke společníkům 4105 

Závazky k zaměstnancům 38 

Závazky ze sociálního zabezpečení 782 

Stát daňové závazky 5694 

Jiné závazky 1711 

Bankovní úvěry a výpomoci 16488 

Bankovní úvěry dlouhodobé 5340 

Bankovní úvěry krátkodobé 10000 

Krátkodobé finanční výpomoci 1148 

Časové rozlišení 193 

Výdaje příštích období 153 

Výnosy příštích období 40 
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Příloha č. 9: Rozvaha k 31.12.2006 – aktiva 

 

Aktiva (v celých tisících Kč) Brutto Korekce Netto 

Aktiva celkem 175913 31246 148267 

Dlouhodobý majetek 104926 29562 75364 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1773 802 971 

Software 1343 627 716 

Jiný dlouh. nehmotný majetek 175 175 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 103153 28760 74393 

Pozemky 5077 0 5077 

Stavby 45080 4187 40893 

Samostatné movité věci a soubory 39384 24573 14811 

Jiný dlouh. hmotný majetek 0 0 0 

Nedokončený dlouh. hmotný majetek 8612 0 8612 

Oběžná aktiva 72839 1684 71155 

Zásoby 30298 0 30298 

Materiál 29720 0 29720 

Nedokončená výroba a polotovary 542  0 542 

Výrobky 0 0 0 

Zboží 36 0 36 

Krátkodobé pohledávky 30529 1684 28845 

Pohledávky z obchodních vztahů 25870 1684 24186 

Pohledávky za společníky 4659 0 4659 

Stát - daňové pohledávky 0 0 0 

Krátkodobý finanční majetek 12012 0 12012 

Peníze 4884 0 4884 

Účty v bankách 7128 0 7128 

Časové rozlišení 1748 0 1748 

Náklady příštích období 1558 0 1558 

Příjmy příštích období 190 0 190 
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Příloha č. 10: Rozvaha k 31.12.2006 – pasiva 

 

Pasiva (v celých tisících Kč) Běžné účetní období 

Pasiva celkem 148267 

Vlastní kapitál 32048 

Základní kapitál 3000 

Rezervní fond, fondy ze zisku 300 

Zákonný rezervní fond 300 

VHMO 14249 

VHBÚO 14499 

Cizí zdroje 116114 

Rezervy 34524 

Rezervy podle zvláštních předpisů 34503 

Ostatní rezervy 21 

Krátkodobé závazky 28172 

Závazky z obchodních vztahů 12400 

Závazky ke společníkům 3905 

Závazky k zaměstnancům 62 

Závazky ze sociálního zabezpečení 1419 

Stát daňové závazky 7732 

Jiné závazky 2654 

Bankovní úvěry a výpomoci 53418 

Bankovní úvěry dlouhodobé 39355 

Bankovní úvěry krátkodobé 13000 

Krátkodobé finanční výpomoci 1063 

Časové rozlišení 105 

Výdaje příštích období 51 

Výnosy příštích období 54 
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Příloha č. 11: Rozvaha k 31.12.2007 – aktiva 

 

Aktiva (v celých tisících Kč) Brutto Korekce Netto 

Aktiva celkem 208021 43366 164655 

Dlouhodobý majetek 123258 43366 79892 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2703 1403 1300 

Software 2538 1238 1300 

Jiný dlouh. nehmotný majetek 165 165 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 120555 41963 78592 

