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1. ÚVOD 

V dnešní době se začíná konkurence rozvíjet čím dál tím rychleji a každá 

organizace si musí uvědomit, že pokud chce v této „divočině“ přežít a dokonce mít 

z toho i mimořádný prospěch, měla by se zaměřit mezi jinými i na své finanční zdraví. 

Majitelé společností chtějí dosahovat nadprůměrného zisku, měli by však pamatovat  

na to, že nejen předmět podnikání, který pro svou organizaci zvolí a který musí být  

do jisté míry originální, ale také vedoucí pracovníci, kteří podnik řídí, tvoří společnost 

konkurenceschopnou. Proto by majitelé měli být velice ostražití při výběru 

kvalifikovaných managerů, kteří by měli být schopni flexibilně reagovat na nastalé 

potíže a problémy ve finanční stabilitě organizace. Podnikatelé by měli včas dokázat 

předpovídat průběh života podniku a správně reagovat na již první známky „nemoci“, 

které lze vyvodit z finanční analýzy společnosti. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat finanční situaci jedné z několika 

desítek dceřiných společností Holdingu Synot s.r.o., který podniká především 

v loterijním průmyslu. Při tak obrovském holdingu se může stát, že majitelé nemají 

detailní přehled o všech jednotlivých dceřiných společnostech a právě o to více musí 

důvěřovat manažerským schopnostem svých řídících pracovníků. Finanční analýza  

se bude týkat organizace SYNOT OSTRAVA a.s. 

V první kapitole bakalářské práce jsou vymezeny teoretické poznatky z odborné 

literatury, které jsou nezbytné pro porozumění významu a postupu finanční analýzy 

v aplikační kapitole.  

Druhá kapitola se zabývá jak historií vzniku a charakteristikou zkoumané 

společnosti SYNOT OSTRAVA a.s., tak i samotnou analýzou finančního zdraví 

organizace a pyramidovému rozkladu a rovněž analýzou odchylek vrcholového 

ukazatele - rentability tržeb.  

Ve třetí kapitole bakalářské práce následuje část shrnující všechny zjištěné 

výsledky a nedostatky. 
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2. CHARAKTERISTIKA A POPIS METOD FINANČNÍ ANALÝZY 

Finanční analýza je nezbytná pro jak malé, tak i velké společnosti, protože 

v současném konkurenčním prostřední je pro zdravé fungování jakékoli společnosti 

nezbytné znát skutečnou finanční situaci. Poznatky a závěry finanční analýzy slouží 

nejen pro strategické a taktické investiční a finanční rozhodování, ale i pro informování 

vlastníků, věřitelů a dalších zájemců. 

2.1. Charakteristika a definice finanční analýzy 

Finanční analýza má mnoho nejrůznějších definic. Každý autor, který se zabývá 

touto problematikou vidí finanční analýzu trochu jinak. Velice výstižně a srozumitelně 

popisuje finanční analýzu Erich A. Helfert. 

„Financial analysis is the process of determining and weighing the financial impact  

of business decisions.“ (Helfert, 1996. s. 353) 

Finanční analýza je tedy proces zjišťování a vyhodnocování, jaké finanční 

dopady bude mít to jaké obchodní rozhodnutí.  

2.1.1. Zdroje dat pro finanční analýzu 

Východiskem finanční analýzy podniku jsou vždy účetní data, která jsou dále 

zpracovávána a doplňována finančními i nefinančními indikátory až ke konečnému 

hodnocení finanční situace podniku. Nejdůležitějšími výkazy, ze kterých se čerpá 

většina informací o finančním zdraví podniku, jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

2.1.1.1 Rozvaha 

Rozvaha nebo také bilance je jedním z nejzákladnějších výkazů sestavovaných 

podnikem k určitému dni. Je to soupis majetku podniku (aktiva) a zdrojů jeho 

financování (pasiva) převážně k poslednímu dni v roce. 

Aktiva jsou dále uspořádány podle schopnosti přeměnit se na peníze od nejméně 

likvidních po peněžní prostředky na účtech a v pokladně. Další možné rozdělení, které 

je spjato s likvidností, je na dlouhodobý a krátkodobý majetek. 

Pasiva jsou na rozdíl od aktiv tříděny na vlastní zdroje podniku, které 

představuje zejména základní kapitál a nerozdělený zisk/neuhrazenou ztrátu, a na cizí 

zdroje, mezi něž patří na příklad závazky, úvěry a jiné finanční výpomoci. 
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2.1.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty (někdy také výsledovka) je stejně jak rozvaha účetním 

závěrkovým výkazem a dle české legislativy se sestavuje minimálně ke konci 

rozvahového dne, tedy ke dni, kdy účetní jednotka uzavírá účetní knihy.  

2.2. Metody finanční analýzy 

Metod finanční analýzy je bezesporu velké množství. J. Sedláček na příklad 

uvádí ve své publikaci rozdělení na: 

- fundamentální analýzu podniku, 

- technickou analýzu podniku. 

2.2.1. Fundamentální analýza podniku 

„Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků 

(nejen pozorovatelů, ale i přímých účastníků ekonomických procesů), na jejich 

subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy.“ (Sedláček, 2009, s. 7) 

2.2.2. Technická analýza podniku 

„Technická analýza používá matematických, statistických a dalších 

algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat, s následným 

(kvalitativním) ekonomickým posouzením výsledků.“ (Sedláček, 2009, s. 9) 

V aplikační části této bakalářské práce byly použity pouze některé metody 

technické analýzy podniku, proto pro potřeby aplikační části bude teoretická kapitola 

zaměřena jen na ty metody, které byly aplikovány na zkoumanou společnost SYNOT 

OSTRAVA a.s. 

2.2.3. Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální a vertikální analýza jsou základním a nejjednodušším bodem 

rozboru účetních výkazů jako je rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Tyto analýzy by měly 

pomoci snadněji nahlédnout do výkazů a umožnit svým uživatelům vidět původní 

absolutní údaje z účetních výkazů v souvislostech, které neodborné oko nevidí. Obě tyto 

analýzy představují základní východisko analýzy účetních výkazů a slouží k prvotní 

orientaci v hospodaření podniku. Jejich funkcí je mezi jinými rovněž upozornit  

na problémové oblasti, které je potřeba podrobit podrobnějšímu zkoumání. Cílem jak 
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horizontální tak vertikální analýzy je především rozbor minulého vývoje finanční 

situace a jeho příčin, s omezenou možností určit jasně finanční vyhlídky podniku. 

Nevýhodou obou těchto analýz je především to, že změny pouze konstatuje, 

avšak ekonom po provedení horizontální a vertikální analýzy nedokáže blíže určit 

příčiny těchto změn. Horizontální a vertikální analýza tedy slouží jako výchozí krok 

v orientaci v konkrétním podniku a může upozornit na problémové oblasti, které bude 

třeba podrobit hlubšímu rozboru. Je-li v podniku k dispozici také kvalitní výroční 

zpráva, lze na základě ní komentovat významné pohyby a blíže specifikovat jejich 

finanční i nefinanční příčiny. 

2.2.3.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza neboli také analýza vývojových trendů slouží ke sledování 

zkoumaných veličin v čase, nejčastěji k nějakému minulému účetnímu období. 

Horizontální analýza může vyjadřovat absolutní, procentní nebo indexovanou změnu 

v určité položce. Porovnání jednotlivých položek účetních výkazů se provádí  

po řádcích, tedy horizontální, proto horizontální analýza absolutních ukazatelů. Cílem 

horizontální analýzy je změřit pohyby jednotlivých položek a to absolutně či relativně  

a rovněž změřit intenzitu těchto změn. Pro horizontální analýzu je důležité mít  

k dispozici údaje o podniku z minimálně dvou po sobě jdoucích obdobích. Horizontální 

analýza hledá odpovědi na dvě základní otázky: 

- o kolik jednotek se změnila příslušná položka (absolutní změna), 

- o kolik procent se změnila příslušná položka (relativní změna). 

Výpočet horizontální analýzy je velice jednoduchý. Vzorec 2.1 představuje 

techniku výpočtu absolutní změny, zatímco vzorec 2.2 představuje techniku relativní 

změny. 

1−−= tt hodnotahodnotaAZ , (2.1) 

kde AZ vyjadřuje absolutní změnu, index t znamená běžný rok a index t-1 rok minulý. 

( )%100
1

⋅=
−thodnota

AZ
RZ , (2.2) 

kde RZ vyjadřuje relativní změnu. 

Kromě procentní a absolutní změny lze změnu vyjádřit rovněž pomocí indexů  

a to buď bazickým nebo řetězovým. Bazické indexy se vztahují vždy k základnímu 

období (bázi) a porovnávají hodnotu téhož ukazatele v jednotlivých obdobích právě 

s hodnotou východní báze. 
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V rámci horizontální analýzy rozvahy se stanovují indexy meziročních změn 

agregovaných položek. Rozdílná tempa vývoje jednotlivých složek majetku a zdrojů 

podniku si žádají vysvětlení, protože mají vliv na vývoj finanční stability podniku. 

V rámci horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty se stanoví indexy 

meziročních změn hlavních položek výnosů a výdajů. Rozdílná tempa vývoje 

výnosových a nákladových druhů si žádají vysvětlení, protože mohou mít pozitivní  

či negativní vliv na výkonnost. 

Jednou z nejpoužívanějších možností názorného zobrazení výsledků horizontální 

analýzy je spojnicový graf, který vyjadřuje jak velikosti změn ve vývoji zkoumaných 

položek, tak sklon křivek, který znázorňuje, jakým tempem se daná položka v čase 

vyvíjela. 

2.2.3.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza neboli také analýza komponent sleduje strukturu finančních 

výkazů vztaženou k nějaké smysluplné veličině, např. agregovaným nákladům  

či výnosům. Tato analýza spočívá v tom, že se na jednotlivé položky účetních výkazů 

pohlíží v relaci k nějaké agregované veličině a zjišťuje tak procentní podíl jednotlivých 

položek na zvoleném základu.  

Při vertikální analýze rozvahy bývají položky výkazu vyjádřeny jako procento 

z celkových aktiv respektive z celkových pasiv, tedy z bilanční sumy.  

Při vertikální analýze výkazu zisku a ztráty se jako základ pro procentní 

vyjádření určité položky bere obvykle velikost celkových výnosů, celkových nákladů  

či např. tržeb. 

Tato technika umožňuje zkoumat relativní strukturu aktiv a pasiv a roli 

jednotlivých činitelů na tvorbě zisku. Pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech 

odshora dolů, nikoli napříč jednotlivými léty (jako u horizontální analýzy), proto  

se označuje jako vertikální analýza. Jsou-li k dispozici vedle sebe údaje za více let,  

je možné vysledovat trendy nebo nejzávažnější časové změny komponent. 

Výhodou této vertikální analýzy je relativizovaný poměr veličin (angl. common 

sized financial statements), který činí z vertikální analýzy velmi vhodný nástroj pro 

meziroční a mezipodnikové srovnávání. 

Technika výpočtu je podobně jak u horizontální analýzy velice jednoduchá a lze 

ji odvodit z následujícího vzorce: 
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(%)100⋅=
AV

položka
položkypodíl a

a , (2.3) 

kde AV znamená agregovaná veličina. 

Jedním z vhodných způsobů názorného vyjádření vertikální analýzy je použití 

100% skládaného sloupcového grafu nebo výsečový graf, které zobrazují příspěvek 

každé hodnoty k celkovému součtu a zdůrazňují jednotlivé hodnoty. 

2.2.4. Poměrová analýza 

Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem, jádrem metodiky 

finanční analýzy. Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny finančně-

účetní informace. Poměrové finanční ukazatele (financial ratio) se běžně vypočítávají 

vydělením jedné položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek) 

uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují co do obsahu určité souvislosti. Existuje 

mnoho smysluplných závislostí, které lze vyjádřit poměrem dvou položek účetních 

výkazů. Konstrukce a výběr ukazatelů je podřízen hlavně tomu, co chce management 

zjistit. Zaměření rozboru musí být relevantní zkoumanému problému či prováděnému 

rozhodnutí. 

Hlavní důraz z hlediska finančního manažera i ostatních uživatelů je kladen  

na vypovídací schopnost poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a závislosti, způsob 

jejich interpretace a jaký význam je jim přisuzován pro posouzení ekonomické situace 

podniku. Je tedy třeba rozumně vybírat poměrové ukazatele testující nejzávažnější 

souvislosti. Mohou analytiky upozornit na problém, který vyžaduje další pátrání  

po jevech, jež se za problémem skrývají. 

Zároveň ovšem nelze vyvozovat závěry pouze na základě jednoho ukazatele, 

který se jeví příliš vysoký nebo příliš nízký. Také pokud se týče velikosti vypočtených 

hodnot jednotlivých ukazatelů, je častým omylem představa, že lze stanovit nějaké 

pevné „doporučené“ či dokonce „optimální“ hodnoty poměrových ukazatelů, které mají 

univerzální platnost. Pak by stačilo pouhým porovnáním naměřených hodnot s těmito 

vzorovými rozhodnout, zda jsou dobré nebo špatné. Ekonomická realita je však daleko 

složitější a poměrové ukazatele nepředstavují naprosto přesná měřítka pro sledované 

charakteristiky hospodaření podniku, ale mají víceméně orientační charakter. 

2.2.4.1 Ukazatelé zadluženosti a finanční stability 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem, 

nebo jejich složkami. Ukazatele zadluženosti (debt management) vypovídají o tom, 



 

  12 

kolik majetku podniku je financováno cizím kapitálem. Tyto ukazatele zajímají 

především investory a poskytovatele dlouhodobých úvěrů. Zadluženost není pouze 

negativní charakteristikou firmy. Její růst může přispět k růstu rentability vlivem 

působení finanční páky. Zvyšuje však risiko finanční nestability. Níže je uvedeno 

několik vybraných ukazatelů zadluženosti 

Vzorec 2.4 vyjadřuje výpočet ukazatele celkové zadluženosti, který se často 

nazývá „Ukazatel věřitelského rizika“, neboť v případě likvidace firmy roste riziko 

věřitelů úměrně růstu její zadluženosti. Věřitelé proto preferují nízký ukazatel 

zadluženosti. Vlastníci zase potřebují větší finanční páku, aby znásobili  svoje zisky. 

Mezi mírou zadluženosti a její platební schopností však neexistuje žádný přímý vztah. 

Jestliže je však ukazatel zadluženosti vyšší jak 50%, věřitelé vždy váhají s poskytnutím 

úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok. Trend tohoto ukazatele by měl být klesající. 

,
A

CK
tizadluženoscelkovéUkazatel =  (2.4) 

kde CK jsou cizí kapitál a A jsou celková aktiva. 

Vzorec 2.5 vyjadřuje výpočet podílu vlastního kapitálu na aktivech. Tento 

ukazatel patří mezi nejdůležitější ukazatele finanční stability. Charakterizuje 

dlouhodobou finanční stabilitu a udává, do jaké míry je společnost schopna krýt svůj 

majetek vlastními zdroji. Vystihuje také jak vysoká je její finanční samostatnost. Trend 

tohoto ukazatele by měl být rostoucí, je však třeba vzít v úvahu, že neúměrně vysoký 

ukazatel může vést k poklesu výnosnosti vložených prostředků. 

,
A

VK
aktivechnakapitáluvlastníhoPodíl =  (2.5) 

kde VK znamená vlastní kapitál. 

Vzorec 2.6 ukazuje techniku výpočtu stupně krytí stálých aktiv. Tento ukazatel 

odpovídá na otázku, zda-li je firma překapitalizována nebo podkapitalizována. Ukazatel 

poměřuje dlouhodobý kapitál (tedy vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál) 

s dlouhodobým majetkem. Stupeň krytí stálých aktiv by měl dosahovat alespoň hodnoty 

100%, tzn. že veškerá stálá aktiva jsou kryty dlouhodobými zdroji. Trend tohoto 

ukazatele by měl být rostoucí. Pokud dosahuje hodnoty pod 100% je společnost 

podkapitalizována, v opačném případě je překapitalizována. 

,
DM

DZ
aktivstálýchkrytíStupeň =  (2.6) 

kde DZ jsou dlouhodobé zdroje a DM je dlouhodobý majetek. 
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Technika výpočtu majetkového koeficientu je znázorněna ve vzorci 2.7. 

