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Anotace 

V mé bakalářské práci popisuji finanční analýzu mnou vybrané společnosti. V první 

části se zabývám charakteristikou firmy, její historií, produkty a službami společnosti. 

V další části popisuji teorii finanční analýzy, od analýzy horizontální, přes vertikální, po 

analýzu poměrovými ukazateli. V poslední části tuto teorii aplikuji v praxi a pracuji s 

materiály poskytnutými mi firmou, k vytvoření finanční analýzy. 

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

analýza poměrovými ukazateli, rozvaha, výkaz zisku a ztrát 

 

Summary 

In my thesis I am writing about financial analysis of a company, which I choose. In 

the first part of my thesis, I am writing about characteristic of the company, its history, 

products and services of the company. In next part I am writing about financial analysis 

theory, from horizontal analysis, vertical analysis, to analysis of ratio indicators. In the last 

part I am applying this theory into practice, and I am working with materials, which the 

company provided to me, to create financial analysis. 

Key words: ISIT, a.s., financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, 

analysis of ratio indicators, bilance sheet, sheet of profit and loss 
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Seznam použitých zkratek 

CF – cash flow 

VZZ – výkaz zisku a ztráty 

AU – absolutní ukazatel 

PU – procentuální ukazatel 

FA – finanční analýza 

EAT – earnings after taxes (výsledek hospodaření za účetní období) 

EBIT – earnings before interests and taxes (zisk před zdaněním a úroky) 

EBT – earnings before taxes (zisk před zdaněním) 

ROA – rentabilita oběžných aktiv 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

ROCE – rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

ROS – rentabilita tržeb 
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1. Úvod 

Firma ISIT, a.s. vznikla v roce 2001 vyčleněním ze Závodu výpočetní Techniky 

ČSAD Ostrava. Tento podnik se zabývá distribucí, vývojem a aktualizacemi informačního 

systému pro dopravní i nedopravní instituce (ISAD), dále také výrobou, instalací a 

opravami elektronických zařízení a dalšími činnostmi souvisejícími s informačními 

technologiemi. 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést finanční analýzu této firmy. Tento finanční 

rozbor jsem provedla pro roky 2008 až 2011. Vycházela jsem z výročních zpráv 

poskytnutých mi firmou ISIT, a.s. Rozvahu a výkaz zisku a ztráty pro roky 2008 – 2011 

jsem uvedla v příloze.  

V druhé kapitole mé práce jsem se zabývala charakteristikou společnosti, její historií, 

předmětem podnikání a uvedla jsem zde schéma podnikové hierarchie. 

Třetí kapitola obsahuje teoretická východiska pro finanční analýzu. Zabývala jsem se 

uživateli FA, zdroji dat pro analýzu a jednotlivými metodami. Jako metody jsem si vybrala 

horizontální a vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztráty a také analýzu 

poměrovými ukazateli, konkrétně zadlužeností, likviditou, aktivitou a rentabilitou. 

Předposlední kapitola je věnována samotné finanční analýze této společnosti. 

V tabulkách a grafech jsou uvedeny výsledky mých výpočtů a následně jsou tyto výsledky 

zhodnoceny. 

V závěru jsem uvedla, k čemu jsem ve své práci dospěla, zhodnotila a shrnula jsem 

celou finanční analýzu firmy ISIT, a.s. 
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2. Charakteristika společnosti 

Společnost ISIT, a.s. byla do obchodního rejstříku zapsána 8. 1. 2001, a to poté, co se 

vyčlenila ze Závodu výpočetní techniky ČSAD Ostrava a.s. Od roku 2011 je jediným 

akcionářem firmy ČSAD Ostrava a.s. 

Předmětem podnikání firmy jsou výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, 

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, zpracování dat, služby databank, správa sítí, 

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software. 

Firma ISIT, a.s. poskytuje mnoho služeb, mezi hlavní z nich patří komplexní 

informační systém pro dopravní i nedopravní organizace, vývoj, tvorba a údržba 

aplikačního programového vybavení, výroba, kompletace a prodej PC, servis, údržba a 

renovace výpočetní techniky, komunikace a přenosy, prezentace a školení, správa 

počítačových sítí a tvorba a údržba www stránek. 

Nejdůležitějším výrobkem této firmy je bezpochyby informační systém ISAD, který 

je určen jak pro dopravní, tak i nedopravní organizace. Tento informační systém firma 

postupně rozšiřuje podle požadavků uživatelů, od čehož se odvíjí i motto společnosti, které 

zní: „Zákazník a uživatel v jedné osobě, je hnacím motorem všech základních změn 

v informačním systému“, a poskytuje i servis a údržbu systému. 

Integrovaný informační systém je rozdělen do 9 dílčích částí: 

- Pracovní síla (personalistika, mzdy a platy, jízda bez nehod), 

- Investiční majetek (evidence dlouhodobého majetku, operativní evidence, 

plánování údržby), 

- Zakázkový systém (dílna, zakázkový systém), 

- Řízení výroby, 

- MTZ (skladové hospodářství, prodej zboží, evidence pneu, sledování 

spotřeby pohonných hmot), 

- Nákladní doprava (zákazník, fakturace, jízdní řády, odbavovací strojky, 

předprodej místenek), 

- Ekonomika (účetnictví, finanční vztahy, saldokonto, provozní a devizová 

pokladna, hospodářské listy vozidel, datové sklady). 

V současnosti má firma 14 zaměstnanců. Deset pracovníků je v oddělení analýzy a 

programování, dva pracovníci jsou umístěni v oddělení technického zabezpečení a správa 

společnosti má 1 pracovníka. Podniková hierarchie je znázorněna na obrázku č. 1. 