Pozemky 5077 0 5077 

Stavby 51029 7517 43512 

Samostatné movité věci a soubory 56259 34448 21813 

Jiný dlouh. hmotný majetek 0 0 0 

Nedokončený dlouh. hmotný majetek 8190 0 8190 

Oběžná aktiva 79954 0 79954 

Zásoby 46668 0 46668 

Materiál 43853 0 43853 

Nedokončená výroba a polotovary 2791 0 2791 

Výrobky 3 0 3 

Zboží 21 0 21 

Krátkodobé pohledávky 29046 0 29046 

Pohledávky z obchodních vztahů 24658 0 24658 

Pohledávky za společníky 0 0 0 

Stát - daňové pohledávky 4388 0 4388 

Krátkodobý finanční majetek 4240 0 4240 

Peníze 2729 0 2729 

Účty v bankách 1511 0 1511 

Časové rozlišení 4809 0 4809 

Náklady příštích období 4789 0 4789 

Příjmy příštích období 20 0 20 
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Příloha 12: Rozvaha k 31.12.2007 – pasiva 

 

Pasiva (v celých tisících Kč) Běžné účetní období 

Pasiva celkem 164655 

Vlastní kapitál 31253 

Základní kapitál 3000 

Rezervní fond, fondy ze zisku 300 

Zákonný rezervní fond 300 

VHMO 28748 

VHBÚO -795 

Cizí zdroje 133095 

Rezervy 66426 

Rezervy podle zvláštních předpisů 66405 

Ostatní rezervy 21 

Krátkodobé závazky 21419 

Závazky z obchodních vztahů 12725 

Závazky ke společníkům 2757 

Závazky k zaměstnancům 38 

Závazky ze sociálního zabezpečení 1585 

Stát daňové závazky 1069 

Jiné závazky 3245 

Bankovní úvěry a výpomoci 45250 

Bankovní úvěry dlouhodobé 35952 

Bankovní úvěry krátkodobé 8351 

Krátkodobé finanční výpomoci 947 

Časové rozlišení 307 

Výdaje příštích období 225 

Výnosy příštích období 82 
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Příloha č. 13: Rozvaha k 31.12.2008 – aktiva 

 

Aktiva (v celých tisících Kč) Brutto Korekce Netto 

Aktiva celkem 252159 56889 195270 

Dlouhodobý majetek 145154 55638 89516 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2965 1870 1095 

Software 2490 1714 776 

Jiný dlouh. nehmotný majetek 156 156 0 

Nedokončený dlouh. nehmotný majetek 319 0 319 

Dlouhodobý hmotný majetek 142189 53768 88421 

Pozemky 5077 0 5077 

Stavby 56127 9312 46815 

Samostatné movité věci a soubory 75158 44456 30702 

Jiný dlouh. hmotný majetek 0 0 0 

Nedokončený dlouh. hmotný majetek 5827 0 5827 

Oběžná aktiva 101762 1251 100511 

Zásoby 47005 0 47005 

Materiál 42950 0 42950 

Nedokončená výroba a polotovary 4032 0 4032 

Výrobky 1 0 1 

Zboží 22 0 22 

Dlouhodobé pohledávky 14 0 14 

Krátkodobé pohledávky 51625 1251 50374 

Pohledávky z obchodních vztahů 51562 1251 50311 

Pohledávky za společníky 0 0 0 

Stát - daňové pohledávky 37 0 37 

Krátkodobý finanční majetek 3118 0 3118 

Peníze 710 0 710 

Účty v bankách 2408 0 2408 

Časové rozlišení 5243 0 5243 

Náklady příštích období 4975 0 4975 

Příjmy příštích období 268 0 268 
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Příloha č. 14: Rozvaha k 31.12.2008 – pasiva 

 

Pasiva (v celých tisících Kč) Běžné účetní období 

Pasiva celkem 195270 

Vlastní kapitál 62720 

Základní kapitál 3000 

Rezervní fond, fondy ze zisku 300 

Zákonný rezervní fond 300 

VHMO 27954 

VHBÚO 31466 

Cizí zdroje 131277 

Rezervy 44024 

Rezervy podle zvláštních předpisů 42550 

Ostatní rezervy 1474 

Krátkodobé závazky 44126 

Závazky z obchodních vztahů 23935 

Závazky ke společníkům 2557 

Závazky k zaměstnancům 20 

Závazky ze sociálního zabezpečení 2269 

Stát daňové závazky 10734 

Jiné závazky 4408 

Bankovní úvěry a výpomoci 43127 

Bankovní úvěry dlouhodobé 30115 

Bankovní úvěry krátkodobé 12000 

Krátkodobé finanční výpomoci 1012 

Časové rozlišení 1273 

Výdaje příštích období 1257 

Výnosy příštích období 16 
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Příloha č. 15: Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2004 