Majetkový koeficient nebo také finanční páka souvisí s optimální finanční strukturou  

a vypovídá do jaké míry podnik financuje majetek z vlastního kapitálu a do jaké míry  

z cizího kapitálu. Finanční páka by se dala charakterizovat jako efekt zvyšování 

rentability vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku. 

Jeli úroková míra nižší než výnosnost aktiv, potom použití cizího kapitálu zvyšuje 

výnosnost vlastního kapitálu. Trend tohoto ukazatele by měl být stabilní. 

VK

A
koeficientMajetkový =  (2.7) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu říká kolik korun cizího kapitálu připadá 

na jednu korunu vlastního kapitálu. Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu by se měl 

v čase snižovat. U stabilních společností se může pohybovat od 80% do 120%. Tento 

ukazatel je však velice ovlivněn fází vývoje podniku a rovněž postojem vlastníků 

k riziku.  

VK

CK
kapitáluvlastníhotizadluženosUkazatel =  (2.8) 

S ukazateli zadluženosti jsou úzce spjaty ukazatelé úrokového krytí a úrokového 

zatížení. Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát jsou úroky kryty výší provozního 

zisku, tj. kolikrát je zajištěno placení úroku. Pokud je ukazatel roven 1, znamená to,  

že na zaplacení úroků je třeba celého zisku. Čím je vyšší úrokové krytí, tím je finanční 

situace lepší. Trend by měl být tedy rostoucí. Ukazatel úrokového zatížení vyjadřuje, 

jakou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky. Trend u tohoto ukazatele 

by měl být naopak klesající. 

,
ú

EBIT
krytíúrokovéhoUkazatel =  (2.9) 

,
EBIT

ú
zatíženíúrokovéhoUkazatel =  (2.10) 

kde EBIT znamená zisk před zdaněním a úroky (earnings efore interests and taxes)  

a ú vyjadřuje nákladové úroky. 

2.2.4.2 Ukazatelé rentability 

Rentabilita nebo také výnosnost znamená schopnost dosahovat výnosu (zisku 

apod.) na základě vložených prostředků. Ukazatele rentability poměřují zisk získaný 

podnikáním s výší vynaložených prostředků (zdrojů), jichž bylo užito k jeho dosažení. 
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Níže je uvedeno několik vybraných ukazatelů rentability. Trend u jakékoli rentability  

by měl být vždy rostoucí. 

Ukazatel rentability aktiv patří mezi klíčové měřítko rentability. Poměřuje zisk  

s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 

financována (vlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobých). Hodnota ROA (Return  

on Assets) se hodnotí srovnáním s odvětvovým  průměrem. Slouží zejména pro 

hodnocení managementu. Vzorec 2.11 vyjadřuje výpočet ukazatele ROA. 

A

EBIT
ROA =  (2.11) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů se používá k vyjádření významu dlouhodobého 

investování. Slouží k prostorovému srovnávání firem, zejména k hodnocení 

monopolních veřejně prospěšných společností. Ukazatel ROCE (Return on Capital 

Employed) měří všeobecnou efektivnost vloženého kapitálu bez ohledu na to, odkud 

kapitál pochází. Techniku výpočtu znázorňuje vzorec 2.12. 

,
dlCKVK

EBIT
ROCE

+
=  (2.12) 

kde CKdl vyjadřuje cizí kapitál dlouhodobý. 

Dalším významným ukazatelem rentability je ukazatel rentability vlastního 

kapitálu. Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci (akcionáři, 

společníci a další investoři) zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos, zda  

se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního rizika. ROE (Return  

on Equity) vyjadřuje, kolik korun zisku připadá na jednu korunu vlastního kapitálu. 

Pokud je finanční páka kladná je ROE > ROA.  

,
VK

EAT
ROE =  (2.13) 

kde EAT vyjadřuje čistý (disponibilní) zisk (tedy zisk po zdanění). 

Kromě výše uvedených ukazatelů se používají další varianty ukazatelů 

rentability. Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje stupeň ziskovosti, tedy množství zisku 

v Kč na 1 Kč tržeb. Ukazatel ROS (Return on Sales) může mít různé podoby 

v závislosti na zvoleném typu zisku. V případě poměřování tržeb se ziskem před 

zdaněním a úroky (EBIT) slouží ukazatel k mezipodnikovému srovnání, kde se nebere 

v úvahu rozdílná finanční struktura podniku a eliminuje se vliv ceny, úvěrů a zdanění. 

V případě poměřování tržeb s čistým ziskem (EAT) slouží tento ukazatel spíše 

k vnitropodnikovému řízení. U tohoto ukazatele jsou tržby vyjádřením součtu „běžně 
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dosahovaných tržeb“, tzn. ze součtu tržeb by se měly vyloučit mimořádně dosahované 

tržby, které nesouvisí s předmětem podnikání společnosti (tedy např. tržby z prodeje 

majetku). Obě techniky výpočtu jsou uvedeny ve vzorcích 2.14 a 2.15. 

,
T

EBIT
ROS =  (2.14) 

,
T

EAT
ROS =  (2.15) 

kde T jsou tržby. 

Ukazatel rentability tržeb je jedním z běžně sledovaných ukazatelů finanční 

analýzy. Jeho nízká úroveň znamená chybné řízení firmy. Střední úroveň dokumentuje 

dobré řízení managementu společnosti. Vysoká úroveň ukazatele je znakem 

nadprůměrné úrovně společnosti. Ukazatel ROS se používá jak k mezipodnikovému 

srovnání, tak ke srovnání v čase. 

Ukazatel rentability tržeb bývá často doplňován ukazatelem rentability nákladů. 

Tento ukazatel udává kolik Kč čistého zisku získá podnik vložením 1 Kč celkových 

nákladů. Čím vyšší je ukazatel rentability nákladů, tím lépe dokáže společnost zhodnotit 

vložené náklady do hospodářského procesu a tím vyšší je i procento zisku. Tento 

ukazatel se sleduje v čase ale slouží i k mezipodnikovému srovnání. 

,
CN

EAT
arentabilitNákladová =  (2.16) 

kde CN vyjadřuje celkové náklady. 

2.2.4.3 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity souvisí s efektivním využíváním zdrojů. Neexistuje zde žádná 

doporučená hodnota, protože jsou odlišné od podniků a závisí na charakteru a velikosti 

podniku a také technologických a výrobních postupech. Ukazatelé aktivity měří jak 

efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Když má podnik v aktivech vázáno více 

finančních prostředků, než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady (např.  

na skladování) a podnik tak dosahuje nižšího zisku. Avšak v opačném případě, kdy 

podnik nedisponuje dostatečnými aktivy, přichází o možné podnikatelské možnosti. 

Musí např. odmítat zakázky z důvodu malých výrobních kapacit. Přichází tak o výnosy, 

které by mohl získat. 

Ukazatelé aktivity dávají důležité informace pro management i vlastníky. 

Prakticky se jedná o ukazatele doby obratu aktiv a jejich hlavních strukturních složek 

nebo obratovosti. Doba obratu vyjadřuje, jak dlouho podnik drží peníze v podobě  
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např. zásob. Obrat sleduje kolikrát za rok se např. zásoby „otočí“. Doba obratu by měla 

být co nejkratší zatímco obratovost by měla dosahovat co nejvyšších hodnot. 

Obrat celkových aktiv udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za daných 

časový interval (zpravidla jeden rok). Ukazatel obratu celkových aktiv měří intenzitu 

využití celkového majetku. Čím je ukazatel vyšší, tím efektivněji podnik využívá 

majetek. U tohoto ukazatele je vhodné sledovat strukturu aktiv, tedy dlouhodobé  

a krátkodobé aktiva. Dlouhodobý majetek je ovlivněn odpisovou politikou společnosti. 

Obrátku aktiv se vypočítává podle vzorce 2.17. 

A

T
aktivcelkovýchObrat =  (2.17) 

Ukazatel doby obratu aktiv je obrácenou hodnotou ukazatele obratu. Vyjadřuje, 

za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv (majetku) ve vztahu k tržbám. Tento 

ukazatel je ovlivněn jak dynamikou růstu tržeb, tak strukturou aktiv. Čím vyšší je podíl 

fixních aktiv, tím je hodnota ukazatele vyšší. U doby obratu je příznivé dosahovat  

co nejkratší doby. 

360⋅=
T

A
aktivcelkovýchobratuDoba  (2.18) 

Jak již bylo uvedeno výše, u obratovosti a doby obratu celkových aktiv  

je důležité sledovat strukturu aktiv. Následující vzorce 2.19 a 2.20 vyjadřují dobu obratu  

a obratovost zásob (tedy krátkodobých aktiv). 

,
Z

T
zásobObrat =  (2.19) 

kde Z jsou zásoby. 

Obrat zásob udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy 

prodána a znovu uskladněna. Slabinou tohoto ukazatele je, že tržby odrážejí tržní 

hodnotu, zatímco zásoby se uvádějí v nákladových cenách (pořizovacích). Proto 

ukazatel často nadhodnocuje skutečnou obrátku.  

Doporučená hodnota je závislá na oboru výroby a zpravidla souvisí s oborovým 

průměrem. Nízký obrat zásob svědčí i o jejich nízké likviditě. Pokud ukazatel vychází 

ve srovnání s oborovým průměrem příznivý (vyšší), znamená to, že firma nemá 

zbytečně nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné financování. Při nízkém 

obratu zásob a nepoměrně vysokém ukazateli likvidity lze usuzovat, že firma  

má zastaralé zásoby. Reálná hodnota je nižší než cena oficiálně uvedená v účetních 

výkazech.  



 

  17 

Technika výpočtu je uvedena níže ve vzorci 2.20. 

360⋅=
T

Z
zásobobratuDoba  (2.20) 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány  

v podniku do doby jejich spotřeby (jde-li o suroviny a materiál), nebo do doby jejich 

prodeje (u zásob vlastní výroby). U zásob výrobků a zboží je ukazatel rovněž 

indikátorem likvidity, protože udává počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost 

nebo pohledávky. 

Dalším ukazatelem je doba obratu pohledávek. Tento ukazatel vypovídá  

o strategii řízení pohledávek a udává, za jak dlouho jsou průměrně placeny faktury. 

Dobu obratu pohledávek je užitečné srovnávat s dobou splatnosti faktur a s odvětvovým 

průměrem. Je-li doba obratu pohledávek delší než doba splatnosti, znamená to,  

že obchodní partneři neplatí své účty včas. Udržuje-li se tento trend déle, měla by firma 

uvažovat o opatřeních na urychlení inkasa svých pohledávek. Ukazatel doby obratu 

pohledávek je důležitý z hlediska plánování peněžních toků. Vypočítá se podle 

následujícího vzorce 2.21. 

,360⋅=
T

P
pohledávekobratuDoba  (2.21) 

kde P jsou pohledávky (převážně se poměřují krátkodobé pohledávky z obchodních 

vztahů). 

S dobou obratu pohledávek souvisí i doba obratu závazků a tzv. solventnost 

podniku. Tento ukazatel vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli společnosti 

obchodní úvěr. Finanční manažer tento ukazatel neustále sleduje, protože nákup  

na obchodní úvěr představuje peněžní prostředky, které podnik po určitou dobu 

zadržuje a využívá k uspokojování vlastních potřeb. Současně je třeba zabezpečit, aby  

v době splatnosti byl podnik platebně schopný. Charakterizuje rovněž platební 

disciplínu podniku vůči dodavatelům. 

,360⋅=
T

ZV
závazkůobratuDoba  (2.22) 

kde ZV jsou závazky (převážně se poměřují krátkodobé závazky z obchodních vztahů). 

Podnik dosahuje solventnosti v případě, kdy doba obratu závazků je delší než 

doba obratu pohledávek. Tedy, kdy dodavatelé podniku poskytují delší dobu splatnosti  

a naopak odběratelé platí v kratší době splatnosti. 



 

  18 

2.2.4.4 Ukazatelé likvidity 

Likvidita je obecně schopnost podniku hradit své závazky a získat dostatek 

prostředků na provedení potřebných plateb. Likvidnost je schopnost majetku přeměnit 

se na peníze. Likvidita tedy závisí na tom, jak rychle je podnik schopen inkasovat své 

pohledávky, zda má podnik prodejné výrobky a zda je v případě potřeby schopen prodat 

své zásoby. Likvidita tedy slouží ke zjištění, zda podnik bude nebo nebude mít potíže  

se splácením závazků, které budou splatné v blízké budoucnosti. Likvidita je nástrojem 

krátkodobého řízení aktiv. Nejčastěji se sledují tři typy likvidity: 

- celková likvidita, 

- pohotová likvidita, 

- okamžitá likvidita. 

Celková likvidita slouží k hodnocení platební schopnosti podniku. Smyslem 

ukazatele je poměřit celkový objem oběžných aktiv, jakožto potencionální objem 

peněžních prostředků, s objemem závazků splatných v blízké budoucnosti.  

Za doporučenou výši tohoto ukazatele se považuje rozmezí 1,5-2,5. Důležitější 

je však srovnání s podniky s obdobným charakterem činnosti. Pro úspěšnou činnost 

podniku je podstatné, aby podnik kryl krátkodobé závazky v jejich splatnosti z takových 

složek majetku, které jsou k tomu určené a nikoliv např. prodejem hmotného majetku, 

který je v podniku určen pro jiný účel. To by sice mohlo vyřešit aktuální situaci 

podniku, avšak zároveň by to mohlo ohrozit následující vývoj podniku.  

Trend vývoje celkové likvidity by měl být stabilní. Následující vzorec 2.23 

vyjadřuje techniku výpočtu celkové likvidity. 

,
krCK

OA
likviditaCelková =  (2.23) 

kde OA jsou oběžná aktiva a CKkr je cizí kapitál krátkodobý. 

Hlavním nedostatkem tohoto ukazatele, je že porovnává celková oběžná aktiva  

a nerozlišuje strukturu těchto aktiv. Tento problém částečně řeší ukazatel pohotové 

likvidity, kde jsou již vyloučeny nejméně likvidní aktiva (tedy zásoby). Ukazatel 

pohotové likvidity poměřuje peněžní prostředky v hotovosti, na bankovních účtech  

a pohledávky, případně ještě obchodovatelné cenné papíry s krátkodobými závazky. 

Pohledávky je dobré podrobit korekci o nedobytné pohledávky, pohledávky po lhůtě 

splatnosti a opravné položky k pohledávkám.  
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Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 1,0  

do 1,5. Výše ukazatele je však ovlivněna nejrůznějšími faktory jako je např. typ činnosti 

podniku, odvětví, v němž podniká, na strategii podniku v oblasti finančního 

hospodaření atd. 

Trend vývoje pohotové likvidity by měl být rostoucí. Růst by měl signalizovat 

zlepšení platební situace podniku. Pohotovou likviditu je možné vypočítat pomocí dvou 

vzorců, buď 2.24 nebo 2.25. 

,
krCK

ZOA
likviditaPohotová

−
=  (2.24) 

,
)(

krCK

OCPPPP
likviditaPohotová

++
=  (2.25) 

kde PP jsou peněžní prostředky a OCP jsou obchodovatelné cenné papíry. 

Pro krátkodobé hledisko je velice významný ukazatel vyjadřující okamžitou 

likviditu. V čitateli jsou již pouze nejvíce likvidní aktiva tedy peněžní prostředky  

na účtech nebo v hotovosti, popřípadě šeky. Ukazatel je velice nestabilní (výše peněžní 

prostředků se velice rychle mění). 

Doporučená výše tohoto ukazatele je přibližně 0,2. Trend tohoto ukazatele  

by měl být rostoucí. Vzorce pro možný výpočet pohotové likvidity jsou opět dva. 

krCK

PZOA
likviditaOkamžitá

−−
=  (2.26) 

krCK

PP
likviditaOkamžitá =  (2.27) 

2.3. Pyramidový rozklad a analýza odchylek 

Pyramidové soustavy ukazatelů rozkládají aditivní nebo multiplikativní metodou 

vrcholový ukazatel. Cílem těchto pyramidových rozkladů je na jedné straně popsat 

vzájemné závislosti jednotlivých vysvětlujících ukazatelů na vrcholový ukazatel  

a na straně druhé analyzování složitých vnitřních vazeb v rámci pyramidy. Jakýkoli 

zásah do jednoho ukazatele se pak projeví v celé pyramidě. 

2.3.1. Du Pontův pyramidový rozklad 

 Nejznámější je Du Pontův pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu. 