(www.isit.cz) 
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Obrázek č. 1: Schéma podnikové hierarchie   Zdroj: Výroční zpráva firmy ISIT, a.s. 
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3. Teoretická východiska finanční analýzy 

V současnosti se úspěšná firma neobejde bez finanční analýzy. Tento pojem se dá 

charakterizovat mnoha způsoby. Jako nejvýstižnější se jeví ten, který říká, že finanční 

analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především 

v účetních výkazech. (Růčková 2011) 

Jedním z cílů finanční analýzy (FA) je poznání finančního zdraví podniku. Finančně 

zdravý podnik je ten, který nemá problém včas uhradit splatné závazky. Finanční zdraví 

podniku je tedy ovlivňováno jeho likviditou a rentabilitou. Pokud má podnik velké 

problémy s likviditou, nastává finanční tíseň. Jejím řešením jsou výrazné změny v činnosti 

podniku a ve způsobu financování tohoto podniku. (Mrkvička, Kolář 2006) 

FA je možné rozdělit na dvě oblasti, a to na interní a externí analýzu. Interní analýza 

vychází jak z údajů týkajících se externí analýzy, tak z údajů, které nejsou běžně dostupné.  

Takovéto údaje se nacházejí ve finančním a manažerském účetnictví, 

vnitropodnikové evidenci, nebo kalkulacích. Interní analýza je zaměřená na porovnání 

skutečnosti s původním plánem, na stanovení trendů vývoje, nebo také na srovnávání 

s konkurenčními podniky. Externí analýza je prováděna například bankami, investory, 

obchodními partnery, odbory, státem a konkurenčními podniky. Údaje, ze kterých tato 

analýza vychází, jsou veřejně dostupné.  

Takovým údajem je kupříkladu výroční zpráva, která mimo jiné obsahuje rozvahu 

firmy, výkaz zisku a ztrát nebo také výkaz o cash flow. (Synek, 2007) 

3.1 Uživatelé finanční analýzy 

Uživatelé FA je možno rozdělit do dvou skupin a to na interní a externí. 

Mezi interní uživatele se řadí manažeři, zaměstnanci a odboráři. Manažeři využívají 

finanční analýzu pro finanční řízení podniku, zároveň také bývají jejími zpracovateli. 

Zaměstnanci potřebují zjistit, zdali je podnik stabilní, od čehož se odvíjí také stabilita 

jejich zaměstnání. 

Externími uživateli jsou obchodní partneři, investoři, banky, konkurence, stát, apod. 

Obchodní partneři se zaměřují především na schopnost firmy dostát svým závazkům, což 

znamená, že pro ně důležitými ukazateli jsou zadluženost, solventnost a likvidita podniku. 

Investoři využívají finanční analýzu ke zjištění informací o poskytnutém kapitálu, také 

sledují míru rizika a výnosů spojených s vloženým kapitálem. Stát se zajímá především o 

kontrolu vykazovaných daní, dále informace z finanční analýzy využívá pro statistické 

průzkumy, rozdělování finančních výpomocí, atd. (Vochozka, 2011) 

3.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Základním zdrojem informací pro FA jsou účetní výkazy. Využívají je všichni 

uživatelé FA. Struktura těchto výkazů je v České republice upravena vyhláškou 

Ministerstva financí ČR, vycházející ze zákona 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Podle účelu dělíme účetní výkazy do dvou skupin: 

- Výkazy finančního účetnictví (externí výkazy) – poskytují informace 

externím uživatelům, a to informace o stavu a majetkové struktuře, o 
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zdrojích krytí majetku, o tvorbě hospodářského výsledku, pohybu peněžních 

toků a o změnách vlastního kapitálu 

- Výkazy vnitropodnikového účetnictví (interní výkazy) – nepodléhají 

jednotné úpravě, podnik si je přizpůsobuje pro své potřeby, zde patří výkazy 

zobrazující čerpání podnikových nákladů, výkazy o spotřebě nákladů na 

jednotlivé výkony, apod. (Mrkvička, Kolář, 2006) 

3.2.1 Rozvaha 

Rozvaha je přehledem majetku podniku a zdrojů jeho financování k určitému datu. 

Stav tohoto majetku a zdrojů jeho financování je zachycen bilanční formou (aktiva se 

rovnají pasivům). V tabulce č. 1 lze vidět základní rozdělení rozvahy. 
Tabulka č. 1:Struktura rozvahy 

AKTIVA PASIVA 

Stálá aktiva Vlastní kapitál 

Oběžná aktiva Cizí kapitál 

Časové rozlišení Časové rozlišení 

                           Zdroj: Vlastní úprava 

 

Z tabulky č. 1 je možno vidět, že na levé straně rozvahy jsou umístěná aktiva, čili 

majetek firmy, na straně pravé pasiva neboli zdroje financování majetku firmy. Rozvaha se 

většinou sestavuje k poslednímu dni roku, popřípadě se sestavuje v kratších obdobích. 

(Růčková, 2011) 

Aktiva: 

Aktiva se dělí do třech základních skupin a to stálá aktiva, oběžná aktiva a časové 

rozlišení, přičemž i tyto skupiny se dále člení, a to podle likvidity, od položek nejméně 

likvidních k nejvíce likvidním.  

Dlouhodobý majetek má dobu užívání delší než jeden rok, postupně se spotřebovává 

formou odpisů, které se přenášejí do nákladů firmy. Ovšem ne všechny položky se 

odepisují, jelikož všechny nemají svou peněžní hodnotu, například pozemky a dlouhodobý 

finanční majetek.  

Krátkodobým majetkem rozumíme jak věcný, tak finanční majetek, který se přemění 

na peníze během jednoho roku. Tato skupina představuje neefektivní uložení finančních 

prostředků, ovšem určitá míra těchto aktiv je nutná, pro provoz určité firmy.  