         Nákladové a výnosové položky (v celých tisících Kč)   Běžné účetní období 

Tržby za prodej zboží 315 

Náklady vynaložené na prodané zboží 196 

Obchodní marže                                                           119 

Výkony                                                                                    122710 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100007 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 187 

Aktivace 22516 

Výkonová spotřeba                                                                     83956 

Spotřeba materiálu a energie 71239 

Služby 12717 

Přidaná hodnota                                                                   38873 

Osobní náklady                                                                        23941 

Mzdové náklady 17851 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6090 

Daně a poplatky 69 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3853 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                     1002 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu        876 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 5592 

Ostatní provozní výnosy 284 

Ostatní provozní náklady 470 

Provozní výsledek hospodaření 6692 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti       51 

Výnosové úroky 4 

Nákladové úroky 1196 

Ostatní finanční výnosy 108 

Ostatní finanční náklady 1043 

Finanční výsledek hospodaření -2178 

Daň z příjmů za běžnou činnost                                                  2028 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 2486 

Mimořádné výnosy 0 

Mimořádné náklady 236 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       4278 
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Příloha č. 16: Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2005 

         Nákladové a výnosové položky (v celých tisících Kč)        Běžné účetní období 

Tržby za prodej zboží 500 

Náklady vynaložené na prodané zboží 376 

Obchodní marže                                                                          124 

Výkony                                                                                    153373 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 129919 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 293 

Aktivace 23161 

Výkonová spotřeba                                                                     92597 

Spotřeba materiálu a energie 75034 

Služby 17563 

Přidaná hodnota                                                                   60900 

Osobní náklady                                                                        33083 

Mzdové náklady 24620 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 8463 

Daně a poplatky 92 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 4810 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                      168 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu     54 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 8438 

Ostatní provozní výnosy 540 

Ostatní provozní náklady 1488 

Provozní výsledek hospodaření 18191 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti         55 

Výnosové úroky 17 

Nákladové úroky 900 

Ostatní finanční výnosy 738 

Ostatní finanční náklady 1576 

Finanční výsledek hospodaření -1666 

Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    5395 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                  11166 

Mimořádné výnosy 108 

Mimořádný výsledek hospodaření                                            108 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                        16633 
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Příloha č. 17: Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2006 

         Nákladové a výnosové položky (v celých tisících Kč)        Běžné účetní období 

Tržby za prodej zboží 317 

Náklady vynaložené na prodané zboží 99 

Obchodní marže                                                                         218 

Výkony                                                                                    214874 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 195367 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 111 

Aktivace 19396 

Výkonová spotřeba                                                                    112826 

Spotřeba materiálu a energie 91116 

Služby 21710 

Přidaná hodnota                                                                   102266 

Osobní náklady                                                                        45878 

Mzdové náklady 34073 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 11685 

Sociální náklady 120 

Daně a poplatky 117 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9808 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                   2443 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2443 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2329 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2329 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 23916 

Ostatní provozní výnosy 1239 

Ostatní provozní náklady 1356 

Převod provozních nákladů 76 

Provozní výsledek hospodaření 22468 

Výnosové úroky 27 

Nákladové úroky 838 

Ostatní finanční výnosy 860 

Ostatní finanční náklady 1600 

Finanční výsledek hospodaření -1551 

Daň z příjmů za běžnou činnost                                                   6721 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                  14196 

Mimořádné výnosy 303 

Mimořádný výsledek hospodaření                                            303 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                        21220 
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Příloha č. 18: Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2007 