Poprvé byl pyramidový rozklad použit v roce 1802 v chemické společnosti Du Pont  

de Nomeurus a dodnes zůstává právě nejtypičtějším pyramidovým rozkladem. 
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Dva vzorové pyramidové rozklady rentability vlastního kapitálu jsou uvedeny 

níže. 

Schéma 2.1: Du Pontův pyramidový rozklad (Růčková, 2008, s. 71) 

 

Pravá strana rozkladu rentability vlastního kapitálu je ukazatel pákového efektu, 

neboli finanční páky či majetkového koeficientu. Je tedy zřejmé, že bude-li společnost 

využívat cizí kapitál, může za určitých okolností dosahovat vyšších hodnot rentability 

vlastního kapitálu. Pozitivní vliv zadluženosti se projeví, v případě, že podnik bude 

schopen dosahovat takový zisk, aby vykompenzoval vyšší nákladové úroky. 

Levá strana rozkladu je ukazatel rentability aktiv, který má bezesporu rovněž 

velký vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. Ukazatel rentability aktiv se pak dále může 

rozložit na rentabilitu tržeb (nebo také ziskové rozpětí) a obrat celkových aktiv. 

Schéma 2.2: Pyramidový rozklad ukazatele ROE (Dluhošová, 2008, s. 89) 
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Schéma 2.2 ukazuje další možný pyramidový rozklad ukazatele ROE. V tomto 

schématu na vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu působí následující vlivy: 

- daňová redukce zisku - jak velkou část ze zisku odčerpá splnění daňové 

povinnosti, 

- úroková redukce zisku - splácení úrokového břemene spojeného se stupněm 

zadluženosti podniku, 

- rentabilita tržeb - ziskové rozpětí, 

- obrat aktiv - jak produktivně podnik využívá svůj majetek, 

- finanční páka - majetkový koeficient. 

V nižších stupních pyramidového rozkladu autor sleduje vliv nákladovosti, 

obratů a zadluženosti na vrcholový ukazatel. 

Takovýmto způsobem je možné rozložit mnoho poměrových ukazatelů. Protože 

však dosahování zisku je jedním ze stěžejních cílů podniků, pak hlubší analýza 

ukazatelů rentability právě pomocí pyramidových rozkladů, na nichž je nejvíce patrný 

vliv změn, je pro většinu cílových skupin finanční analýzy nejzajímavější. 

2.3.2. Analýza odchylek 

Jedním z úkolů finanční analýzy je zjišťovat a provádět rozbory odchylek 

syntetických ukazatelů a hledat a vyčíslovat faktory, které k odchylkám nejvíce 

přispěly. Tohoto cíle je možné dosáhnout pomocí analýzy odchylek, tedy metody 

kvantifikace vlivu determinujících činitelů. Metoda pyramidového rozkladu, která 

postupně rozkládá vrcholový ukazatel na dílčí ukazatele, umožňuje stanovit vzájemné 

vazby mezi jednotlivými ukazateli 

Analýza odchylek dokáže identifikovat a hlavně kvantifikovat vliv dílčích 

činitelů na vrcholový ukazatel. Pro použití metody pyramidového rozkladu je velice 

důležitá její správná konstrukce. Dále pak záleží rovněž na výběru metody vyčíslení 

vlivů jednotlivých faktorů. 

Odchylku vrcholového ukazatele lze vyjádřit jako součet odchylek (vlivů) 

vybraných dílčích ukazatelů. Tento vztah vyjadřuje následující vzorec 2.28: 

∑∆=∆
i

ax i
xy , (2.28) 

kde x je analyzovaný (vrcholový) ukazatel, xy∆  je přírůstek vlivu analyzovaného 

ukazatele, ai je dílčí vysvětlující ukazatel, 
iax∆ je vliv dílčího ukazatele ai  

na analyzovaný (vrcholový) ukazatel x. 
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V pyramidových soustavách se nalézají nejčastěji tyto dvě základní vazby: 

- aditivní vazba, pokud naaax +++= ...21 , 

- multiplikativní vazba, pokud naaax ⋅⋅⋅= ...21 . 

Technika vyčíslení odchylek u aditivních vazeb je obecně platná a celková 

změna je rozdělena podle poměru změny ukazatele na celkové změně ukazatelů, vzorec 

pro výpočet je uveden níže: 

)(
)( 01

01

01

xx

i
ii

ii

a yy
aa

aa
x

i
−⋅

−

−
=∆
∑

, (2.29) 

kde 
0i

a je hodnota vysvětlujícího ukazatele i pro výchozí rok (stav, období) 
1i

a je 

hodnota vysvětlujícího ukazatele i pro následující rok (stav, období), podobně je to  

i u vrcholového ukazatele, kde 
0xy je hodnota vrcholového (zkoumaného) ukazatele pro 

výchozí rok (stav, období) a
1xy je hodnota vrcholového (zkoumaného) ukazatele pro 

následující rok (stav, období). 

Pro vyčíslení odchylek u multiplikativních vazeb se používají převážně tyto čtyři 

metody: 

- metoda postupných změn, 

- metoda rozkladu se zbytkem, 

- logaritmická metoda rozkladu, 

- funkcionální metoda rozkladu. 

V následujících podkapitolách bude věnována pozornost každé z uvedených 

metod, včetně uvedení jejich výhod a nevýhod při použití. 

2.3.2.1 Metoda postupných změn 

U metody postupných změn je celková odchylka vrcholového ukazatele 

rozdělena mezi dílčí vlivy vysvětlujících ukazatelů. V případě součinu čtyř dílčích 

ukazatelů, jsou vlivy vyčísleny následovně: 
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Výhodou v použití této metody je její jednoduchost výpočtu a bezezbytkový 

rozklad. Předností oproti logaritmické metodě je rovněž možnost použití při záporných 

hodnotách ukazatelů. Tato metoda je pro tyto výhody v praxi velice rozšířená. 

Za nevýhodu lze považovat skutečnost, že velikost vlivů jednotlivých 

vysvětlujících ukazatelů na vrcholový ukazatel je závislá na pořadí ukazatelů  

ve výpočtu. Pořadí vysvětlujících ukazatelů ve výpočtu může ovlivnit jak výsledky tak  

i výsledné pořadí významnosti těchto ukazatelů. Při aplikaci této metody je nutné mít  

na paměti právě tyto nedostatky. 

2.3.2.2 Metoda rozkladu se zbytkem 

Metoda rozkladu se zbytkem pracuje se zbytkovou složkou (R), která je 

výsledkem kombinace současných změn více ukazatelů.  

V případě, že každému vlivu je přiřazena stejná část zbytku, jsou vlivy pro čtyři 

vysvětlující ukazatele vyčísleny v následující soustavě rovnic: 
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 (2.31)  

přičemž zbytková složka R se vypočítá podle následujícího vzorce: 

[ ]
x

y
aaaaaaaaaaaaaaaayR x

x
∆

∆
⋅∆⋅⋅⋅+⋅∆⋅⋅+⋅⋅∆⋅+⋅⋅⋅∆−∆= 4321432143214321 000000000000

 (2.32) 

U metody rozkladu se zbytkem je výhodou oproti metody postupných změn,  

že výsledky nejsou ovlivněny pořadím ukazatelů. Výsledek analýzy odchylek  

za použitím této metody je tedy jediný a jednoznačný.  

Problémem při použití této metody je existence zbytkové veličiny, kterou nelze 

jednoznačně interpretovat ani ji nelze přiřadit jednotlivým vlivům. Existuje mnoho 

metod na přiřazení zbytkové složky jednotlivým vysvětlujícím ukazatelům, žádná 

z těchto metod však není jednoznačně nejvhodnější a ekonomicky zdůvodnitelná. Tato 

metoda je použitelná v praxi tedy pouze v případě výskytu malého zbytku. 
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2.3.2.3 Logaritmická metoda rozkladu 

Logaritmická metoda pracuje současně se změnami všech ukazatelů při 

vysvětlení jednotlivých vlivů. Vychází tzv. ze spojitých výnosů, neboť 
iaIln a xIln  

znamenají právě spojitý výnos ukazatelů ia  a x. Technika výpočtu je uvedená ve vzorci 

2.33. 

,
ln

ln
x

x

a

a y
I

I
x i

i
∆⋅=∆  (2.33) 

přičemž indexy xI  a 
iaI jsou indexy analyzovaného ukazatele a dílčích ukazatelů a 

vypočtou se podle vzorců 2.34 a 2.35. 

0

1

x

x
I x =  (2.34) 

0

1

i

i

a a

a
I

i
=  (2.35) 

Předností logaritmické metody rozkladu založené na spojitém výnosu je, že je 

reflektována současná změna všech analyzovaných ukazatelů zároveň a nevznikají ani 

problémy s pořadím ani problémy se zbytkem jako u předchozích dvou metod. 

Nedostatkem logaritmické metody rozkladu je použití logaritmů, které lze 

aplikovat pouze na kladné indexy. Pokud tedy společnost dosahuje v jednom období 

zisk a v druhém ztrátu, nelze logaritmickou metodu v tomto případě použít. Řešením je 

použití předchozích dvou metod na toto období nebo použití funkcionální metody  

na celou pyramidu. 

2.3.2.4 Funkcionální metoda rozkladu 

Funkcionální metoda rozkladu pracuje již se současným vlivem všech ukazatelů 

při vysvětlení jednotlivých vlivů. Vychází z tzv. diskrétních výnosů, neboť xR  a 
iaR  

znamenají diskrétní výnos ukazatelů ia  a x. 

V případě součinu tří ukazatelů a rovnoměrného dělení zbytku je technika 

výpočtu následující: 
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Význam symbolů xR  a 
iaR  je vysvětlen ve vzorcích 2.37 a 2.38: 

,
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=  (2.37) 
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−
=  (2.38) 

Funkcionální metoda rozkladu má podobné výhody jako logaritmická metoda. 

Předností je tedy bezezbytkový rozklad a odstranění problému s pořadím vysvětlujících 

ukazatelů, navíc je odstraněn problém záporných indexů ukazatelů. Kromě toho 

funkcionální metoda pracuje s tzv. diskrétními výnosy.  

Handicapem zvolené metody je otázka, jaké váhy přidělit při rozdělování 

společných faktorů, jelikož je náročné ekonomicky zdůvodnit zvolený přístup. Z tohoto 

důvodu lze použít metodu rovnoměrného dělení podle počtu ukazatelů.  
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3. FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI 

V této kapitole budou teoretické poznatky z předchozí kapitoly aplikovány  

na společnost SYNOT OSTRAVA a.s., která je dceřinou společností holdingu SYNOT. 

Finanční analýza se bude zabývat horizontální, vertikální a poměrovou analýzou  

za období od roku 2005 po 2009. Veškeré data budou čerpány z finančního účetnictví 

organizace, především z rozvah a výkazů zisku a ztráty. 

3.1. Představení holdingu a dceřiné společnosti 

Než se na zkoumanou společnost SYNOT OSTRAVA a.s. bude aplikovat 

samotná finanční analýza je dobré vědět, čím se organizace zabývá a jaké má na trhu 

postavení. Zkoumaná společnost SYNOT OSTRAVA a.s. patří mezi osoby ovládané  

a řízené společností Holding Synot s.r.o. 

3.1.1. Holding SYNOT 

Holding SYNOT je uznávaným a respektovaným uskupením společností, které 

patří k předním hráčům hned v několika průmyslových segmentech. Jádro obchodních 

aktivit holdingu SYNOT spočívá v loterijním průmyslu, kde zaujímá přední příčky  

a je označován za technologického leadera. Díky strategii vyhledávání příležitostí však 

holding SYNOT působí také v dalších oblastech podnikání, mezi které patří například 

poskytování služeb v oblasti informačních a telekomunikačních technologií, prodej 

automobilů BMW, správa a rekonstrukce nemovitostí, výroba pestrého sortimentu 

smaltovaných předmětů, vydávání regionálního týdeníku či služby bezpečnostní 

agentury. Kromě toho je holding SYNOT také silným investorem, především pak  

v oblasti cestovního ruchu nejen v České republice, ale také na Slovensku. 

Holding SYNOT dnes tvoří na tři desítky společností, které zaměstnávají 

přibližně 700 zaměstnanců. Obrat všech společností holdingu SYNOT nejen v ČR, ale  

i v zahraničí dosáhl v roce 2009 hodnoty 12,4 mld. Kč. 

Holding SYNOT je však také uznávaným donátorem. V rámci svých veřejně 

prospěšných aktivit se zaměřuje především na podporu tří základních tematických 

okruhů – kultury, dětí a podporu svého domovského regionu. Za kulturní projekty lze 

jmenovat dlouholetou spolupráci s Národním divadlem, Národní galerií v Praze, 

Správou Pražského hradu, Mezinárodním festivalem filmů pro děti a mládež ve Zlíně, 

Letní filmovou školou v Uherském Hradišti. Holding SYNOT také výrazně podporuje 



 

  27 

projekty spojené s tradiční lidovou kulturou na jižní Moravě, především pak Slovácké 

slavnosti vína a otevřených památek. V rámci pomoci dětem spolupracuje holding  

s řadou nadací či nadačních fondů. Mezi tyto nadační fondy patří zejména Nadace 

Terezy Maxové dětem, Nadační fond Kapka naděje nebo Nadace Naše dítě. Zlínský 

kraj a Slovácko pak podporuje především prostřednictvím grantového systému Nadace 

Děti-kultura-sport. 

3.1.2. SYNOT OSTRAVA a.s. 

Součástí Holdingu SYNOT je i zkoumaná společnost SYNOT OSTRAVA a.s. 

Jak tato organizace vznikla, čím se zabývá a v čem podniká je uvedeno v následujících 

podkapitolách. 

3.1.2.1 Historie akciové společnosti SYNOT OSTRAVA a.s. 

SYNOT OSTRAVA a.s. vznikla v roce 2000 jako společnost FC Brno, a.s. 

s perspektivou vstupu do velkého fotbalu. Velkorysý záměr nebyl nakonec realizován  

a podnik původně JOKERS 2000, a.s., a od 29.10.2001 jako společnost SYNOT 

OSTRAVA a.s. doplnila organizační seskupení holdingu SYNOT s předmětem 

podnikání – provozování výherních hracích přístrojů. Do obchodního rejstříku byla 

zapsána dne 14. února 2000, a v roce 2000 začala ve zmíněném oboru podnikat  

od II. pololetí. 

Akciová společnost SYNOT OSTRAVA, která se řadí mezi zástupce organizací 

patřící do holdingu SYNOT, směrovala svoji působnost na území severní Moravy. 

Původní náplní této organizace, jak již bylo uvedeno, bylo provozování výherních 

hracích přístrojů.  

V roce 2004 založila dceřinou společnost Synot Opava,a.s., která převzala 

provozování výherních hracích přístrojů. Dalšími dceřinými společnostmi byly Synot 

Frýdek-Místek, a.s. a SYNOT OSTRAVA VHP, s.r.o. 

SYNOT OSTRAVA a.s. zůstala pouze servisní organizací, která zajišťovala 

servis výherních hracích přístrojů. 

Podnik nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Odpovědně 

přistupuje k ochraně životního prostředí a nemá žádné stálé provozovny v zahraničí. 
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3.1.2.2 Základní údaje o společnosti 

Právní formou organizace SYNOT OSTRAVA je akciová společnost. Dle 

obchodního rejstříku tvoří v dnešní době předmět činnosti SYNOT OSTRAVA a.s. 

následující aktivity: 

- provozování výherních hracích přístrojů, 

- hostinská činnost, 

- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

V roce 2009 bylo hlavní činností zajišťování mandátních služeb pro 

holdingovou společnost SYNOT TIP, a.s. Dále pak zajištění servisních služeb týkajících 

se oprav technických zařízení jak v holdingu SYNOT, tak i pro partnerské zákazníky 

spolupracující s holdingem. 

3.2. Finanční analýza 

Finanční analýza společnosti SYNOT OSTRAVA a.s. byla provedena na údajích 

za období 2005-2009. Finanční analýza se zabývá postupně všemi oblastmi 

problematiky finančního zdraví podniku. Společnost SYNOT OSTRAVA a.s. bude 

podrobena jak horizontální a vertikální, tak i poměrové analýze. Z těchto analýz se bude 

moci odhadnout celkové finanční zdraví této organizace a také prognózovat její 

předpokládaný další vývoj. Dále pak bude provedena analýza odchylek rentability tržeb. 