Poslední skupinou je časové rozlišení, do kterého zahrnujeme příjmy a náklady 

příštích období. (Vochozka 2011) 

 

Pasiva: 

Pasiva neboli zdroje financování, jsou rozdělena podle toho, odkud daný kapitál 

pochází a to na vlastní kapitál a cizí kapitál. 

Hlavní položkou vlastního kapitálu je základní kapitál vytvářený obchodními 

společnostmi podle zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník. Je to souhrn peněžních a 
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nepeněžních vkladů společníků do daného podniku. Musí jej povinně vytvářet akciové 

společnosti, komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným.  

Cizí kapitál byl společnosti zapůjčen, je tedy dluhem firmy, který musí být uhrazen, 

pochopitelně i s úroky. Obvykle bývá levnější než vlastní kapitál.  

Stejně jako u aktiv, je poslední položkou časové rozlišení kam patří výdaje a výnosy 

příštích období. (Růčková, 2011) 

3.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled výnosů a nákladů a výsledku hospodaření. 

Zachycuje vztah mezi výnosy a náklady: 

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 − 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 = 𝑧𝑖𝑠𝑘 

Náklady jsou peněžní částky, které podnik vynaložil na získání výnosů, ovšem 

nemusí v daném období být ještě uhrazeny. Výnosy jsou peněžní částky, které podnik 

získal v daném období, ovšem nemusel je ještě inkasovat. Výnosy ani náklady se neopírají 

o skutečné peněžní toky, což znamená, že neodrážejí hotovost získanou podnikem. 

V tomto výkazu se rozlišuje část provozní, finanční a mimořádná. Tyto části tvoří 

konečný výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření z provozní činnosti odráží 

schopnost firmy vytvářet kladný výsledek hospodaření ze své hlavní činnosti. Rozdílem 

finančních výnosů a nákladů dostáváme finanční výsledek hospodaření, který souvisí 

s finančními operacemi podniku. Poslední částí je mimořádný výsledek hospodaření, což je 

rozdíl mezi mimořádnými výnosy a náklady.  

Součet výše zmíněných výsledků hospodaření se nazývá výsledek hospodaření za 

běžnou činnost. Tento se očistí o daňově neuznatelné nákladové položky, čímž vnikne 

výsledek hospodaření před zdaněním. (Vochozka 2011, Růčková 2011, Dluhošová 2006) 

Finanční analýza využívá různé formy zisku, jež jsou k vidění v tabulce č. 2. 
Tabulka č. 2: Formy zisku 

Český název Anglický název Zkratka 

Zisk pro držitele kmenových 

akcií 
Earnings Available for Common StockHholders EAC 

Výsledek hospodaření za 

účetní období 
Earnings after Taxes EAT 

Zisk před zdaněním Earnings before Taxes EBT 

Zisk před zdaněním a úroky Earnings before Interests and Taxes EBIT 

Zisk před zdaněním, úroky a 

odpisy 
Earnings before Interests, Taxes, Depreciasionts and 

Amortization Charges 
EBITDA 

Zdroj: Vlastní úprava 

3.2.3 Výkaz cash flow 

Ve výkazu cash flow (dále jen CF) je zachycen vznik a použití peněžních prostředků, 

jsou zde tedy k vidění příjmy a výdaje za určité období. Výkaz CF popisuje vývoj finanční 

situace podniku a určuje příčiny změn této situace. Základem tohoto výkazu jsou peněžní 
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prostředky a peněžní ekvivalenty neboli peníze v pokladně, ceniny, peníze na cestě nebo 

na účtu. (Vochozka, 2011) 

3.3 Metody finanční analýzy 

Metody FA se volí podle účelu analýzy, podle výše nákladů, jestli je přiměřená 

tomu, čeho chceme dosáhnout a také podle spolehlivosti. Metody by měly mít určitou 

zpětnou vazbu vzhledem k cíli, který by měly splnit. (Růčková, 2011) 

FA používá metody elementární nebo vyšší. U vyšších metod je nutné mít větší 

znalosti matematické statistiky a ekonomiky. Elementární metody se člení na analýzu 

absolutních ukazatelů, kam se řadí horizontální a vertikální analýza, analýzu fondů 

finančních prostředků, analýzu poměrových ukazatelů a analýzu soustav ukazatelů. 

(Mrkvička, Kolář, 2006) 

3.3.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza jinak nazývána jako analýza trendů, sleduje změny položek 

výkazů mezi jednotlivými roky. Na základě těchto změn je možné předpovídat další vývoj 

daných ukazatelů, ovšem může být velice nepřesný, vzhledem k tomu, že podnik může 

změnit své chování. (Mrkvička, Kolář, 2006) 

Při výpočtu meziročních změn používáme indexy a diference. Při použití indexů se 

dozvídáme procentní změnu položek, v případě diferencí vidíme změnu v absolutních 

číslech. (Vochozka, 2011) 

Horizontální analýza se počítá pomocí následujících vzorců: 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1      (1) 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛 í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎∗100

𝑈𝑡−1
 ,     (2) 

kde 

Ut … ukazatel v roce t 

Ut-1 … ukazatel v roce t – 1 (předchozím roce) 

3.3.2 Vertikální analýza 

U vertikální analýzy se hodnotí položky k určité veličině. U rozvahy to většinou 

bývají aktiva celkem a pasiva celkem. Tato hlavní veličina se staví rovna sto procentům a 

sleduje se, z kolika procent ji jednotlivé položky tvoří. Ne vždy je však tato veličina, jinak 

nazývána bilanční suma, součet veškerých aktiv nebo pasiv, můžou jí být i jednotlivé 

podpoložky jako stálá nebo oběžná aktiva, vlastní či cizí kapitál. Pokud se provádí 

vertikální analýza výkazu zisku a ztrát, je zpravidla bilanční sumou velikost celkového 

obratu. (Mrkvička, Kolář, 2006) 
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Početně se může vertikální analýzu vyjádřit takto: 

𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =  
𝑈𝑖

 𝑈𝑖
∗ 100,       (3) 

kde 

Ui … hodnota dílčího ukazatele 

∑Ui … hodnota absolutního ukazatele 

3.3.3 Analýza poměrovými ukazateli 

Poměrových ukazatelů je velké množství a jsou rozděleny do několika oblastí. Pro 

tuto práci jsem vybrala zadluženost, likviditu, rentabilitu a aktivitu. 