         Nákladové a výnosové položky (v celých tisících Kč)        Běžné účetní období 

Tržby za prodej zboží 146 

Náklady vynaložené na prodané zboží 33 

Obchodní marže                                                                          113 

Výkony                                                                                   228897 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 217713 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 2244 

Aktivace 8940 

Výkonová spotřeba                                                                     118197 

Spotřeba materiálu a energie 89931 

Služby 28266 

Přidaná hodnota                                                                   110813 

Osobní náklady                                                                        61962 

Mzdové náklady 45867 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15813 

Sociální náklady 282 

Daně a poplatky 2194 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 16001 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                       4065 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu    3816 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 3816 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 30219 

Ostatní provozní výnosy 4781 

Ostatní provozní náklady 2452 

Provozní výsledek hospodaření 3015 

Výnosové úroky 26 

Nákladové úroky 2582 

Ostatní finanční výnosy 869 

Ostatní finanční náklady 1911 

Finanční výsledek hospodaření -3598 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                  -583 

Mimořádné výnosy 240 

Mimořádné náklady 351 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                101 

Mimořádný výsledek hospodaření                                            -212 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                        -694 
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Příloha č. 19: Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2008 

         Nákladové a výnosové položky (v celých tisících Kč)        Běžné účetní období 

Tržby za prodej zboží 1598 

Náklady vynaložené na prodané zboží 1253 

Obchodní marže                                                                         345 

Výkony                                                                                    283592 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 282028 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -5954 

Aktivace 7518 

Výkonová spotřeba                                                                    167090 

Spotřeba materiálu a energie 130767 

Služby 36323 

Přidaná hodnota                                                                   116847 

Osobní náklady                                                                        81199 

Mzdové náklady 60164 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 20710 

Sociální náklady 325 

Daně a poplatky 325 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 14301 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                    1090 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti -22605 

Ostatní provozní výnosy 5185 

Ostatní provozní náklady 1411 

Provozní výsledek hospodaření 48491 

Výnosové úroky -1 

Nákladové úroky 2346 

Ostatní finanční výnosy 1076 

Ostatní finanční náklady 3360 

Finanční výsledek hospodaření -4631 

Daň z příjmů za běžnou činnost                                                   12057 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                  31803 

Mimořádné výnosy 21 

Momořádné náklady 358 

Mimořádný výsledek hospodaření                                            -337 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                        43523 
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Příloha č. 20: Cash flow k 31.12.2004 

  Položky Cash flow (v celých tisících Kč)           Běžné účetní období 

P. Stav PP k 1.1.2004 264 
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti 4514 
A.1.Úpravy o nepeněžní operace 9250 
A.1.1.Odpisy stálých aktiv a pohledávek 3873 
A.1.2.Změna stavu opravných položek, rezerv a 
zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv  

4197 

A.1.3.Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -12 
A.1.4.Výnosy z podílů na zisku a z dividend  
A.1.5.Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 1192 
A*Čistý peněžní tok z provoní činnosti před 
zdaněním, změnami prac. kap. a mim. položkami 

13764 

A.2.Změna potřeby pracovního kapitálu -4796 
A.2.1.Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -5049 
A.2.2.Změna stavu krátkodobých závazků z prov.čin. -776 
A.2.3.Změna stavu zásob 1029 
A**Čistý peněžní tok z prov. čin. Před zdaněním a 
mimořádnými položkami  

8968 

A.3.Výdaje z plateb úroků -1197 
A.4.Přijaté úroky 5 
A.5.Zaplacená daň z příjmů -597 
A.6.Příjmy a výdaje spojené s mim. účetními případy -236 
A***Čistý peněžní tok z provozní činnosti 6943 
Peněžní toky z investiční činnosti  
B.1.Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -11020 
B.2.Příjmy z prodeje stálých aktiv 888 
B.3.Půjčky a úvěry  
B*Čistý peněžní tok vztahující se k investiční 
činnosti 