3.2.1. Horizontální analýza 

Horizontální analýza patří k nejjednodušším nástrojům hodnocení ekonomické 

situace společnosti. Horizontální analýza pracuje ze změnami jednotlivých položek 

účetních výkazů v čase. Při dostatečné časové řadě je pak možné vysledovat určité 

tendence směřování sledovaných veličin a vyvodit patřičné závěry. 

3.2.1.1 Analýza vývojových trendů aktiv 

Tabulka 3.1 vyjadřuje hodnoty jednotlivých složek aktiv ve sledovaném období 

2005-2009. Pohledávky uváděné v tabulce jsou sumarizací krátkodobých  

i dlouhodobých pohledávek. Do aktiv náleží ještě časové rozlišení, které se však 

v tabulce neuvádí z důvodu nekonkrétnosti a neurčitosti této položky. 

Jak je z Tabulky 3.1 vidět, společnost SYNOT OSTRAVA a.s. má po celou 

dobu velké množství finančních prostředků vázáno v pohledávkách. To je pro podnik 



 

  29 

velice nevýhodné. Tyto pohledávky totiž zadržují finanční prostředky organizace, které 

ji náleží, ale v danou chvíli s nimi nemůže disponovat. Kdyby podnik tyto pohledávky 

měl ve formě peněžních prostředků např. na svém bankovním účtu, mohl by je 

investovat a získat z nich dodatečný výnos, minimálně by zvýšil hodnotu výnosových 

úroků. Díky vyšším disponibilním peněžním prostředkům by taktéž společnost 

nemusela brát další bankovní úvěry a následkem by bylo snížení nákladových úroků. 

Tabulka 3.1: Vývoj vybraných položek aktiv společnosti (2005-2009, tis. Kč) 

Položka aktiv 2005 2006 2007 2008 2009 

Dlouhodobý nehmotný majetek 52 86 71 28 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 4 154 3 545 2 996 7 377 8 026 

Dlouhodobý finanční majetek 4 001 20 671 22 216 22 215 22 215 

Finanční majetek 821 3 660 615 866 4 559 

Zásoby - zboží 1 128 1 354 1 676 2 047 1 571 

Pohledávky 17 836 15 750 10 517 10 806 11 451 

Dlouhodobý nehmotný majetek je po celou dobu víceméně stabilní. Jeho 

hodnota je méně než 100 tis. Kč. Organizace má jen jednu složku dlouhodobého 

nehmotného majetku a tím je software. Na konci posledního období SYNOT 

OSTRAVA a.s. dlouhodobý nehmotný majetek nevlastní, pravděpodobně následkem 

prodeje nebo úplného odepsání majetku (viz Příloha č. 1). 

Co se týče dlouhodobého hmotného majetku, jeho podstatnou část tvoří 

samostatné movité věci a soubory movitých věcí. V roce 2008 se dlouhodobý hmotný 

majetek zvýšil o více než 4 mil. Kč. Konkrétně se zvýšila položka nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku o 1 mil. Kč a podnik zaznamenal rovněž nárůst 

samostatných movitých věcí o cca 3 mil. Kč. V následujícím roce organizace dokončila 

stavbu a dlouhodobý hmotný majetek dosahuje 8 mil. Kč. 

V Grafu 3.1 je také vidět zmiňovaný nárůst dlouhodobého finančního majetku 

v roce 2006, ve kterém organizace získala 100% podíl ve společnosti SYNOT 

OSTRAVA VHP, s.r.o. 
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Graf 3.1: Vývoj dlouhodobých aktiv (2005-2009, tis. Kč) 
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Další Graf 3.2 se zabývá vývojem krátkodobých aktiv. Jak už bylo zmiňováno 

výše, podnik se snaží snižovat hodnotu pohledávek, která je však i na konci 

sledovaného období stále ještě velice vysoká a je ve výši necelých 11,5 mil. Kč. 

Krátkodobý finanční majetek a tedy peněžní prostředky na bankovním účtu  

a v pokladně zaznamenaly nárůst v roce 2006 a 2009. V těchto létech organizace 

eviduje výnos z dlouhodobého finančního majetku v podobné výši, je tedy možné 

předpokládat, že zvýšení peněžních prostředků na bankovním účtu je způsobeno právě 

připsáním výnosů z podílů v ovládaných a řízených osobách. 

Graf 3.2: Vývoj krátkodobých aktiv (2005-2009, tis. Kč) 
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Jak je z Grafu 3.2 patrné, výše zásob je stabilní. Hodnota zboží na skladě je  

po celou dobu v rozmezí 1 – 2 mil. Kč. 
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3.2.1.2 Analýza vývojových trendů pasiv 

Následující Tabulka 3.2 sleduje vývoj a výši jednotlivých složek pasiv. Tabulka 

3.2 neobsahuje podobně jak Tabulka 3.1 položky časového rozlišení.  

Tabulka 3.2: Vývoj vybraných položek pasiv společnosti (2005-2009, tis. Kč) 

Položka pasiv 2005 2006 2007 2008 2009 

Výsledek hospodaření běžného období -8 657 2 244 -2 540 -965 -405 

Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta 12 482 825 2 935 395 -569 

Krátkodobé závazky 1 295 4 940 5 403 8 113 22 938 

Dlouhodobé závazky 0 0 12 445 12 445 5 000 

Úvěry (krátkodobé i dlouhodobé) 5 680 20 260 2 840 7 589 4 855 

Základní kapitál 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 

Zákonný rezervní fond 833 833 967 967 967 

Na konci roku 2009 společnosti značně vzrostly krátkodobé závazky. Tento růst 

ovlivnily zejména závazky z obchodních vztahů, které dosáhly bezmála 9,5 mil. Kč, 

dále také se objevily závazky vůči ovládajícím a řídícím osobám (tedy vůči SYNOT 

Holding, s.r.o.), které dosáhly téměř 7,5 mil. Kč. V tomto roce byly za celé sledované 

období nejvyšší závazky vůči zaměstnancům ve výši cca 1 mil. Kč a také dohadné účty 

pasivní ve výši více než 2 mil. Kč. Dlouhodobé závazky, které se objevily již v roce 

2007 jsou zejména závazky – ovládající a řídící osoba. V položce úvěry jsou 

zakomponovány jak krátkodobé tak i dlouhodobé finanční výpomoci. V roce 2006 

podnik zaznamenal nárůst těchto úvěrů. Jelikož v roce 2007 je hodnota úvěrů značně 

menší, je lehce odvoditelné, že v roce 2006 se jednalo o krátkodobý úvěr. 

Graf 3.3: Vývoj vlastního kapitálu dle jeho složek (2005-2009, tis. Kč) 
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Ve výše uvedeném Grafu 3.3 je zobrazen vývoj složek vlastního kapitálu. Dvě 

horizontály představující základní kapitál a zákonný rezervní fond značí, že tyto dvě 

složky vlastního kapitálu se po sledované období nezměnily vůbec nebo téměř vůbec. 

 Výsledek hospodaření v roce 2006 dosáhl svého maxima a taky jediné kladné 

hodnoty po celé sledované období. Zato v předcházejícím roce 2005 dosáhl svého 

minima a ztráty téměř 9 mil. Kč. 

Nerozdělený zisk má opačný vývoj, který souvisí právě s výsledky hospodaření 

běžných období. V roce 2006 prudce klesnul, což bylo způsobeno úhradou ztráty z roku 

2005. V roce 2007 nerozdělený zisk znovu mírně stoupl díky dosaženému zisku 

v předchozím roce. Bohužel od té doby nerozdělený zisk klesá a mění se v neuhrazenou 

ztrátu minulých let. 

Graf 3.4: Vývoj závazků dle složení (2005-2009, tis. Kč) 
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Graf 3.4 zobrazuje vývoj závazků podle jednotlivých složek. Krátkodobé 

závazky vykazují rostoucí trend, který v roce 2009 dosahuje maxima. Které složky 

krátkodobých závazků napomohly v dosažení téměř 23 mil. Kč budou uvedeny  

ve vertikální analýze.  

Dlouhodobé závazky podnik začal evidovat až v roce 2007 a do roku 2008 byla 

jejich úroveň identická. Teprve v následujícím roce klesly a mají hodnotu 5 mil. Kč. 

SYNOT OSTRAVA a.s. má ve většině případů pouze dlouhodobé úvěry, které 

do roku 2007 klesaly. V roce 2008 si společnost vzala další úvěr a výše úvěru se znovu 

mírně zvýšila. V roce 2006 organizace využila možnost krátkodobého úvěrování  

a získala tak krátkodobou finanční výpomoc ve výši 16 mil. Kč. 

3.2.1.3 Analýza vývojových trendů výnosů 

Jak bude uvedeno v kapitole 3.2.3.2, největším problémem podniku je 

jeho nerentabilita neboli neziskovost. Organizace téměř po celé období dosahuje ztráty. 
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Aby bylo možné blíže zjistit příčinu tohoto jevu, následuje analýza výnosů a v dalších 

podkapitolách také analýza nákladů a výsledků hospodaření. 

Tabulka 3.3: Vybrané tržby společnosti (2005-2009, tis. Kč) 

Výnosy 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby za prodej zboží 1 254 1 232 1 177 1 732 726 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 7 797 13 420 19 095 38 197 56 205 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 11 116 235 452 121 186 

Tržby z prodeje materiálu  0  0 25  0  0 

Tabulka 3.3 zachycuje hodnoty dosahovaných tržeb ve společnosti SYNOT 

OSTRAVA a.s. Nejdůležitější pro společnost jsou tržby za prodej vlastních výrobků  

a služeb, které v posledním sledovaném období dosahují více než 56 mil. Kč, což je 

oproti necelým 8 mil. Kč v  prvním sledovanému období velký progres. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb mají stoupající trend, což je pro 

organizaci velice žádoucí. Je také možné odvodit, že se společnost pravděpodobně snaží 

nerozprodávat svůj majetek, dokazují to také klesající tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku. Podnik dobře hospodaří s materiálem a zbytečně nenakupuje materiál na sklad. 

Graf 3.5: Vývoj vybraných tržeb společnosti (2005-2009, tis. Kč) 
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3.2.1.4 Analýza vývojových trendů nákladů 

Dalším faktorem ovlivňujícím hospodářský výsledek jsou náklady. Předcházející 

Tabulka 3.3 a Graf 3.5 týkající se výnosů naznačily, že podnik výnosy dosahuje a jeho 

tržby mají rostoucí trend. Problém tedy bude nejspíše v nepřiměřeně vysokých 

nákladech, nehospodárnosti, popřípadě organizace špatně vypočítala konečnou cenu 

služeb pro zákazníka a proto dosahuje ztráty. Další Tabulka 3.4 obsahuje vybrané 

provozní náklady, které mají podstatný vliv na výsledek hospodaření. 
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Tabulka 3.4: Vybrané provozní náklady společnosti (2005-2009, tis. Kč) 

Provozní náklady 2005 2006 2007 2008 2009 

Spotřeba materiálu a energie 1 088 990 1 617 4 658 4 913 

Služby 5 405 8 315 10 724 19 828 33 596 

Osobní náklady 3 017 4 144 7 737 12 505 18 555 

Následující Graf 3.6 zobrazuje vývoj vybraných provozních nákladů, které 

podnik může relativně snadno ovlivnit a které mají největší vliv na výši hospodářského 

výsledku. 

Rostoucí trend mzdových nákladů, služeb, spotřeby materiálu a energie 

koresponduje s růstem tržeb, jak bylo uvedeno v předchozí podkapitole. Služby v roce 

2009 dosahují svého maxima a jejich hodnota se pohybuje kolem 33,5 mil. Kč, stejně 

tak svého maxima dosahují i osobní náklady ve výši více než 18,5 mil. Kč. Spotřeba 

materiálu a energie klesla v roce 2006 a v posledních dvou obdobích, tedy v létech 2008 

a 2009 je přibližně stejná.  

Graf 3.6: Vývoj vybraných provozních nákladů společnosti (2005-2009, tis. Kč) 
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Důležitou položkou nákladů jsou rovněž finanční náklady, které jsou souhrnně 

uvedeny v Tabulce 3.5. 

Tabulka 3.5: Vybrané finanční náklady společnosti (2005-2009, tis. Kč) 

Finanční náklady 2005 2006 2007 2008 2009 

Nákladové úroky 359 599 619 723 657 

Ostatní finanční náklady 209 137 185 386 350 

I když jsou tyto náklady nižší než předcházející, mají rovněž znatelný vliv  

na výsledek hospodaření. 
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Nákladové úroky i ostatní finanční náklady mají spíše rostoucí trend, jak je vidět 

v Grafu 3.7. Nákladové úroky dosahují svého minima v roce 2005, oproti tomu svého 

maxima ve výši 723 tis. Kč dosahují v roce 2008. Ostatní finanční výnosy jsou nižší než 

nákladové úroky a svého minima a hodnoty 137 tis. dosahují v roce 2006. V roce 2008 

jsou již více než dvojnásobné. V posledním sledovaném období však obě tyto nákladové 

položky výrazně klesly. 

Graf 3.7: Vývoj finančních nákladů (2005-2009, tis. Kč) 
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3.2.1.5 Analýza vývojových trendů hospodářského výsledku 

Následující Tabulka 3.6 vyjadřuje složky výsledku hospodaření.  

Tabulka 3.6: Výsledky hospodaření (2005-2009, tis. Kč) 

Typ VH 2005 2006 2007 2008 2009 

Provozní VH -8 179 -1 045 -1 754 75 -1 922 

Finanční VH -478 3 289 -786 -1 040 1 517 

VH za běžnou činnost -8 657 2 244 -2 540 -965 -405 

Jak je z Tabulky 3.6 tak i z následujícího Grafu 3.8 vidět, že kladného výsledku 

hospodaření za běžnou činnost podnik dosáhl pouze v roce 2006.  

Alarmující pro SYNOT OSTRAVA a.s. by měl být hlavně provozní výsledek 

hospodaření. Tam většina organizací dosahuje zisku a pro tento účel je vlastně také 

zřizována. SYNOT OSTRAVA a.s. však v této oblasti nedokáže zhodnotit své investice 

a téměř po celou dobu dosahuje ztráty. Bohužel ani to, že v letech 2006 a 2009 dosahuje 

společnost zisk ve finanční oblasti, mnohdy nestačí na vykompenzování provozní 

ztráty. Ostatně v dalších letech dosahuje ztráty i tam, takže pouze prohlubuje ztrátu 

z provozní činnosti. 
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Graf 3.8 Vývoj výsledků hospodaření (2005-2009, tis. Kč) 
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SYNOT OSTRAVA a.s. by měla tyto informace brát na zřetel a snažit se  

co nejrychleji změnit podnikovou strategii, v opačném případě je podnik odsouzen 

k zániku, pokud mu mateřská společnost nepomůže.  

Graf 3.9 znázorňuje vývoj těchto hodnot v čase. Je zřejmé, že náklady od roku 

2007 prudce rostou, stejně jak i výnosy, které jsou v těsném závěsu za náklady, 

výsledek hospodaření od roku 2007 jen pozvolna roste a po většinu času osciluje kolem 

nulové hodnoty. 

Graf 3.9: Vývoj výnosů, nákladů a výsledků hospodaření (2005-2009, tis. Kč) 
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3.2.2. Vertikální analýza 

Vertikální analýza patří společně s horizontální analýzou k nejjednodušším 

nástrojům hodnocení ekonomické situace firmy. Zabývá se stupňovitým rozborem 

jednotlivých složek tvořících jeden celek. Tato analýza tak ukazuje podíl jednotlivých 

položek na jejich agregovaných hodnotách. Je tak možné sledovat změny ve struktuře 

jednotlivých položek finančních výkazů v čase. Nejjednodušší podoba vertikální 

analýzy představuje procentuální vyjádření struktury daného ekonomického ukazatele. 

3.2.2.1 Analýza komponent aktiv 

Jak již bylo řečeno u horizontální analýzy, velké množství finančních prostředků 

je vázáno v pohledávkách, procentuálně je to až 60%. V posledním sledovaném období 

pohledávky dosahují již „pouze“ 23,9% na celkových aktivech, zatímco dominantní 

složkou aktiv se stává dlouhodobý finanční majetek. Tabulka 3.7 vyjadřuje 

procentuálně strukturu aktiv. 