Zadluženost 

Zadluženost vypovídá o financování podniku. Každá firma využívá jak vlastní 

kapitál, tak i cizí kapitál (dluh). 

Celková zadluženost (debt ratio) se počítá jako poměr cizích zdrojů a celkových 

aktiv. Podnik je předlužený v případě, že cizí kapitál převyšuje celková aktiva. Početně lze 

zadluženost vyjádřit pomocí následujícího vztahu: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑐𝑖𝑧 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
       (4) 

Podobně lze vypočítat kvótu vlastního kapitálu (equity ratio) a to jako poměr 

vlastního kapitálu k celkovým aktivům. 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
        (5) 

 (Synek, 2007) 

Čím vyšší je ukazatel zadluženosti, tím vyšší je věřitelské riziko.  

Likvidita 

Likvidita je schopnost podniku uhradit své závazky. Nejlikvidnější je krátkodobý 

finanční majetek následovaný pohledávkami a zásobami. 

Celková likvidita se znázorňuje takto: 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
     (6) 

Je vhodné udržovat celkovou likviditu na stejné hodnotě a to nejlépe v intervalu od 

1,5 do 2,5.  Tento ukazatel vypovídá o tom, kolikrát je podnik schopný vyplatit věřiteli 

jeho peníze. (Dluhošová, 2011) 

U pohotové likvidity se již nepočítá se všemi oběžnými aktivy, odečítají se od nich 

zásoby. Vyjadřuje schopnost dostát svým závazkům přesněji nežli celková likvidita. Je 

doporučeno, aby se pohotová likvidita pohybovala zhruba v intervalu od 1 do 1,5. 

Matematicky lze pohotovou likviditu vyjádřit pomocí následujícího vztahu: (Vochozka, 

2011) 
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𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 −𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
     (7) 

Okamžitá likvidita hodnotí schopnost podniku uhradit krátkodobé závazky v daný 

čas. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je od 0,9 do 1,1. Vztah pro okamžitou likviditu 

je k vidění v následujícím vzorci. (Růčková, 2011) 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑒𝑛 ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡 ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
     (8) 

 

Rentabilita 

Rentabilita znamená výnosnost vloženého kapitálu a měří schopnost podniku 

dosahovat zisku použitím investovaného kapitál. Ukazatelé rentability slouží k hodnocení 

efektu dosaženého vloženým kapitálem. Obecně by měl být trend těchto ukazatelů 

rostoucí. Z rozvahy se získávají údaje o vloženém kapitálu, z výkazu zisku a ztráty potom 

údaje o zisku. (Růčková, 2011) 

Rentabilita je znázorněna v tomto vztahu: 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
       (9) 

Podle druhu vloženého kapitálu rozlišujeme rentabilitu aktiv (ROA), rentabilitu 

vlastního kapitálu (ROE) a rentabilitu dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE). 

(Dluhošová, 2008) 

Rentabilita oběžných aktiv vyjadřuje, jaká by byla rentabilita podniku, pokud by 

neexistovala daň ze zisku. Dovoluje také stanovit mezní úrokovou sazbu, při které podnik 

může přijmout úvěr. Rentabilita oběžných aktiv se znázorňuje pomocí následujícího 

vzorce: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
∗ 100       (10) 

Rentabilita vlastního kapitálu je uváděna jako nejdůležitější ukazatel, který udává 

celkový efekt vlastních investic vložených do podnikání. Výpočet tohoto ukazatele lze 

znázornit takto: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙
∗ 100       (11) 

Dalším ukazatelem je rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu, který ukazuje 

informace o výnosnosti dlouhodobých zdrojů firmy. Výpočet je k vidění v tomto vzorci: 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛 í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡 á𝑙+𝑑𝑙𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏 é 𝑑𝑙𝑢 ℎ𝑦
∗ 100    (12) 

Rentabilita tržeb (ROS) bývá často používána pro mezipodnikové srovnání. Jestliže 

je hodnota tohoto ukazatele nízká značí to chybné řízení firmy, při střední úrovni je vidět 

dobrá práce vedení firmy a při vysoké úrovni se hovoří o nadprůměrné úrovni firmy. 

Rentabilitu tržeb lze vypočítat podle následujícího vztahu: 

𝑅𝑂𝑆 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 100        (13) 

(Mrkvička, Kolář, 2006) 
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Aktivita 

Ukazatelé aktivity informují o vázanosti kapitálu v různých formách aktiv. Používají 

se dvě varianty ukazatelů a to doba obratů, nebo ukazatele počtu obratů za rok. Ve své 

práci používám dobu obratu. 