-10132 

Peněžní toky z finanční činnosti  
C.1.Změna stavu krátkodobých závazků 4188 
C.2.Dopady změn vlastního kapitálu na PP  
C***Čistý peněžní tok vztahující se k fin. činnosti 4188 
F.Čisté zvýšení, resp. snížení PP  2086 
R. Stav PP k 31.12.2004 1263 
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Příloha č. 21: Cash flow k 31.12.2005 

  Položky Cash flow (v celých tisících Kč)           Běžné účetní období 

P. Stav PP k 1.1.2005 1263 
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti 16525 
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 9254 
A.1.1.Odpisy stálých aktiv a pohledávek 4948 
A.1.2.Změna stavu opravných položek, rezerv a  
zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv  

3404 

A.1.3.Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 19 
A.1.4.Výnosy z podílů na zisku a z dividend 0 
A.1.5.Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 883 
A*Čistý peněžní tok z provoní činnosti před zdaněním, 
změnami prac. kap. a mim. položkami 

25779 

A.2.Změna potřeby pracovního kapitálu -15379 
A.2.1.Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -5852 
A.2.2.Změna stavu krátkodobých závazků z prov.čin. -4814 
A.2.3.Změna stavu zásob -4713 
A**Čistý peněžní tok z prov. čin. Před zdaněním a 
mimořádnými položkami  

10400 

A.3.Výdaje z plateb úroků -900 
A.4.Přijaté úroky 17 
A.5.Zaplacená daň z příjmů -3341 
A.6.Příjmy a výdaje spojené s mim. účetními případy 108 
A***Čistý peněžní tok z provozní činnosti 6284 
Peněžní toky z investiční činnosti  
B.1.Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -8874 
B.2.Příjmy z prodeje stálých aktiv 35 
B.3.Půjčky a úvěry 0 
B*Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -8839 
Peněžní toky z finanční činnosti  
C.1.Změna stavu krátkodobých závazků 5088 
C.2.Dopady změn vlastního kapitálu na PP 0 
C***Čistý peněžní tok vztahující se k fin. činnosti 5088 
F.Čisté zvýšení, resp. snížení PP  2533 
R. Stav PP k 31.12.2005 3796 
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Příloha č. 22: Cash flow k 31.12.2006 

  Položky Cash flow (v celých tisících Kč)           Běžné účetní období 

P. Stav PP k 1.1.2006 3796 
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti 20917 
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 33518 
A.1.1.Odpisy stálých aktiv a pohledávek 9808 
A.1.2.Změna stavu opravných položek, rezerv a  
zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv  

22904 

A.1.3.Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -5 
A.1.4.Výnosy z podílů na zisku a z dividend 0 
A.1.5.Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 811 
A*Čistý peněžní tok z provoní činnosti před zdaněním, 
změnami prac. kap. a mim. položkami 

54435 

A.2.Změna potřeby pracovního kapitálu -12482 
A.2.1.Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -7772 
A.2.2.Změna stavu krátkodobých závazků z prov.čin. 7267 
A.2.3.Změna stavu zásob -11977 
A**Čistý peněžní tok z prov. čin. Před zdaněním a 
mimořádnými položkami  

41953 

A.3.Výdaje z plateb úroků -838 
A.4.Přijaté úroky 27 
A.5.Zaplacená daň z příjmů -7866 
A.6.Příjmy a výdaje spojené s mim. účetními případy 303 
A***Čistý peněžní tok z provozní činnosti 33579 
Peněžní toky z investiční činnosti  
B.1.Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv 64577 
B.2.Příjmy z prodeje stálých aktiv 2334 
B.3.Půjčky a úvěry 0 
B*Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -62243 
Peněžní toky z finanční činnosti  
C.1.Změna stavu krátkodobých závazků 36880 
C.2.Dopady změn vlastního kapitálu na PP 0 
C***Čistý peněžní tok vztahující se k fin. činnosti 36880 
F.Čisté zvýšení, resp. snížení PP  8216 
R. Stav PP k 31.12.2006 12012 
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Příloha č. 23: Cash flow k 31.12.2007 