Tabulka 3.7: Procentuální vyjádření struktury aktiv (2005-2009) 

Položka aktiv 2005 2006 2007 2008 2009 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 

Dlouhodobý hmotný majetek 14,8% 7,9% 7,9% 17,0% 16,8% 

Dlouhodobý finanční majetek 14,3% 45,9% 58,3% 51,3% 46,5% 

Finanční majetek 2,9% 8,1% 1,6% 2,0% 9,5% 

Zásoby - zboží 4,0% 3,0% 4,4% 4,7% 3,3% 

Pohledávky 63,7% 34,9% 27,6% 24,9% 23,9% 

Z následujícího Grafu 3.10 je také možné zjistit, že v prvním sledovaném období 

jsou tyto finanční prostředky ve formě pohledávek dominantní složkou celkových aktiv. 

Stojí za připomenutí, že tyto prostředky podnik fyzicky nemá, je to pouze příslib 

budoucích peněžních prostředků. Organizaci se však daří tyto složky aktiv s postupem 

času mírně snižovat. 

V dalších létech stoupá především podíl dlouhodobého finančního majetku, pod 

čím se ukrývají podíly v ovládaných a řízených osobách (viz také Graf 3.10). V roce 

2005 to byly ovládané SYNOT OPAVA,a.s. a SYNOT Frýdek-Místek, a.s., 

v následujících létech přibyla ještě ovládaná osoba SYNOT OSTRAVA VHP, s.r.o. 

SYNOT OSTRAVA a.s. vlastní 100% podíly v těchto výše uvedených společnostech. 
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Graf 3.10: Struktura aktiv 
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3.2.2.2 Analýza komponent pasiv 

V Tabulce 3.8 se nachází procentuální rozbor pasiv. Dominantní složkou je 

základní kapitál, který až na výjimky (v roce 2005 a 2007) osciluje kolem 36%. V roce 

2006 měly největší podíl na pasivech úvěry (44%) a v roce 2009 krátkodobé závazky 

(46,5%). 

Mezi vlastní kapitál patří i výsledek hospodaření jak běžného období, tak 

minulých let. V roce 2005 byla hodnota nerozděleného zisku o 8 procentních bodů větší 

než hodnota ztráty v běžném roce. Je tedy logické, že se vedení organizace rozhodlo 

použít nerozdělený zisk na úhradu ztráty. V následujícím roce je tedy podíl 

nerozděleného zisku již o poznání menší.   

V roce 2009 největší podíl na pasivech měly krátkodobé závazky, jejich podíl 

byl tehdy 44,8%.  

Tabulka 3.8: Podíl vybraných položek pasiv na celkových pasivech (2005-2009) 

Položka pasiv 2005 2006 2007 2008 2009 

Výsledek hospodaření BO -30,8% 4,9% -6,6% -2,1% -0,8% 

Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta 44,4% 1,8% 7,6% 0,9% -1,2% 

Krátkodobé závazky 4,6% 10,8% 14,0% 18,0% 46,5% 

Dlouhodobé závazky 0,0% 0,0% 32,3% 27,6% 10,1% 

Úvěry (krátkodobé i dlouhodobé) 20,2% 44,4% 7,4% 16,8% 9,9% 

Základní kapitál 58,6% 36,2% 42,8% 36,6% 33,5% 

Zákonný rezervní fond 3,0% 1,8% 2,5% 2,1% 2,0% 
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Co se týče vztahu vlastního kapitálu k cizímu, je možné v Grafu 3.11 rozpoznat 

nárůst poměru cizího kapitálu vůči vlastnímu. Tato skutečnost je také popsána 

v podkapitole 3.2.1. 

Graf 3.11: Struktura pasiv (2005-2009) 
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3.2.2.3 Analýza komponent výnosů 

Jak již bylo řečeno výše, podnik má velké problémy v dosahování zisku  

a po téměř celou dobu jeho výsledek hospodaření je ztráta. Horizontální analýza 

naznačila, že tržby podniku mají rostoucí trend a několikanásobně se zvýšily oproti 

výchozímu období. Následující Tabulka 3.9 a Graf 3.12 znázorňují jaký podíl  

na celkových tržbách mají výnosy z různé činnosti podniku. 

Tabulka 3.9: Podíl tržeb a ostatních provozních výnosů na celkových provozních výnosech  
(2005-2009) 

Provozní výnosy 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby za prodej zboží 6,22% 7,78% 5,63% 4,30% 1,27% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 38,66% 84,73% 91,36% 94,81% 98,28% 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 55,11% 1,48% 2,16% 0,30% 0,33% 

Tržby z prodeje materiálu 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 

Ostatní provozní výnosy 0,01% 6,01% 0,73% 0,59% 0,13% 
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Podnik dosahuje nejvyšších tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb.  

Až na výjimku v roce 2005, kde velký podíl celkových tržeb tvoří prodej dlouhodobého 

majetku, v organizaci převládají výnosy za prodej vlastních výrobků a služeb (hodnoty 

oscilují kolem 90%). Přičemž výnosy z prodeje zboží mají spíše doplňkový charakter 

(průměrně se pohybují kolem 5%), což koresponduje s předmětem činnosti SYNOT 

OSTRAVA a.s., čím jsou především služby (provoz výherních hracích přístrojů, 

hostinská činnost, opravy) a výroba technických zařízení. V prvním sledovaném období 

největší podíl na agregovaných provozních výnosech měl prodej dlouhodobého majetku 

(více než 55%), později je podíl tržeb z prodeje dlouhodobého majetku již 

zanedbatelný. 

Graf 3.12: Struktura provozních výnosů (2005-2009) 
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Co se týče finančních výnosů (viz Tabulka 3.10 a Graf 3.13), podstatnou část 

tvoří výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem a to v roce 2006 a 2009. V obou těchto letech dosahují 99% 

z celkových finančních výnosů. 

Tabulka 3.10: Podíl jednotlivých složek fin. výnosů na agregovaných finančních výnosech  
(2005-2009) 

Finanční výnosy 2005 2006 2007 2008 2009 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

0% 99% 0% 0% 99% 

Výnosové úroky 107% 1% 100% 100% 1% 

Ostatní finanční výnosy -7% 0% 0% 0% 0% 
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Mimo těchto let finanční výnosy účetní jednotka eviduje pouze jako výnosové 

úroky. Kromě těchto běžných finančních výnosů má organizace také jednu zvláštnost 

v podobě záporných ostatních finančních výnosů v roce 2005. Záporná hodnota  

ve výnosech může znamenat opravu výnosů (např. dobropis, reklamace, dohadné účty) 

po uzavření účetních knih v předcházejícím roce. 

Graf 3.13: Struktura finančních výnosů 
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3.2.2.4 Analýza komponent nákladů 

Následující Tabulka 3.11 obsahuje vybrané provozní náklady vyjádřené jako 

procentuální podíl na celkových provozních nákladech. 

Tabulka 3.11: Procentuální podíl jednotlivých složek provozních nákladů na agregovaných 
provozních nákladech (2005-2009) 

Provozní náklady 2005 2006 2007 2008 2009 

Náklady vynaložené na prodané zboží 3,0% 5,6% 4,6% 3,8% 1,1% 

Spotřeba materiálu a energie 3,8% 5,9% 7,1% 11,6% 8,3% 

Služby 19,1% 49,2% 47,3% 49,3% 56,8% 

Osobní náklady 10,6% 24,5% 34,2% 31,1% 31,4% 

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 3,2% 7,9% 5,6% 3,1% 2,0% 

Zůstatková cena prodaného dl. majetku 60,0% 1,3% 0,5% 0,3% 0,0% 

Ostatní provozní náklady 0,2% 5,6% 0,7% 0,9% 0,4% 

Dosažená ztráta v roce 2005, která dosáhla rekordní výše téměř 9 mil. Kč, byla 

způsobena především nižšími tržbami za prodej dlouhodobého majetku, které 

dosahovaly hodnoty o 6 mil. Kč nižší než byla zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku. V tomto roce největšího podílu na celkových nákladech dosáhla 
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právě zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku. Tato ztráta bude rozebírána 

ještě několikrát níže, proto pozornost bude teď věnována ostatním obdobím. 

Co se týče zboží, zisková marže byla vždy kladná (viz Příloha č. 2), takže 

náklady vynaložené na prodané zboží byly nižší než cena prodaného zboží. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku byla rovněž vždy nižší než 

tržby z prodeje dlouhodobého majetku. Z prodeje majetku byl tedy dosahován zisk. 

Problém neziskovosti je tedy patrně v určení ceny za prodané služby a výrobky, 

popř. v nehospodárnosti. Ostatní výše uvedené náklady jsou totiž mnohem vyšší než 

dosahované tržby z prodeje služeb a výrobků. 

Graf 3.14: Struktura provozních nákladů (2005-2009) 
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Graf 3.14 znázorňuje strukturu provozních nákladů. Po celé období mají největší 

podíl na celkových provozních nákladech náklady za služby (přibližně 50%) a osobní 

náklady (přibližně 30%). Menšího podílu pak dosahují náklady vynaložené na prodané 

zboží, spotřeba materiálu a energie a také odpisy. 
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Tabulka 3.12 vyjadřuje podíl nákladových úroků a ostatních finančních nákladů 

na celkových finančních nákladech dosahovaných ve společnosti SYNOT  

OSTRAVA a.s. Nákladové úroky jsou dominantní složkou celkových finančních 

nákladů a dosahují průměrně 70%. Nákladové úroky korespondují s bankovními úvěry 

a finančními výpomocemi (viz Příloha č. 1). 

Tabulka 3.12: Procentuální podíl nákladových úroků a ostatních finančních nákladů na 
agregovaných finančních nákladech (2005-2009) 

Finanční náklady 2005 2006 2007 2008 2009 

Nákladové úroky 63% 81% 77% 65% 65% 

Ostatní finanční náklady 37% 19% 23% 35% 35% 

Z Grafu 3.15 je rovněž patrné, že nákladové úroky mají po celé období vyšší 

podíl než ostatní finanční náklady. Jak důležitou složku hrají nákladové úroky je možné 

demonstrovat na případu roku 2008, kdy provozní výsledek hospodaření dosáhl 

nepatrného zisku (75 tis. Kč), kdežto finanční výsledek hospodaření byl záporný  

(-1040 tis. Kč) a proto i celkový výsledek hospodaření byla ztráta. 

Graf 3.15: Struktura finančních nákladů (2005-2009) 
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3.2.3. Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele umožňují rychlý obraz o finančních charakteristikách firmy. 

Vycházejí z účetních výkazů rozvahy a výkazů zisku a ztráty. Tato analýza je pro 

sestavení časově více náročná než předcházející vertikální a horizontální analýza.  

Na základě rozborů těchto ukazatelů je však možné modelovat budoucí vývoj podniku  

a vyhodnocovat silné a slabé stránky organizace.  
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Tabulka 3.13: Shrnutí poměrových ukazatelů finanční analýzy (2005-2009) 

Ukazatelé 
Typ 
ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009 

Podíl vlastního kapitálu 
na aktivech 

zadluženost 0,75 0,45 0,46 0,37 0,33 

Stupeň krytí stálých 
aktiv 

zadluženost 
327% 101% 131% 125% 87% 

Majetkový koeficient 
(finanční páka) 

zadluženost 1,33 2,24 2,17 2,69 2,99 

Ukazatel celkové 
zadluženosti (ukazatel 
věřitelského rizika) 

zadluženost 25% 55% 53% 62% 67% 

Ukazatel zadluženosti 
vlastního kapitálu 

zadluženost 33% 124% 116% 167% 199% 

Úrokové krytí (ukazatel 
ziskové úhrady úroků) 

zadluženost -23,11 4,75 -3,10 -0,33 0,38 

Úrokové zatížení zadluženost -0,04 0,21 -0,32 -2,99 2,61 

ROA (rentabilita aktiv) rentabilita -29% 6% -5% -1% 1% 

ROCE (rentabilita 
dlouhodobých zdrojů) 

rentabilita -31% 12% -6% -1% 1% 

ROE (rentabilita 
vlastního kapitálu) 

rentabilita -41% 11% -14% -6% -2% 

ROS (rentabilita tržeb) rentabilita -96% 15% -13% -2% -1% 

Provozní rentabilita 
tržeb  

rentabilita -26% 19% -11% -1% 0% 

Obrátka aktiv aktivita 0,32 0,32 0,52 0,88 1,16 

Doba obratu aktiv aktivita 1 118,98 1 124,35 689,06 409,36 311,66 

Doba obratu aktiv (v 
rocích) 

aktivita 3,11 3,12 1,91 1,14 0,87 

Obrátka zásob aktivita 8,02 10,82 12,10 19,51 36,24 

Doba obratu zásob aktivita 44,87 33,27 29,76 18,46 9,93 

Doba obratu pohledávek 
z obchodních vztahů 

aktivita 476,74 200,59 118,20 75,73 45,53 

Doba obratu závazků 
z obchodních vztahů 

aktivita 34,37 30,52 24,15 22,21 59,48 

Celková (běžná) likvidita likvidita 15,28 0,99 2,37 1,69 0,77 

Pohotová likvidita likvidita 14,41 0,93 2,06 1,44 0,70 

Okamžitá likvidita likvidita 0,63 0,17 0,11 0,11 0,20 

ČPK (krátkodobý pohled) likvidita 18 490 -176 7 405 5 606 -5 357 

ČPK (dlouhodobý 
pohled) 

likvidita 18 490 -176 7 405 5 606 -5 357 

Tabulka 3.13 shrnuje ukazatele finanční analýzy SYNOT OSTRAVA a.s. 

Zkoumaná organizace nemá obchodovatelné akcie, proto v Tabulce 3.13 nejsou výpočty 

ukazatele kapitálového trhu. Veškeré akcie vlastní zastřešující společnost SYNOT 
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Holding, s.r.o. Ukazatele finanční analýzy jsou rozděleny do čtyř skupin podle typu. 

Jsou to tyto skupiny:  

- zadluženost,  

- rentabilita,  

- aktivita,  

- likvidita.  

Vybraným ukazatelům bude věnována pozornost níže. 

Výše byla pozornost věnována struktuře a vývoji nejdůležitějších složek rozvahy 

a také výnosů, nákladů a výsledků hospodaření. V následujících podkapitolách je 

pozornost naopak věnována postupně každé z výše uvedených skupin ukazatelů 

finanční analýzy. 

3.2.3.1 Ukazatelé zadluženosti a finanční stability 

Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování.  

U celkové míry zadluženosti je vidět, že hodnoty po celou dobu mírně narůstají. Nízké 

hodnoty snižují riziko věřitelů a mají význam zejména pro dlouhodobé věřitele jako 

jsou komerční banky.  Průměrně se hodnoty zadluženosti u této společnosti pohybují 

kolem 50-60%. U ukazatelů zadluženosti se neurčuje jejich optimální hodnota, protože 

optimální hodnota jedné organizace se bude pohybovat jinde než u druhé.  

Tabulka 3.14: Ukazatelé zadluženosti (2005-2009) 

Ukazatelé 
Typ 
ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech zadluženost 0,75 0,45 0,46 0,37 0,33 

Stupeň krytí stálých aktiv zadluženost 327% 101% 131% 125% 87% 

Majetkový koeficient (finanční páka) zadluženost 1,33 2,24 2,17 2,69 2,99 

Ukazatel celkové zadluženosti zadluženost 25% 55% 53% 62% 67% 

Ukazatel zadluženosti vlastního 
kapitálu zadluženost 33% 124% 116% 167% 199% 

Hodnoty ukazatelů zadluženosti by však měly v nejlepším případě v čase klesat. 

Z Grafu 3.16 je však patrné , že se u společnosti SYNOT OSTRAVA a.s zvyšují.  
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Graf 3.16: Vývoj ukazatelů celkové zadluženosti a zadluženosti vlastního kapitálu (2005-2009) 
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V organizaci využívají k financování jak vlastní tak i cizí zdroje. Organizace 

stále zvyšuje podíl cizího kapitálu na celkovém kapitálu. Cizí kapitál v roce 2009 

dosahuje dvojnásobné hodnoty oproti hodnotě vlastních zdrojů. Pokud by se cizí zdroje 

nadále zvyšovaly, je možné, že by jejich vysoká hodnota mohla vést k poklesu 

důvěryhodnosti a finanční stability podniku. Optimální hodnota celkové zadluženosti 

bude dané organizaci optimalizovat rentabilitu vloženého kapitálu, což je pro společnost 

jistě žádoucí a měla by tedy věnovat zvýšenou pozornost nárůstu cizího kapitálu. 