Prvním ukazatelem je doba obratu aktiv. Tento ukazatel informuje o tom, za jak 

dlouho se celková aktiva obrátí ve vztahu k tržbám. Vypočítat ji lze pomocí následujícího 

vzorce: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 ∗360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
     (14) 

Dalším ukazatelem je doba obratu zásob. Tento ukazatel vyjadřuje počet dnů, během 

kterých jsou zásoby vázány v podniku, než dojde k jejich spotřebě nebo prodeji. Tento 

ukazatel se počítá následovně: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 ∗360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
      (15) 

Doba obratu pohledávek udává, za jak dlouho jsou splaceny faktury. Čím delší tato 

doba je, tím déle poskytuje firma bezúročný obchodní úvěr svým odběratelům. Vztah mezi 

pohledávkami a tržbami vyjadřuje následující vztah: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 ∗360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
     (16) 

(Vochozka, 2011) 
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4. Finanční analýza vybrané firmy 

Ve své práci vycházím z výkazu zisku a ztráty (příloha č. 1) a z rozvahy (příloha č. 

2). 

4.1 Horizontální analýza firmy ISIT, a.s. 

4.1.1 Horizontální analýza aktiv 

V této kapitole se zabývám výsledky horizontální analýzy aktiv, jež jsou k vidění 

v následující tabulce. Jsou zde uvedeny jak hodnoty absolutních ukazatelů (AU), tak 

hodnoty procentuálních ukazatelů (PU). AU jsou uvedeny v tisících korun, PU jsou 

vyjádřeny v procentech. 
Tabulka č. 3: Horizontální analýza aktiv 

Označení Text 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 

AU PU AU PU AU PU 

 AKTIVA CELKEM 
-

831 

-

15,30 
-68 -1,48 1045 23,06 

A. 
Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 
0 - 0 - 0 - 

B. Dlouhodobý majetek 
-

143 

-

11,48 
-9 -0,82 -6 -0,55 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek -94 -9,09 7 0,74 -20 -2,11 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek -49 
-

23,11 
-16 -9,82 14 9,52 

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

C. Oběžná aktiva 
-

619 

-

16,39 
-20 -0,63 875 27,89 

C. I. Zásoby -7 
-

12,96 
-1 -2,13 323 702,17 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 1 8,33 1 7,69 -1 -7,14 

C. III. Krátkodobé pohledávky -74 -3,55 544 27,09 43 1,68 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 
-

539 

-

33,11 

-

564 

-

51,79 
510 97,14 

D. Časové rozlišení -69 
-

16,87 
-39 

-

11,47 
176 58,47 

Zdroj: Vlastní úprava 

Jak je možno v tabulce č. 3 vidět, celková aktiva klesla v roce 2009 oproti roku 2008 

o 15,30 %, za což z největší části může pokles krátkodobého finančního majetku. V roce 

2010 celková aktiva opět klesla, a to o 68 tisíc korun. V roce 2011 aktiva narůstají a to o 
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23,06 % oproti předchozímu roku. Velký podíl na tom má nárůst krátkodobého finančního 

majetku, jenž je ovlivněn zvýšením financí na bankovních účtech. Zároveň můžeme vidět i 

ovlivnění celkových aktiv ze strany nárůstu zásob, jelikož firma v roce 2011 měla mnoho 

nedokončených výrobků. 

4.1.2 Horizontální analýza pasiv 

V této podkapitole popisuji horizontální vývoj pasiv v období 2008 – 2011. 

V následující tabulce jsou uvedeny jak absolutní ukazatelé (AU) v tisících korun, tak 

procentuální ukazatelé (PU) vyjádřené v procentech.  
Tabulka č. 4: Horizontální analýza pasiv 

Označení Text 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 

AU PU AU PU AU PU 

 PASIVA CELKEM -831 -15,30 -68 -1,48 617 13,61 

A. Vlastní kapitál -515 -15,49 428 15,24 342 10,57 

A. I. Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 

A. II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
60 33,15 0 0 0 0 

A. IV. 
Výsledek hospodaření minulých 

let 
238 

-

403,39 
614 343,02 214 26,99 

A. V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
-813 -56,97 -186 -30,29 128 29,91 

B. Cizí zdroje -316 -15,00 -496 -27,69 275 21,24 

B. I. Rezervy 0 - 0 - 0 - 

B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky -316 -15,08 -496 -27,87 275 21,42 

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

C. I. Časové rozlišení 0 - 0 - 0 - 

Zdroj: Vlastní úprava 

V tabulce č. 4 lze vidět, že mezi roky 2008 a 2009 celková pasiva klesla o 831 tisíc 

korun. K poklesu došlo taktéž mezi roky 2009 a 2010 a to o dalších 68 tisíc korun. Nárůst 

byl zaznamenán až mezi roky 2010 a 2011 o 617 tisíc korun. Vlastní kapitál v roce 2009 

poklesl o 15,30 % oproti roku 2008, v dalším roce vzrostl téměř na původní hodnotu, a 

nakonec v roce 2011 vzrostl o dalších 10,57 %. Co se týče cizích zdrojů, mezi roky 2008 a 

2009, 2009 a 2010, je zaznamenán pokles a to díky snižování krátkodobých závazků, 

v prvním meziroční o 15,08 % a v druhém o 27,87 %. Nárůst cizích zdrojů mezi roky 2010 

a 2011 je ovlivněn opět růstem krátkodobých závazků a to o 21,42 procent. Dlouhodobé 

závazky v jednotlivých letech zůstaly neměnné. 
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4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V této podkapitole jsem vycházela z výkazu zisku a ztráty pro roky 2008 až 2011, ve 

kterém jsem vynechala položky, které zůstávaly v každém roce nulové. Stejně jako 

v předchozích dvou kapitolách uvádím přehled jak absolutních ukazatelů (AU) v tisících 

korun, tak procentuálních ukazatelů (PU) v procentech.  