  Položky Cash flow (v celých tisících Kč)           Běžné účetní období 

P. Stav PP k 1.1.2007 12012 
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti -583 
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 45857 
A.1.1.Odpisy stálých aktiv a pohledávek 16001 
A.1.2.Změna stavu opravných položek, rezerv a  
zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv  

27384 

A.1.3.Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -84 
A.1.4.Výnosy z podílů na zisku a z dividend 0 
A.1.5.Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 2556 
A*Čistý peněžní tok z provoní činnosti před 
zdaněním, změnami prac. kap. a mim. položkami 

45274 

A.2.Změna potřeby pracovního kapitálu -18665 
A.2.1.Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -2252 
A.2.2.Změna stavu krátkodobých závazků z prov.čin. -42 
A.2.3.Změna stavu zásob -16371 
A**Čistý peněžní tok z prov. čin. Před zdaněním a 
mimořádnými položkami  

26609 

A.3.Výdaje z plateb úroků -2582 
A.4.Přijaté úroky 26 
A.5.Zaplacená daň z příjmů -7468 
A.6.Příjmy a výdaje spojené s mim. účetními případy -113 
A***Čistý peněžní tok z provozní činnosti 16472 
Peněžní toky z investiční činnosti  
B.1.Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -19981 
B.2.Příjmy z prodeje stálých aktiv 3900 
B.3.Půjčky a úvěry 0 
B*Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -16081 
Peněžní toky z finanční činnosti  
C.1.Změna stavu krátkodobých závazků -8169 
C.2.Dopady změn vlastního kapitálu na PP 0 
C***Čistý peněžní tok vztahující se k fin. činnosti 8169 
F.Čisté zvýšení, resp. snížení PP  -7778 
R. Stav PP k 31.12.2007 4240 
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Příloha č. 24: Cash flow k 31.12.2008 

  Položky Cash flow (v celých tisících Kč)           Běžné účetní období 

P. Stav PP k 1.1.2008 4240 
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti 43860 
A.1. Úpravy o nepeněžní operace -6158 
A.1.1.Odpisy stálých aktiv a pohledávek 14448 
A.1.2.Změna stavu opravných položek, rezerv a  
zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv  

-22069 

A.1.3.Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -882 
A.1.4.Výnosy z podílů na zisku a z dividend 0 
A.1.5.Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 2345 
A*Čistý peněžní tok z provoní činnosti před zdaněním, 
změnami prac. kap. a mim. položkami 

37702 

A.2.Změna potřeby pracovního kapitálu -10018 
A.2.1.Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -22805 
A.2.2.Změna stavu krátkodobých závazků z prov.čin. 13123 
A.2.3.Změna stavu zásob -336 
A**Čistý peněžní tok z prov. čin. Před zdaněním a 
mimořádnými položkami  

27684 

A.3.Výdaje z plateb úroků -2346 
A.4.Přijaté úroky 1 
A.5.Zaplacená daň z příjmů -960 
A.6.Příjmy a výdaje spojené s mim. účetními případy -337 
A***Čistý peněžní tok z provozní činnosti 24042 
Peněžní toky z investiční činnosti  
B.1.Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -26274 
B.2.Příjmy z prodeje stálých aktiv 882 
B.3.Půjčky a úvěry 0 
B*Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -25392 
Peněžní toky z finanční činnosti  
C.1.Změna stavu krátkodobých závazků 228 
C.2.Dopady změn vlastního kapitálu na PP 0 
C***Čistý peněžní tok vztahující se k fin. činnosti 228 
F.Čisté zvýšení, resp. snížení PP  -1122 
R. Stav PP k 31.12.2008 3118 

 