Graf 3.17: Vývoj podílu vlastního kapitálu na aktivech a stupně krytí stálých aktiv (2005-2009)  
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Vývoj zadluženosti organizace vyjadřuje i Graf 3.17, který zobrazuje vývoj 

stupně krytí stálých aktiv a podíl vlastního kapitálu na aktivech. Jak je vidět, oba tyto 

ukazatelé v roce 2006 prudce klesly a od této doby podíl vlastního kapitálu na aktivech 
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stále pozvolna klesá, zatímco stupeň krytí stálých aktiv zaznamenal v období 2007  

až 2008 mírný nárůst a dále v roce 2009 znovu slabě klesnul. 

Prudký pokles v roce 2006 byl způsoben nárůstem dlouhodobého finančního 

majetku a to zejména zvýšením podílů v ovládaných a řízených osobách. Tyto podíly  

se zvýšily přibližně o 16 mil. Kč, zatímco vlastní kapitál pozvolna klesá, což je 

způsobeno především zápornými výsledky hospodaření. Na klesající trend těchto dvou 

ukazatelů mají vliv tedy jak zvyšující se aktiva, tak snižující se vlastní kapitál.  

V roce 2009 stupeň krytí stálých aktiv klesnul pod 100%, což znamená, že část 

stálých aktiv byla kryta krátkodobým kapitálem. Pro finanční stabilitu společnosti je 

vhodné, aby vždy celková stálá aktiva byla kryta pouze dlouhodobým kapitálem. 

V tomto případě došlo k tzv. podkapitalizování, což pro podnik může znamenat 

především problémy s insolvencí. 

Poslední Graf 3.18 z oblasti zadluženosti se zabývá vývojem majetkového 

koeficientu neboli finanční páky. Efekt finanční páky se projevuje ve zvyšování 

rentability vlastního kapitálu, použitím cizího kapitálu v kapitálové struktuře 

organizace, za předpokladu, že úroková míra je nižší než výnosnost aktiv. V případě 

společnosti SYNOT OSTRAVA a.s. má majetkový koeficient rostoucí trend. To lze 

předpokládat již na základě předchozích grafů, protože v případě tohoto podniku vlastní 

kapitál mírně klesá, zatímco cizí kapitál a celková aktiva rostou. Jak bude uvedeno dále, 

výnosnost aktiv je povětšinou záporná, kvůli každoročním ztrátám organizace. Z toho 

vyplývá, že úroková míra nemůže být nižší než výnosnost aktiv (úroková míra nemůže 

být záporná). Z tohoto důvodu ani efekt finanční páky nemá v tuto chvíli žádný 

pozitivní účinek. 

Graf 3.18: Vývoj majetkového koeficientu (2005-2009) 
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3.2.3.2 Ukazatelé rentability 

Další skupinou ne méně důležitou než zadluženost je rentabilita. Rentabilita 

vyjadřuje schopnost podniku zhodnocovat svůj kapitál a tedy dosahovat zisk. Je velice 

důležitým ukazatelem pro vlastníky. 

Tabulka 3.15: Ukazatelé rentability (2005-2009) 

Ukazatelé Typ ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009 

ROA (rentabilita aktiv) rentabilita -29% 6% -5% -1% 1% 

ROCE (rentabilita dlouhodobých zdrojů) rentabilita -31% 12% -6% -1% 1% 

ROE (rentabilita vlastního kapitálu) rentabilita -41% 11% -14% -6% -2% 

ROS (rentabilita tržeb) rentabilita -96% 15% -13% -2% -1% 

Provozní rentabilita tržeb rentabilita -26% 19% -11% -1% 0% 

Tabulka 3.15 prezentuje hodnoty ukazatelů rentability. Až na výjimku v roce 

2006, jsou ukazatelé rentability ve všech ostatních letech záporné nebo velice nízké, což 

je zapříčiněno dosahovanou ztrátou téměř po celé zkoumané období. 

Na první pohled je zejména zarážející hodnota rentability tržeb v roce 2005. 

Rentabilita tržeb se vypočítá podle vztahu: 

,
VSZ TT

EAT
ROS

+
=   (3.1) 

kde ROS znamená rentabilita tržeb, EAT je výsledek hospodaření po zdanění, TZ jsou 

tržby za prodej zboží a TVS znamená tržby za prodej výrobků a služeb. 

Výši hospodářského výsledku v tomto období ovlivnil zejména prodej 

dlouhodobého majetku a materiálu, přičemž tržby za tento prodej se do ukazatele 

rentability tržeb v tomto případě nezahrnuly. Je rovněž nutno podotknout, že velká část 

ztráty (téměř 70%) v tomto období byla zapříčiněna právě prodejem dlouhodobého 

majetku a materiálu za nižší cenu než byla zůstatková cena. 

Z výše uvedeného důvodu byla vypočtena i provozní rentabilita tržeb, ze které 

byly vyloučeny jak tržby tak i zůstatková cena prodaného majetku a zahrnuje tedy 

pouze tržby z prodeje služeb, výrobků a zboží a hospodářský výsledek očištěn od vlivů 

finančních nákladů a ztráty, resp. zisku z prodeje majetku (viz vzorec 3.2). 

VSZ

zPDM

TT

VHEAT
tržebarentabilitovozní

+

+
=Pr ,  (3.2) 

kde VHzPDM je výsledek hospodaření z prodeje dlouhodobého majetku. 
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Následující Graf 3.19 zobrazuje rozdíl mezi těmito dvěma typy rentabilit tržeb.  

Graf 3.19: Vývoj rentability tržeb (2005-2009) 
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Největší rozdíl mezi těmito typy rentabilit tržeb je v roce 2005 a to z důvodu, 

který byl popsán výše. Organizace se snaží do jisté míry stabilizovat a od roku 2007 

výsledek hospodaření mírně roste. V roce 2006 dosáhla zisku a to především díky 

výnosům z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem.  

Graf 3.20: Vývoj vybraných ukazatelů rentability (2005-2009) 
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Graf 3.20 představuje vývoj ostatních důležitých ukazatelů rentability  

a to rentability aktiv, rentability dlouhodobého kapitálu a rentability vlastního kapitálu. 

Vývoj těchto ukazatelů je podobný jako u ukazatelů rentability tržeb. 

3.2.3.3 Ukazatelé aktivity 

Jako ukazatelé aktivity jsou souhrnně nazývány ukazatelé relativní vázanosti 

kapitálu v různých formách aktiv, jak krátkodobých tak dlouhodobých. Prakticky  

se jedná o ukazatele obratu nebo obratovosti, které jsou využívány pro řízení aktiv.  

Tabulka 3.16: Ukazatelé aktivity (2005-2009) 

Ukazatelé 
Typ 
ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009 

Doba obratu aktiv (v rocích) aktivita 3,11 3,12 1,91 1,14 0,87 

Doba obratu zásob (ve dnech) aktivita 44,87 33,27 29,76 18,46 9,93 

Doba obratu pohledávek z 
obchodních vztahů (ve dnech) aktivita 476,74 200,59 118,20 75,73 45,53 

Doba obratu závazků z 
obchodních vztahů (ve dnech) aktivita 34,37 30,52 24,15 22,21 59,48 

Ukazatelé aktivity říkají, jak dobře dokáže podnik využívat svůj majetek. Doba 

obratu aktiv by se měla v čase snižovat a vyjadřuje průměrně kolik dní trvá než  

se aktiva přemění na peníze.  

Graf 3.21: Doba obratu majetku (2005-2009) 
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Toto pravidlo je ve zkoumané společnosti zachováno (viz Graf 3.21), ačkoliv 

doba obratu aktiv je relativně velice dlouhá. Čím je hodnota nižší, tím efektivněji 

podnik využívá majetek. Doba obratu zásob rovněž ve sledovaném období klesá  

a v posledním sledovaném období je necelých 10 dnů. 

Doba obratu pohledávek vypovídá o tom, jak rychle odběratelé společnosti 

SYNOT OSTRAVA a.s. uhrazují své závazky. V čase se snížily až na jednu desetinu 

původní hodnoty, což je pro organizaci velice příznivé, tyto peníze pak mohou být dále 

využity. V prvním sledovaném roce byly totiž „nezdravě“ vysoké a odběratelé měli 

pravděpodobně špatnou platební morálku. Závazky plní firma včas, dříve než odběratelé 

uhradí své pohledávky. Platební morálka firmy je tedy velice dobrá. Vývoj těchto dvou 

hodnot je vyjádřen v Grafu 3.22. 

Pravidlo solventnosti vypovídá o tom, že doba obratu pohledávek musí být 

menší než doba obratu závazků. Toto pravidlo je ve firmě splněno pouze v roce 2009. 

Může to být způsobeno tím, že organizace si chce zachovat věrnost svých odběratelů  

a proto jim poskytuje delší splatnost faktur. 

Graf 3.22: Doba obratu pohledávek a závazků z obchodních vztahů (solventnost) 
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3.2.3.4 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity vypovídají o schopnosti podniku uhrazovat své závazky. 

Likvidita patří mezi průběžné krátkodobé cíle organizace. Tabulka 3.17 srovnává 

likviditu po celé zkoumané období. 
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Tabulka 3.17: Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé Typ ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková (běžná) likvidita likvidita 15,28 0,99 2,37 1,69 0,77 

Pohotová likvidita likvidita 14,41 0,93 2,06 1,44 0,70 

Okamžitá likvidita likvidita 0,63 0,17 0,11 0,11 0,20 

Doporučené rozmezí pro celkovou likviditu je asi  1,5 - 2,5. Celková likvidita  

ve společnosti SYNOT OSTRAVA a.s. je v roce 2005 až šestinásobně vyšší než je 

uváděná doporučená maximální hranice. Chybou celkové likvidity však je, že sleduje 

celá oběžná aktiva a již nesleduje likvidnost jednotlivých složek oběžných aktiv.  

U pohotové likvidity jsou již odečteny nejhůře likvidní aktiva – zásoby. Hodnota 

ukazatele pohotové likvidity by se tedy měla podle doporučení pohybovat v rozmezí  

1 - 1,5. 

Graf 3.23: Vývoj likvidity (2005-2009) 
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I u pohotové likvidity je ve zkoumaném podniku hodnota v roce 2005 

několikanásobně překročena. Podnik má velkou část krátkodobého majetku vázánou 

v krátkodobých pohledávkách, přičemž krátkodobé závazky má v prvním sledovaném 

období velice nízké.  
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Graf 3.24: Vývoj okamžité likvidity (2005-2009) 
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V tuto chvíli bude určitě velice zajímavé a vhodné uvést zde výňatek z výroční 

zprávy z roku 2009 společnosti SYNOT OSTRAVA a.s., ve kterém je hodnocena 

platební schopnosti podniku následovně: 

„Společnost SYNOT OSTRAVA a.s. dostála beze zbytku svým závazkům ve lhůtě 

splatnosti a má na svém účtu vysoký podíl pohotového kapitálu. V průběhu celého roku 

nedošlo v žádném případě k prodlení v úhradách vůči dodavatelům, zaměstnancům, 

odvodům státu. Společnost zůstává i nyní v plné platební schopnosti.“1 

3.3. Pyramidový rozklad a analýza odchylek 

Pro pyramidový rozklad a analýzu odchylek byl vybrán ukazatel rentability tržeb. 

Tento ukazatel dosahuje záporných hodnot a proto pro analýzu odchylek byla použita 

metoda postupných změn. Metoda postupných změn má oproti logaritmické metodě 

výhodu v tom, že jí je možné stejně jako funkcionální metodu použít pro záporné 

hodnoty vysvětlujících ukazatelů, avšak velikou nevýhodou může být to, že velikost 

vlivu vysvětlujících ukazatelů může být ovlivněna pořadím vysvětlujících ukazatelů. 

Tento problém bude rovněž řešen v této podkapitole. Jak už bylo řečeno, analýzou 

odchylek bude podroben ukazatel rentability tržeb. Níže je uveden jeho rozklad: 

T

A

A

DM

DM

DZ
ROCE

EBIT

EBT
ROS ⋅⋅⋅⋅= ,  (3.3) 

kde EBT je zisk před zdaněním, EBIT je zisk před zdaněním a úroky, ROCE znamená 

rentabilitu dlouhodobých zdrojů, DZ jsou dlouhodobé zdroje, DM je dlouhodobý 

                                                 
1 Výroční zpráva 2009 společnosti SYNOT OSTRAVA a.s.  
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majetek (stálá aktiva), A znamenají celková aktiva a T jsou tržby. V případě společnosti 

SYNOT OSTRAVA a.s. je čistý zisk po zdanění (EAT) roven zisku před zdaněním 

(EBT), protože organizace dosahuje po většinu doby ztráty. Ani v roce 2006, když 

podnik dosáhl zisku se tyto dva ukazatelé neliší a to z důvodu použití ztráty jako 

položky odčitatelné od základu daně.2 Aby bylo možné potvrdit nebo vyloučit, zda je 

v případě společnosti SYNOT OSTRAVA a.s. metoda postupných změn ovlivněna 

pořadím vysvětlujících ukazatelů, byly výpočty provedeny na pěti možných 

kombinacích pořadí vysvětlujících ukazatelů.  

Pro větší přehlednost byly použity zkratky (varianty od 1 do 5) pro jednotlivá 

pořadí vysvětlujících ukazatelů. 

Tabulka 3.18: Varianty pořadí vysvětlujících ukazatelů 1-5 

Var. 1 

úroková redukce EBT/EBIT 

ROCE EBIT/DZ 

stupeň krytí stálých A DZ/DM 

podíl stálých A DM/A 

doba obratu A A/T 

Var. 2 

ROCE EBIT/DZ 

stupeň krytí stálých A DZ/DM 

podíl stálých A DM/A 

doba obratu A A/T 

úroková redukce EBT/EBIT 

Var. 3 

stupeň krytí stálých A DZ/DM 

podíl stálých A DM/A 

doba obratu A A/T 

úroková redukce EBT/EBIT 

ROCE EBIT/DZ 

Var. 4 

podíl stálých A DM/A 

doba obratu A/T 

úroková redukce EBT/EBIT 

ROCE EBIT/DZ 

stupeň krytí stálých A DZ/DM 

Var. 5 

doba obratu A/T 

úroková redukce EBT/EBIT 

ROCE EBIT/DZ 

stupeň krytí stálých A DZ/DM 

podíl stálých A DM/A 

                                                 
2 § 34, odst. 1, Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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Tabulka 3.19: Výpočty analýzy odchylek ukazatele rentability tržeb 

2005-2006 

ROS EAT/T -96% 15% 111%   

Varianta 1  a0 a1 změna a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

úroková redukce EBT/EBIT 1,04 0,79 -0,25 23,28% 23,28% 2 

ROCE EBIT/DZ -0,31 0,12 0,42 99,34% 99,34% 1 

stupeň krytí st. A DZ/DM 3,27 1,01 -2,26 -18,61% 18,61% 3 

podíl stálých A DM/A 0,29 0,53 0,24 6,87% 6,87% 4 

doba obratu A A/T 3,11 3,12 0,01 0,07% 0,07% 5 

Celkem 111%   

 Varianta 2 a0 a1 změna a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

ROCE EBIT/DZ -0,31 0,12 0,42 131,31% 131,31% 1 

stupeň krytí st. A DZ/DM 3,27 1,01 -2,26 -24,59% 24,59% 2 

podíl stálých A DM/A 0,29 0,53 0,24 9,08% 9,08% 3 

doba obratu A A/T 3,11 3,12 0,01 0,10% 0,10% 5 

úroková redukce EBT/EBIT 1,04 0,79 -0,25 -4,93% 4,93% 4 

Celkem 111%   

 Varianta 3 a0 a1 změna a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

stupeň krytí st. A DZ/DM 3,27 1,01 -2,26 65,97% 65,97% 1 

podíl stálých A DM/A 0,29 0,53 0,24 -24,35% 24,35% 3 

doba obratu A A/T 3,11 3,12 0,01 -0,26% 0,26% 5 

úroková redukce EBT/EBIT 1,04 0,79 -0,25 13,22% 13,22% 4 

ROCE EBIT/DZ -0,31 0,12 0,42 56,39% 56,39% 2 

Celkem 111%   

 Varianta 4 a0 a1 změna a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

podíl stálých A DM/A 0,29 0,53 0,24 -78,47% 78,47% 2 

doba obratu A/T 3,11 3,12 0,01 -0,84% 0,84% 5 

úroková redukce EBT/EBIT 1,04 0,79 -0,25 42,59% 42,59% 3 

ROCE EBIT/DZ -0,31 0,12 0,42 181,72% 181,72% 1 

stupeň krytí st. A DZ/DM 3,27 1,01 -2,26 -34,04% 34,04% 4 

Celkem 111%   

 Varianta 5 a0 a1 změna a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

doba obratu A/T 3,11 3,12 0,01 -0,46% 0,46% 5 

úroková redukce EBT/EBIT 1,04 0,79 -0,25 23,39% 23,39% 2 

ROCE EBIT/DZ -0,31 0,12 0,42 99,82% 99,82% 1 

stupeň krytí st. A DZ/DM 3,27 1,01 -2,26 -18,70% 18,70% 3 

podíl stálých A DM/A 0,29 0,53 0,24 6,90% 6,90% 4 

Celkem 111%   
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V Tabulce 3.19 jsou pro ukázku zobrazeny pouze výpočty za období 2005-2006. 