 
Tabulka č. 5: Horizontální analýza VZZ 

Text 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 

AU PU AU PU AU PU 

Tržby za prodej zboží -311 -83,60 486 
796,7

2 
-430 -78,61 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží 
-303 -83,47 334 

556,6

7 
-285 -72,34 

Obchodní marže -8 -88,89 152 
15200

,00 
-145 -94,77 

Výkony 264 1,72 -1434 -9,20 405 2,86 

Výkonová spotřeba 936 16,62 -1046 -15,93 322 5,83 

Přidaná hodnota -680 -7,01 -236 -2,62 -62 -0,71 

Osobní náklady -125 -1,75 -67 -0,95 -63 -0,90 

Daně a poplatky -1 -12,50 1 14,29 4 50,00 

Odpisy DNM a DHM 34 3,98 -94 -10,59 -19 -3,65 

Tržby z prodeje DM a 

materiálu 
-459 -61,28 -73 -25,17 109 50,23 

Zůstatková cena prodávaného 

DM 
-150 -36,23 -61 -23,11 71 34,98 

Změna stavu rezerv a 

opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 

73 
304,1

7 
-94 -96,91 169 

5633,3

3 

Ostatní provozní výnosy -29 -32,22 12 19,67 54 73,97 

Ostatní provozní náklady -34 -19,10 153 
175,6

9 
-186 -46,85 

Provozní výsledek 

hospodaření 
-965 -50,63 -235 -24,97 135 19,12 

Výnosové úroky 6 60,00 -10 -62,50 -1 -16,67 

Nákladové úroky 1 - 1 
100,0

0 
-1 -50,00 
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Ostatní finanční výnosy 42 
221,0

5 
-19 -31,15 5 11,90 

Ostatní finanční náklady 95 
161,0

2 
-44 -28,57 19 17,27 

Finanční výsledek hospodaření -48 
160,0

0 
14 -17,95 -14 21,88 

Daň z příjmů za běžnou 

činnost 
-198 -44,30 -34 -13,65 -8 -3,72 

Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 
-815 -57,03 -187 -30,46 129 30,21 

Výsledek hospodaření za 

účetní období 
-815 -57,03 -187 -30,46 129 30,21 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
-1013 -54,00 -221 -25,61 121 18,85 

Zdroj: Vlastní úprava 

V tabulce č. 5 je možné vidět vývoj výnosů, nákladů a hospodářských výsledků 

v letech 2008 až 2011. Tržby za prodej zboží v roce 2009 klesly o 311 tisíc korun oproti 

roku 2008, úměrně s nimi klesly i náklady na prodej zboží a to o 303 tisíc korun. 

V důsledku těchto poklesů klesla i obchodní marže o 8 tisíc korun. V roce 2010 všechny 

tyto položky narůstají, tržby o 486 tisíc, náklady o 334 tisíc a obchodní marže o 152 tisíc 

korun. V posledním roce je zaznamenán opětovný pokles tržeb, nákladů i obchodní marže. 

Provozní výsledek hospodaření v roce 2009 rapidně klesl, a to o 965 tisíc korun 

(50,63%), v dalším roce je možné sledovat další pokles, tentokrát ovšem mírnější (235 tisíc 

korun) a v roce 2011 začal růst, a to o 135 tisíc korun.  

Co se týče výsledku hospodaření za účetní období, lze pozorovat, že do roku 2010 

měl klesající tendenci, ovšem v roce 2011 vzrostl, oproti roku předchozímu, o 129 000 

korun na konečnou částku 556 tisíc korun.  

4.2 Vertikální analýza firmy ISIT, a.s. 

4.2.1. Vertikální analýza aktiv 

Při této metodě jsem jednotlivé položky aktiv poměřovala s celkovými aktivy. Tuto 

položku jsem postavila rovnu stu procentům. Z následujícího grafu a tabulky lze vidět 

podíl jednotlivých položek aktiv na celkových aktivech. 
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Tabulka č. 6: Vertikální analýza aktiv 

Název 2008 2009 2010 2011 

Celková aktiva 100 % 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 22,94% 23,98% 24,14% 19,51% 

Oběžná aktiva 69,53% 68,63% 69,22% 71,94% 

Časová rozlišení 7,53% 7,39% 6,64% 8,55% 

Zdroj: Vlastní úprava 

 

Graf č. 1: Vertikální analýza aktiv 

 

Zdroj: Vlastní úprava 

Z grafu č. 1 názorně vyplývá, že nejvíce se na celkových aktivech v roce 2008 

podílela oběžná aktiva a to ze 75,19 %, následoval dlouhodobý majetek (24,81 %) a časové 

rozlišení (8,14 %). 

Oběžná aktiva jsou tvořena především krátkodobými pohledávkami, které tvoří 

oběžná aktiva z více než 50 % a krátkodobým finančním majetkem, který se podílí na 

oběžných aktivech z necelých 45 %. Zbytek tvoří zásoby a dlouhodobé pohledávky, což 

jsou necelá 2 %. 

Na dlouhodobém majetku má největší podíl dlouhodobý nehmotný majetek (DNM), 

konkrétně software, jelikož je hlavním firemním produktem. DNM tedy tvoří 83 % 

z celkového dlouhodobého majetku. Zbylých 27 % tvoří samostatné movité věci. 

Časové rozlišení z plných sto procent tvoří náklady příštích období. 

Stejně jako v předchozím roce, tak i v roce 2009 se na skladbě nejvíce podílí oběžná 

aktiva a to ze 72,12 %, dále dlouhodobý majetek z 24,85 % a časové rozlišení ze 7,66 %. 

Dlouhodobý majetek je ovšem tvořen převážně softwarem (85 %), zbývajících 15 

procent tvoří samostatné movité věci. 
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Zásoby tvoří necelého 1,5 % oběžných aktiv. Půl procenta představují dlouhodobé 

pohledávky, 63,6 procenta krátkodobé pohledávky a 34,4 % je zastoupeno krátkodobým 

finančním majetkem. 

Časové rozlišení je opět tvořeno ze sta procent náklady příštích období. 

V roce 2010 měla největší podíl oběžná aktiva (62,44 %).  Menší části jsou tvořeny 

dlouhodobým majetkem (21,78 %) a časovým rozlišením (5,99 %). 

Složení aktiv je následovné, největší zastoupení mají krátkodobé pohledávky (81,35 

%) následované krátkodobým finančním majetkem (16,74 %), zásobami (1,5%) a 

dlouhodobými pohledávkami (0.5 %). 

Na dlouhodobém majetku se opět nejvíce podílí dlouhodobý nehmotný majetek z 

86,6 %. Zbylých 13,4 % tvoří dlouhodobý hmotný majetek, 

Časové rozlišení, jako i v minulých letech, obsahuje jen náklady příštích období. 

V posledním roce zůstává složení celkových aktiv víceméně stejné. Největší složkou 

jsou oběžná aktiva (63,7 %), druhou největší skupinou je dlouhodobý majetek (17,21 %) a 

na třetím místě zůstává časové rozlišení (7,55 %). 

Dlouhodobý majetek je z největší části zastoupen softwarem (85 %), dalších 15 % 

tvoří samostatné movité věci. 

Na tvorbě oběžných aktiv se nejméně podílejí dlouhodobé pohledávky (0,3 %), 

následují zásoby (9,2 %), krátkodobý finanční majetek (25,8 %) a krátkodobé pohledávky 

(64,7 %). 

Stejně jako u předchozích let je časové rozlišení ze sta procent tvořeno náklady 

příštích období. 

4.2.2. Vertikální analýza pasiv 

Složení pasiv v jednotlivých letech je k vidění na následujícím grafu a tabulce. 

 
Tabulka č. 7: Vertikální analýza pasiv 

 

Zdroj: Vlastní úprava 

 

Položka 2008 2009 2010 2011 

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 61,20% 61,07% 71,43% 69,51% 

Cizí kapitál 38,80% 38,93% 28,57% 30,49% 
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Graf č. 2: Vertikální analýza pasiv 

 

        Zdroj: Vlastní úprava 

V roce 2008 převažuje vlastní kapitál nad cizím a to o více než 20 procent. Cizí 

kapitál zaujímá 38,80 % z celkových pasiv a vlastní kapitál má zbylých 61,20 %. 

Největší položkou vlastního kapitálu je výsledek hospodaření běžného účetního 

období (42,9 %) následovaný vlastním kapitálem (36,3 %). Menší měrou se na vlastním 

kapitálu podílí emisní ážio (17,1 %) a zákonný rezervní fond (5,4 %). 

Na složení cizích zdrojů mají největší podíl krátkodobé závazky a to ve výši 99,5 %, 

zbývající půl procento obsahuje dlouhodobé závazky. 

Časové rozlišení je nulové a vlastní zdroje převažují nad cizími i v roce 2009. Vlastní 

kapitál utváří 61,07 % celku a cizí kapitál zbylých 38,93 %. 

Hlavní složkou vlastního kapitálu je základní kapitál (42,9 %), dále je vlastní kapitál 

tvořen výsledkem hospodaření běžného účetního období (21,9 %), kapitálovými fondy 

(20,3 %), rezervními fondy (8,6 %) a výsledkem hospodaření minulých let (6,4 %). 

Cizí zdroje jsou v tomto roce tvořeny odloženými daňovými závazky (0,6 %) a 

krátkodobými závazky (99,4 %). 

 V roce 2010 došlo ke zvýšení podílu vlastního kapitálu na celkových pasivech na 

71,43 %, čímž opět převládá ve financování majetku firmy nad cizími zdroji (28,57 %). 

Na vlastním kapitálu se opět z největší částí podílí základní kapitál, a to 37,22 

procenty. Další výraznou složkou je výsledek hospodaření minulých let (24,5 %). Kromě 

těchto dvou položek obsahuje vlastní kapitál také emisní ážio (17,6 %), zákonný rezervní 

fond (7,44 %) a výsledek hospodaření běžného účetního období (13,22 %). 

Stejně jako v předchozích letech se menší částí na cizích zdrojích podílí odložený 

daňový závazek (0,85 %) a větší částí krátkodobé závazky (99,15 %). 

V posledním sledovaném roce (2011) opět převažují vlastní zdroje nad zdroji cizími 

a to o 43,7 %. Vlastní kapitál dosahuje 71,85 procent a cizí kapitál 28,15 %. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2008 2009 2010 2011

Cizí zdroje

Vlastní kapitál



Martina Dohnalová: Finanční analýza firmy ISIT, a.s. 

2013  18 

 

V tomto roce se nejvíce na vlastním kapitálu podílí opět kapitál základní dosahující 

33,7 procent, následovaný výsledkem hospodaření minulých let (28,1 %). V menší míře 

tvoří vlastní kapitál kapitálové fondy (15,9%), rezervní fondy (6,7 %) a výsledek 

hospodaření běžného účetního období (15,5 %). 

Co se týče cizích zdrojů, stejně jako v minulých letech, mají zde převahu krátkodobé 

závazky (99,3 %), zbylých 0,7 % tvoří odložený daňový závazek. 

4.2.3. Vertikální analýza výnosů 

Při této části vertikální analýzy jsem sečetla celkové výnosy a postavila je rovny stu 

procentům. Podle nich jsem pak poměřovala jednotlivé položky. V následujícím grafu a 

tabulce lze vidět, jaké je složení celkových výnosů v jednotlivých letech. 
Tabulka č. 8: Vertikální analýza výnosů 

Položka 2008 2009 2010 2011 

Celkové výnosy 100% 100% 100% 100% 

Tržby za prodej zboží 2,25% 0,38% 3,64% 0,77% 

Výkony 92,51% 96,96% 94,12% 95,90% 

Tržby z prodeje DM a materiálu 4,52% 1,80% 1,44% 2,15% 

Ostatní provozní výnosy 0,54% 0,38% 0,49% 0,84% 

Výnosové úroky 0,06% 0,10% 0,04% 0,03% 

Ostatní finanční výnosy 0,11% 0,38% 0,28% 0,31% 

Zdroj: Vlastní úprava 

 

Graf č. 3: Vertikální analýza výnosů 
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        Zdroj: Vlastní úprava 

Nejvíce se na skladbě celkových výnosů v roce 2008 podílely výkony a to z 92,51 %. 