Kvůli obsahové náročnosti tabulek, jsou další období (2006-2007, 2007-2008  

a 2008-2009) uvedeny v Přílohách č. 3A-3C. 

V dalších tabulkách jsou uváděny již pouze výsledky analýzy odchylek, tedy 

velikost vlivu vysvětlujících ukazatelů na vrcholový ukazatel a pořadí vysvětlujících 

ukazatelů podle největšího vlivu na vrcholový ukazatel. 

V Tabulce 3.20 jsou výsledky a pořadí významnosti pro první období  

2005-2006. Jak je vidět, pořadí důležitosti se při změně uspořádání vysvětlujících 

ukazatelů v prvním období mění a to velice významně, kdy např. stupeň krytí stálých 

aktiv je při variantě 3 na prvním místě, zatímco při variantě 4 je až čtvrtém místě 

v pořadí významnosti.  

Avšak mění se nejen výsledné pořadí důležitosti ukazatelů, ale také velikost 

vlivů jednotlivých ukazatelů. U vysvětlujícího ukazatele ROCE se výsledky pohybují 

v rozsahu od 56,4% až po 181,7%. Zajímavé je také to, že některé vysvětlující ukazatelé 

mohou mít v tomtéž období jak záporný tak i kladný vliv na vrcholný ukazatel. Úroková 

redukce má zde kladný vliv na ukazatel ROS všech variantách pořadí vysvětlujících 

ukazatelů kromě 2. varianty, kdy její vliv je -4,9%. Podobně je to  

i u stupně krytí stálých aktiv, kde vysvětlující ukazatel dosahuje záporného vlivu  

ve všech variantách mimo varianty 3. 

Z výsledků je jasné, že nejméně rentabilitu tržeb ovlivnila doba obratu aktiv, 

jejíž největší vliv byl při použití varianty 4, dosahoval v tomto případě 0,8%.  

Největší vliv na vrcholový ukazatel ROS (s výjimkou varianty 3) měl ukazatel 

rentability dlouhodobých zdrojů, ten měl ve většině variant pořadí vysvětlujících 

ukazatelů nad 99%. 

Tabulka 3.20: Velikosti vlivů a pořadí významnosti vysvětlujících ukazatelů v období 2005-2006 

Ukazatel 

Velikost vlivu vysvětlujících ukazatelů dle 
variant uspořádání 

Pořadí ukazatele dle variant 
uspořádání 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

úrok. redukce 23,3% -4,9% 13,2% 42,6% 23,4% 2 4 4 3 2 

ROCE 99,3% 131,3% 56,4% 181,7% 99,8% 1 1 2 1 1 

stup. krytí DM -18,6% -24,6% 66,0% -34,0% -18,7% 3 2 1 4 3 

podíl st. A 6,9% 9,1% -24,4% -78,5% 6,9% 4 3 3 2 4 

doba obratu A 0,1% 0,1% -0,3% 0,8% -0,5% 5 5 5 5 5 
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Ve druhé Tabulce 3.21 s výsledky a výsledným pořadím je možné již vidět,  

že výsledné pořadí významnosti není v tomto případě ovlivněno pořadím vysvětlujících 

ukazatelů. To však neznamená, že při jiném uspořádání by se výsledné pořadí rovněž 

nezměnilo. 

Co se týče výsledků za období 2006-2007 je vidět, že výsledky se při různém 

pořadí vysvětlujících ukazatelů mění. Znovu je možné pozorovat u některých 

vysvětlujících ukazatelů, že na vrcholný ukazatel mohou mít jak záporný tak kladný 

vliv. Rozptyl výsledků je v tomto případě menší než v letech 2005-2006, např.  

u úrokové redukce je rozptyl pouze 15 procentních bodů. 

V období 2006-2007 rentabilita dlouhodobých zdrojů rovněž nejvíce ovlivnila 

vrcholný ukazatel. Doba obratu aktiv, která v minulém období měla na vrcholný 

ukazatel nejmenší vliv, byla v tomto období v pořadí důležitosti na 3. místě. Nejméně 

rentabilitu tržeb ovlivnil stupeň krytí stálých aktiv, který byl v minulém období 

v jednom případě dokonce první v pořadí významnosti. 

Tabulka 3.21: Velikosti vlivů a pořadí významnosti vysvětlujících ukazatelů v období 2006-2007 

Ukazatel 

Velikost vlivu vysvětlujících ukazatelů dle 
variant uspořádání 

Pořadí ukazatele dle variant 
uspořádání 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

úrok. redukce 10,3% -5,1% 10,1% 7,8% 6,3% 2 2 2 2 2 

ROCE -38,6% -23,0% -37,5% -29,0% -23,6% 1 1 1 1 1 

stup. krytí DM -3,8% -2,3% 4,5% -2,8% -2,3% 5 5 5 5 5 

podíl st. A -3,8% -2,3% 4,5% 3,5% -2,3% 4 4 4 4 4 

doba obratu A 7,9% 4,7% -9,4% -7,3% -5,9% 3 3 3 3 3 

V Tabulce 3.22 se velikost vlivu na vysvětlující ukazatel ROS sice mění, avšak 

pořadí významnosti zůstává stejné. 

Největší rozptyl měla úroková redukce, která se pohybovala od -25,3%  

až po pouhých -1,6%. 

Největší vliv na rentabilitu tržeb měla opětovně rentabilita dlouhodobých zdrojů 

a těsně za ní úroková redukce, zatímco ukazatel podílu stálých aktiv na celkových 

aktivech má nulový vliv na ROS. V roce 2007 je podíl stálých aktiv na celkových 

aktivech totiž téměř stejný jako v roce 2008 (viz. Příloha č. 3B).  

V poslední Tabulce 3.22 týkající se analýzy odchylek metodou postupných změn 

v letech 2007-2008 se opět mění pořadí významnosti vysvětlujících ukazatelů 

v závislosti na změně jejich pořadí.  
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Tabulka 3.22: Velikosti vlivů a pořadí významnosti vysvětlujících ukazatelů v období 2007-2008 

Ukazatel 

Velikost vlivu vysvětlujících ukazatelů dle 
variant uspořádání 

Pořadí ukazatele dle variant 
uspořádání 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

úrok. redukce -25,3% -1,6% -14,3% -15,0% -15,0% 2 2 2 2 2 

ROCE 33,5% 11,1% 19,0% 19,9% 19,9% 1 1 1 1 1 

stup. krytí DM 0,2% 0,1% 0,6% 0,1% 0,1% 4 4 4 4 4 

podíl st. A 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5 5 5 5 5 

doba obratu A 1,7% 0,6% 4,8% 5,1% 5,1% 3 3 3 3 3 

Největší rozptyl ve výsledcích (viz Tabulka 3.23) má ukazatel ROCE, ten  

se pohybuje od -2,4% až po 5,9%. Nejmenší rozptyl má podíl stálých aktiv, u něj je 

procentní změna pouhé dvě desetiny procentního bodu. 

ROS je v tomto období (mimo varianty 2) nejvíce ovlivněn úrokovou redukcí. 

Druhý největší vliv na rentabilitu tržeb má ROCE, tedy rentabilita dlouhodobých 

zdrojů. Na rentabilitu tržeb nejméně působí podíl stálých aktiv na celkových, tento vliv 

osciluje okolo hodnoty 0%. 

Tabulka 3.23: Velikosti vlivů a pořadí významnosti vysvětlujících ukazatelů v období 2008-2009 

Ukazatel 

Velikost vlivu vysvětlujících ukazatelů dle 
variant uspořádání 

Pořadí ukazatele dle variant 
uspořádání 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

úrok. redukce 3,4% -2,5% 1,7% 2,4% 2,6% 1 2 1 1 1 

ROCE -2,4% 5,9% -1,2% -1,7% -1,8% 2 1 2 2 2 

stup. krytí DM 0,4% -1,1% 0,7% 0,3% 0,3% 3 3 3 4 4 

podíl st. A 0,1% -0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 5 5 5 5 5 

doba obratu A 0,2% -0,6% 0,4% 0,5% 0,6% 4 4 4 3 3 



 

  59 

4.  ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

V předchozí kapitole byla provedena rozsáhlá finanční analýza SYNOT 

OSTRAVA a.s. a taktéž analýza odchylek ukazatele rentability tržeb metodou 

postupných změn. Protože v přecházející kapitole bylo dosaženo mnoha výsledků 

v různých oblastech, v této kapitole je provedeno souhrnné zhodnocení. 

Finanční stabilita a zadluženost podniku je charakterizována strukturou zdrojů 

financování. SYNOT OSTRAVA a.s. se s postupem času čím dál tím víc zadlužuje. 

Není to až tak negativní jev, jak by se mohlo na první pohled zdát, protože na začátku 

období byla společnost velice překapitalizovaná (stupeň krytí stálých aktiv byl až  

327%, přičemž optimální hodnota by se měla pohybovat mírně nad hranicí 100%)   

a celková zadluženost byla velice nízká (pouze 25%). Cílem finančního řízení je mezi 

jinými také dosažení optimálního poměru mezi vlastními a cizími zdroji. Náklady  

na vlastní kapitál jsou do určité výše zadlužení vždy větší než náklady na kapitál cizí, 

proto zvyšování zadluženosti nemusí vždy znamenat narušení finanční stability 

podniku.  

Schopnost uhrazovat závazky podle ukazatelů likvidity zkoumané dceřiné 

společnosti byla v roce 2005 velmi vysoká (celková likvidita 15,28 a pohotová likvidita 

14,41). Podnik tak neuměl správně nakládat s krátkodobými aktivy a především 

s pohledávkami, ve kterých měl vázáno veliké množství peněžních prostředků. 

V dalších letech se jeho celková i pohotová likvidita významně snížila a organizace 

začala dosahovat doporučené výše ukazatele. Snížení likvidity podnik však nedosáhl 

snížením výše pohledávek, ale naopak zvýšením krátkodobých závazků. 

Slabou stránkou podniku se na první pohled jeví řízení aktiv, o kterých 

vypovídají ukazatelé aktivity. Doby obratu jak dlouhodobých aktiv, tak i zásob se snaží 

podnik snižovat a v čase se mu to významně podařilo. Dobu obratu aktiv se společnosti 

podařilo snížit z více než 3 let na 10 měsíců a dobu obratu zásob snížil ze 45 dnů  

na pouhých 10 dní. U ukazatelů aktivity se mluví také o solventnosti podniku.  

U zkoumané společnosti je solventnosti (tedy doby obratu pohledávek nižší než doby 

obratu závazků) dosaženo pouze v posledním zkoumaném období 2009. Je však třeba 

zdůraznit, že podnik přiměl své odběratelé platit své závazky 10 krát rychleji než v roce 

2005, což je obdivuhodné. Vedení SYNOT OSTRAVA a.s. ve výroční zprávě uvádí,  

že platí své závazky včas, takže v tomto případě platební schopnost společnosti je, i přes 

nepříznivé výsledky analýzy, v pořádku. 
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Největší problém má podnik s dosažením rentability. Jeho výsledky hospodaření 

jsou velice znepokojivé. Po celou dobu je podnik ve ztrátě (v prvním zkoumaném 

období dosáhl ztráty téměř 9 mil. Kč). Jediným pozitivem je, že se organizace snaží 

ztrátu každoročně snižovat. Za klíčové měřítko rentability je považován ukazatel ROA 

(rentabilita aktiv), protože poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými  

do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Podnik dosáhnul 

v roce 2009 rentability aktiv 1% oproti roku 2005, kdy jeho rentabilita aktiv byla  

ve výši -29%. Problémem ztrátovosti podniku je v tomto případě v určení ceny pro 

konečného zákazníka či nehospodárnosti. Náklady, které podnik vynakládá při svém 

podnikání, jsou vyšší než výnosy, které společnost dosahuje prodejem poskytnutých 

služeb a vyrobených výrobků. Pokud se však SYNOT OSTRAVA a.s. okamžitě 

nedostane do zisku, majitelé by si měli uvědomit, že jejich investované finance jsou 

znehodnocovány a podnikání by měli z racionálního hlediska ukončit. 

Analýza odchylek byla v tomto podniku aplikována na ukazatel rentability tržeb. 

Pro vyčíslení vlivů na vrcholný ukazatel byla použita metoda postupných změn, která  

se ukázala jako poněkud nespolehlivá a při změně uspořádání vysvětlujících ukazatelů 

se měnily jak výsledky tak i pořadí významnosti jednotlivých vysvětlujících ukazatelů. 

Ve většině případech na rentabilitu tržeb měla vliv rentabilita dlouhodobého kapitálu. 

Za zmínku stojí také úroková redukce a potažmo nákladové úroky, které měly rovněž 

nemalý vliv na vrcholný ukazatel. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo provést finanční analýzu společnosti SYNOT 

OSTRAVA a.s. Jak se ukázalo, společnost má velké problémy se ziskovostí vložených 

zdrojů. Kromě ukazatele rentability, by společnost měla věnovat také zvýšenou 

pozornost stále narůstající zadluženosti. 

V první kapitole byly uvedeny teoretické poznatky týkající se finanční analýzy. 

Byly také charakterizovány a vysvětleny základní účetní výkazy, jako je rozvaha  

a výkaz zisku a ztráty. V neposlední řadě byla pozornost věnována rovněž analýze 

odchylek. 

Po teoretické části následovala část aplikační, kde se teoretické poznatky 

aplikovaly na konkrétní společnost a provedla se horizontální, vertikální i poměrová 

analýza společnosti SYNOT OSTRAVA a.s. Na závěr aplikační části bakalářské práce 

byla provedena analýza odchylek rentability tržeb metodou postupných změn při použití 

pěti variant pořadí vysvětlujících ukazatelů. 

V poslední kapitole byly všechny výsledky finanční analýzy zkoumané dceřiné 

společnosti shrnuty a bylo doporučeno několik kroků pro nápravu slabých stránek 

organizace. 
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Příloha č. 1 – Tabulka rozvah 2005-2009 (v tis. Kč) 

ROZVAHA KE DNI 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 

    AKTIVA CELKEM 001 28 133 45 761 38 802 45 404 49 286 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002           

B.   Dlouhodobý majetek 003 8 207 24 302 25 283 29 620 30 241 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 004 52 86 71 28 0 

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005           

  2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006           

  3 Software 007 52 86 71 28   

  4 Ocenitelná práva 008           

  5 Goodwill 009           

  6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010           

  7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011           

  8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 012           

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 013 4 154 3 545 2 996 7 377 8 026 

B. II. 1 Pozemky 014           

  2 Stavby 015         2 004 

  3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 3 349 3 545 2 996 6 376 6 022 

  4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017           

  5 Základní stádo a tažná zvířata 018           

  6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019           

  7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 45     1 001   

  8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 760         

  9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022           

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 023 4 001 20 671 22 216 22 215 22 215 

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 4 000 20 670 22 215 22 215 22 215 

  2 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 025           

  3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 1 1 1     

  4 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 
vliv 027           

  5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028           

  6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029           

  7 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 030           

C.   Oběžná aktiva 031 19 785 20 764 12 808 13 719 17 581 

C. I.   Zásoby 032 1 128 1 354 1 676 2 047 1 571 

C. I.  1 Materiál 033           

  2 Nedokončená výroba a polotovary 034           

  3 Výrobky 035           

  4 Zvířata 036           

  5 Zboží 037 1 128 1 354 1 676 2 047 1 571 

  6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038           

C. II.   Dlouhodobé pohledávky 039 176 0 94 57 0 



 

 

ROZVAHA KE DNI 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040     47     

  2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041           

  3 Pohledávky - podstatný vliv 042           

  4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 043           

  5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 176   47 57   

  6 Dohadné účty aktivní 045           

  7 Jiné pohledávky 046           

  8 Odložená daňová pohledávka 047           

C. III.   Krátkodobé pohledávky 048 17 660 15 750 10 423 10 749 11 451 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 11 986 8 164 6 656 8 399 7 200 

  2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 4 026 6 450 3 000 1 000 2 500 

  3 Pohledávky - podstatný vliv 051           

  4 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 052           

  5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053           

  6 Stát - daňové pohledávky 054 560 80 80     

  7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 149 360 173 1 106 1 745 

  8 Dohadné účty aktivní 056   2   12   

  9 Jiné pohledávky 057 939 694 514 232 6 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 058 821 3 660 615 866 4 559 

C. IV. 1 Peníze 059 78 42 29 62 39 

  2 Účty v bankách 060 743 3 618 586 804 4 520 

  3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061           

  4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062           

D. I.   Časové rozlišení 063 141 695 711 2 065 1 464 

D. I. 1 Náklady příštích období 064 141 695 711 2 065 1 464 

  2 Komplexní náklady příštích období 065           

  3 Příjmy příštích období 066           

    PASIVA CELKEM 067 28 133 45 761 38 802 45 404 49 286 

A.   Vlastní kapitál 068 21 158 20 402 17 862 16 897 16 493 

A. I.   Základní kapitál 069 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 

  1 Základní kapitál 070 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 

  2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 071           

  3 Změny základního kapitálu 072           

A. II.   Kapitálové fondy 073 0 0 0 0 0 

A. II. 1 Emisní ážio 074           

  2 Ostatní kapitálové fondy 075           

  3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076           

  4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077           

A. III.   
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 
ze zisku 078 833 833 967 967 967 

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 833 833 967 967 967 

  2 Statutární a ostatní fondy 080           

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 081 12 482 825 2 935 395 -569 



 

 

ROZVAHA KE DNI 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 082 12 482 825 2 935 395   

  2 Neuhrazená ztráta minulých let 083         -569 

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období 084 -8 657 2 244 -2 540 -965 -405 

B.   Cizí zdroje 085 6 975 25 200 20 688 28 147 32 793 

B. I.    Rezervy 086 0 0 0 0 0 

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087           

  2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088           

  3 Rezerva na daň z příjmů 089           

  4 Ostatní rezervy 090           

B. II.   Dlouhodobé závazky 091 0 0 12 445 12 445 5 000 

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 092           

  2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093     12 445 12 445 5 000 

  3 Závazky - podstatný vliv 094           

  4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 095           

  5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096           

  6 Vydané dluhopisy 097           

  7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098           

  8 Dohadné účty pasivní 099           

  9 Jiné závazky 100           

  10 Odložený daňový závazek 101           

B. III.   Krátkodobé závazky 102 1 295 4 940 5 403 8 113 22 938 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 103 864 1 242 1 360 2 463 9 407 

  2 Závazky - ovládající a řídící osoba 104   3 000     7 445 

  3 Závazky - podstatný vliv 105           

  4 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 106     3 000 3 000 1 500 

  5 Závazky k zaměstnancům 107 100 269 368 747 1 075 

  6 
Závazky ze sociálního zabezpeční a zdravotního 
pojištění 108 53 157 220 418 496 

  7 Stát - daňové závazky a dotace 109 18 186 300 646 785 

  8 Krátkodobé přijaté zálohy 110     38 595 20 

  9 Vydané dluhopisy 111           

  10 Dohadné účty pasivní 112 260 86 100 210 2 184 

  11 Jiné závazky 113     17 34 26 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 114 5 680 20 260 2 840 7 589 4 855 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 115 5 680 4 260 2 840 7 589 4 855 

  2 Krátkodobé bankovní úvěry 116           

  3 Krátkodobé finanční výpomoci 117   16 000       

C. I.   Časové rozlišení 118 0 159 252 360 0 

C. I. 1 Výdaje příštích období 119   159 252 360   

  2 Výnosy příštích období 120           

 



 

 

Příloha č. 2 – Tabulka výkazů zisků a ztrát 2005-2009 (v tis. Kč) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 

  I.   Tržby za prodej zboží 01 1 254 1 232 1 177 1 732 726 

A.     Náklady vynaložené na prodané zboží 02 858 944 1 036 1 517 668 

  +   Obchodní marže 03 396 288 141 215 58 

  II.   Výkony 04 7 797 13 420 19 095 38 197 56 205 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 7 797 13 420 19 095 38 197 56 205 

    2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06           

    3 Aktivace 07           

B.     Výkonová spotřeba 08 6 493 9 305 12 341 24 486 38 509 

B.   1 Spotřeba materiálu a energie 09 1 088 990 1 617 4 658 4 913 

B.   2 Služby 10 5 405 8 315 10 724 19 828 33 596 

  +   Přidaná hodnota 11 1 700 4 403 6 895 13 926 17 754 

C.     Osobní náklady 12 3 017 4 144 7 737 12 505 18 555 

C.   1 Mzdové náklady 13 2 012 2 742 5 240 8 630 13 275 

C.   2 
Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 14 252 375 510 577 658 

C.   3 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 15 708 956 1 834 3 061 4 342 

C.   4 Sociální náklady 16 45 71 153 237 280 

D.     Daně a poplatky 17 23 347 42 89 149 

E.     
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 18 912 1 334 1 271 1 233 1 162 

  III.   
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 19 11 116 235 477 121 186 

  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 11 116 235 452 121 186 

    2 Tržby z prodeje materiálu 21     25     

F.     
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 22 17 018 218 119 110 1 

F.   1 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 23 17 018 218 119 110 1 

F.   2 Prodaný materiál 24           

G.     

Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 25           

  IV.   Ostatní provozní výnosy 26 2 952 152 236 74 

H.     Ostatní provozní náklady 27 27 592 109 271 69 

  V.   Převod provozních výnosů 28           

I.     Převod provozních nákladů 29           

  *   Provozní výsledek hospodaření 30 -8 179 -1 045 -1 754 75 -1 922 

  VI.   Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31           

J.     Prodané cenné papíry a podíly 32           

  VII.   
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 33 0 4 000 0 0 2 500 



 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 

  VII. 1 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osobách a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 34   4 000     2 500 

  VII. 2 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 35           

  VII. 3 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku 36           

  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37           

K.     Náklady z finančního majetku 38           

  IX.   
Výnosy z přecenění cenných papírů a 
derivátů 39           

L.     
Náklady z přecenění cenných papírů a 
derivátů 40           

M.     
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 41           

  X.   Výnosové úroky 42 96 25 18 69 24 

N.     Nákladové úroky 43 359 599 619 723 657 

  XI.   Ostatní finanční výnosy 44 -6         

O.     Ostatní finanční náklady 45 209 137 185 386 350 

  XII.   Převod finančních výnosů 46           

P.     Převod finančních nákladů 47           

  *   Finanční výsledek hospodaření 48 -478 3 289 -786 -1 040 1 517 

Q.     Daň z příjmů za běžnou činnost 49 0 0 0 0 0 

Q.   1 splatná 50           

Q.   2 odložená 51           

  **   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 -8 657 2 244 -2 540 -965 -405 

  XIII.   Mimořádné výnosy 53           

R.     Mimořádné náklady 54           

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

S.   1 splatná 56           

S.   2 odložená 57           

  *   Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 0 0 0 

T.     
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům 59           

      Výsledek hospodaření za účetní období 60 -8 657 2 244 -2 540 -965 -405 

      Výsledek hospodaření před zdaněním 61 -8 657 2 244 -2 540 -965 -405 

 



 

 

Příloha č. 3A – Tabulka analýzy odchylek 2006-2007 

ROS EAT/T 15% -13% -28%   

Varianta 1 a0 a1 
změna 

a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

úrok. redukce EBT/EBIT 0,79 1,32 0,53 10,34% 10,34% 2 

ROCE EBIT/DZ 0,12 -0,06 -0,17 -38,55% 38,55% 1 

stupeň krytí st. A DZ/DM 1,01 1,31 0,30 -3,76% 3,76% 5 

podíl stálých A DM/A 0,53 0,65 0,12 -3,78% 3,78% 4 

doba obratu A A/T 3,12 1,91 -1,21 7,91% 7,91% 3 

Celkem -28%   

Varianta 2 a0 a1 
změna 

a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

ROCE EBIT/DZ 0,12 -0,06 -0,17 -23,01% 23,01% 1 

stupeň krytí st. A DZ/DM 1,01 1,31 0,30 -2,25% 2,25% 5 

podíl stálých A DM/A 0,53 0,65 0,12 -2,26% 2,26% 4 

doba obratu A A/T 3,12 1,91 -1,21 4,72% 4,72% 3 

úrok. redukce EBT/EBIT 0,79 1,32 0,53 -5,05% 5,05% 2 

Celkem -28%   

Varianta 3 a0 a1 
změna 

a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

stupeň krytí st. A DZ/DM 1,01 1,31 0,30 4,47% 4,47% 5 

podíl stálých A DM/A 0,53 0,65 0,12 4,49% 4,49% 4 

doba obratu A A/T 3,12 1,91 -1,21 -9,40% 9,40% 3 

úrok. redukce EBT/EBIT 0,79 1,32 0,53 10,05% 10,05% 2 

ROCE EBIT/DZ 0,12 -0,06 -0,17 -37,45% 37,45% 1 

Celkem -28%   

Varianta 4 a0 a1 
změna 

a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

podíl stálých A DM/A 0,53 0,65 0,12 3,48% 3,48% 4 

doba obratu A/T 3,12 1,91 -1,21 -7,27% 7,27% 3 

úrok. redukce EBT/EBIT 0,79 1,32 0,53 7,78% 7,78% 2 

ROCE EBIT/DZ 0,12 -0,06 -0,17 -28,99% 28,99% 1 

stupeň krytí st. A DZ/DM 1,01 1,31 0,30 -2,83% 2,83% 5 

Celkem -28%   

Varianta 5 a0 a1 
změna 

a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

doba obratu A/T 3,12 1,91 -1,21 -5,93% 5,93% 3 

úrok. redukce EBT/EBIT 0,79 1,32 0,53 6,34% 6,34% 2 

ROCE EBIT/DZ 0,12 -0,06 -0,17 -23,63% 23,63% 1 

stupeň krytí st. A DZ/DM 1,01 1,31 0,30 -2,31% 2,31% 5 

podíl stálých A DM/A 0,53 0,65 0,12 -2,32% 2,32% 4 

Celkem -28%   



 

 

Příloha č. 3B – Tabulka analýzy odchylek 2007-2008 

ROS EAT/T -13% -2% 10%   

Varianta 1 a0 a1 
změna 

a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

úrok. redukce EBT/EBIT 1,32 3,99 2,67 -25,26% 25,26% 2 

ROCE EBIT/DZ -0,06 -0,01 0,05 33,51% 33,51% 1 

stupeň krytí st. A DZ/DM 1,31 1,25 -0,06 0,21% 0,21% 4 

podíl stálých A DM/A 0,65 0,65 0,00 0,00% 0,00% 5 

doba obratu A A/T 1,91 1,14 -0,78 1,65% 1,65% 3 

Celkem 10%   

Varianta 2 a0 a1 
změna 

a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

ROCE EBIT/DZ -0,06 -0,01 0,05 11,11% 11,11% 1 

stupeň krytí st. A DZ/DM 1,31 1,25 -0,06 0,07% 0,07% 4 

podíl stálých A DM/A 0,65 0,65 0,00 0,00% 0,00% 5 

doba obratu A A/T 1,91 1,14 -0,78 0,55% 0,55% 3 

úrok. redukce EBT/EBIT 1,32 3,99 2,67 -1,62% 1,62% 2 

Celkem 10%   

Varianta 3 a0 a1 
změna 

a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

stupeň krytí st. A DZ/DM 1,31 1,25 -0,06 0,61% 0,61% 4 

podíl stálých A DM/A 0,65 0,65 0,00 -0,01% 0,01% 5 

doba obratu A A/T 1,91 1,14 -0,78 4,84% 4,84% 3 

úrok. redukce EBT/EBIT 1,32 3,99 2,67 -14,29% 14,29% 2 

ROCE EBIT/DZ -0,06 -0,01 0,05 18,96% 18,96% 1 

Celkem 10%   

Varianta 4 a0 a1 
změna 

a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

podíl stálých A DM/A 0,65 0,65 0,00 -0,01% 0,01% 5 

doba obratu A/T 1,91 1,14 -0,78 5,09% 5,09% 3 

úrok. redukce EBT/EBIT 1,32 3,99 2,67 -15,02% 15,02% 2 

ROCE EBIT/DZ -0,06 -0,01 0,05 19,93% 19,93% 1 

stupeň krytí st. A DZ/DM 1,31 1,25 -0,06 0,12% 0,12% 4 

Celkem 10%   

Varianta 5 a0 a1 
změna 

a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

doba obratu A/T 1,91 1,14 -0,78 5,09% 5,09% 3 

úrok. redukce EBT/EBIT 1,32 3,99 2,67 -15,01% 15,01% 2 

ROCE EBIT/DZ -0,06 -0,01 0,05 19,91% 19,91% 1 

stupeň krytí st. A DZ/DM 1,31 1,25 -0,06 0,12% 0,12% 4 

podíl stálých A DM/A 0,65 0,65 0,00 0,00% 0,00% 5 

Celkem 10%   



 

 

Příloha č. 3C – Tabulka analýzy odchylek 2008-2009 

ROS EAT/T -2% -1% 2%   

Varianta 1 a0 a1 
změna 

a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

úrok. redukce EBT/EBIT 3,99 -1,61 -5,59 3,39% 3,39% 1 

ROCE EBIT/DZ -0,01 0,01 0,02 -2,40% 2,40% 2 

stupeň krytí st. A DZ/DM 1,25 0,87 -0,38 0,43% 0,43% 3 

podíl stálých A DM/A 0,65 0,61 -0,04 0,06% 0,06% 5 

doba obratu A A/T 1,14 0,87 -0,27 0,22% 0,22% 4 

Celkem 2%   

Varianta 2 a0 a1 
změna 

a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

ROCE EBIT/DZ -0,01 0,01 0,02 5,94% 5,94% 1 

stupeň krytí st. A DZ/DM 1,25 0,87 -0,38 -1,06% 1,06% 3 

podíl stálých A DM/A 0,65 0,61 -0,04 -0,15% 0,15% 5 

doba obratu A A/T 1,14 0,87 -0,27 -0,55% 0,55% 4 

úrok. redukce EBT/EBIT 3,99 -1,61 -5,59 -2,48% 2,48% 2 

Celkem 2%   

Varianta 3 a0 a1 
změna 

a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

stupeň krytí st. A DZ/DM 1,25 0,87 -0,38 0,73% 0,73% 3 

podíl stálých A DM/A 0,65 0,61 -0,04 0,10% 0,10% 5 

doba obratu A A/T 1,14 0,87 -0,27 0,38% 0,38% 4 

úrok. redukce EBT/EBIT 3,99 -1,61 -5,59 1,70% 1,70% 1 

ROCE EBIT/DZ -0,01 0,01 0,02 -1,20% 1,20% 2 

Celkem 2%   

Varianta 4 a0 a1 
změna 

a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

podíl stálých A DM/A 0,65 0,61 -0,04 0,14% 0,14% 5 

doba obratu A/T 1,14 0,87 -0,27 0,54% 0,54% 3 

úrok. redukce EBT/EBIT 3,99 -1,61 -5,59 2,43% 2,43% 1 

ROCE EBIT/DZ -0,01 0,01 0,02 -1,72% 1,72% 2 

stupeň krytí st. A DZ/DM 1,25 0,87 -0,38 0,31% 0,31% 4 

Celkem 2%   

Varianta 5 a0 a1 
změna 

a změna Xai 
absolutní 
hodnota pořadí 

doba obratu A/T 1,14 0,87 -0,27 0,58% 0,58% 3 

úrok. redukce EBT/EBIT 3,99 -1,61 -5,59 2,58% 2,58% 1 

ROCE EBIT/DZ -0,01 0,01 0,02 -1,82% 1,82% 2 

stupeň krytí st. A DZ/DM 1,25 0,87 -0,38 0,33% 0,33% 4 

podíl stálých A DM/A 0,65 0,61 -0,04 0,04% 0,04% 5 

Celkem 2%   

 