Výnosy pak byly dotvářeny tržbami za prodej zboží (2,25 %), tržbami z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu (4,52 %), ostatními provozními výnosy (0,54 %), 

výnosovými úroky (0,06 %) a ostatními finančními výnosy (0,11 %). 

Na samotných výkonech se nejvíce podílí tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, 

a to z 93 procent, zbylých 7 procent připadá na aktivace. 

68 procent z celkových tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu vytváří 

právě prodej materiálu, zbytek zaujímá prodej dlouhodobého majetku. 

Oproti minulému roku se podíl výkonů na celkových výnosech v roce 2009 ještě 

zvýšil, a to na 96,96 procent. Zbylá tři procenta si dělí tržby za prodej zboží (0,38 %), tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (1,80 %), výnosové úroky (0,10 %) a ostatní 

provozní a finanční výnosy (oboje po 0,38 %). 

Výkony jsou z 96 % tvořeny tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb, zbylá 

čtyři procenta jsou aktivace. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu z plných sta procent zajišťují 

tržby z prodeje materiálu. 

Nejmenší podíl na celkových výnosech mají v roce 2010 výnosové úroky (0,04 %), 

následují ostatní finanční výnosy (0,28 %), ostatní provozní výnosy (0,49 %), tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (1,44 %) a tržby za prodej zboží (3,64 %). 

Nejvíce jsou celkové výnosy utvářeny výkony, a to z 94,12 procent. 

Z největší části jsou výkony tvořeny tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb 

v celkové výši 92,6 %. Další 8,4 procenta připadá na aktivace. 

Tržby z prodeje materiálu činí plných sto procent z tržeb z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu. 

Stejně jako ve všech předchozích sledovaných obdobích, tak i v roce 2011, největší 

část zaujímají výkony (95,90 %). Z menších částí celkové výnosy dotváří tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu (2,15 %), ostatní provozní výnosy (0,84 %), tržby za 

prodej zboží (0,77 %), ostatní finanční výnosy (0,31 %) a výnosové úroky (0,03 %). 

Výkony jsou složeny z tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, které tvoří 93,2 % 

z celku. Aktivace zaujímají 4,7 procent a zbývajících 2,1 % je změna stavu zásob vlastní 

činnosti. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu tvoří z celého sta procent tržby 

z prodeje materiálu. 

4.2.4. Vertikální analýza nákladů 

V této podkapitole porovnávám jednotlivé položky nákladů s náklady celkovými, 

které jsou postaveny rovny 100 %. 
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Tabulka č. 9: Vertikální analýza nákladů 

 

Zdroj: Vlastní úprava 

Graf č. 4: Vertikální analýza nákladů 

 

Zdroj: Vlastní úprava 
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Položka 2008 2009 2010 2011 

Náklady celkem 100% 100% 100% 100% 

Náklady vynaložené na prodej zboží 2,40% 0,39% 2,70% 0,75% 

Výkonová spotřeba 37,21% 42,47% 37,78% 39,95% 

Osobní náklady 47,29% 45,48% 47,67% 47,19% 

Odpisy DNM a DHM 5,64% 5,74% 5,43% 5,23% 

Zůstatková cena prodávaného DM 2,74% 1,71% 1,39% 1,87% 

Ostatní provozní náklady 1,18% 0,93% 2,72% 1,44% 

Ostatní finanční náklady 0,39% 1,00% 0,75% 0,88% 

Daň z příjmu za běžnou činnost 2,95% 1,61% 1,47% 1,42% 
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Z grafu č. 4 lze vidět, že nejvíce se na celkových nákladech v roce 2008 podílejí 

osobní náklady (47,29 %) a výkonová spotřeba (37,21 %). Náklady z menších částí 

doplňují odpisy (5,64 %), daň z příjmu za běžnou činnost (2,95 %), zůstatková cena 

prodávaného DM (2,74 %), náklady vynaložené na prodej zboží (2,40 %), ostatní provozní 

náklady (1,18 %), ostatní finanční náklady (0,39 %), změna stavu rezerv (0,16 %) a daně a 

poplatky (0,05 %). 

Výkonová spotřeba zahrnuje ze 77,3 % služby a ze zbylých 22,7 % spotřebu 

materiálu a energie. 

Z osobních nákladů jsou největší položkou mzdové náklady (69,9 %). Dále celkovou 

sumu dotvářejí náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (26,5 %), sociální 

náklady (2,2 %) a odměny členům orgánů společnosti a družstva (1,3 %). 

Oproti roku 2008 stoupl podíl výkonové spotřeby na celkových nákladech o 5,26 % 

na 42,47 % (2009), ovšem největší část stále zaujímají osobní náklady (45,48 %). Ostatní 

náklady se vůči loňskému roku změnily pouze minimálně a dohromady zabírají zbylých 

12,05 %. 

Největší měrou se na osobních nákladech podílejí mzdové náklady (69 %), menší 

podíly mají náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (26 %), sociální náklady 

(2,3 %) a odměny členům orgánů společnosti a družstva (2,7 %). 

Podíl výkonové spotřeby nadále klesá i v roce 2010 a to na 37,78 procent, za to 

osobní náklady vzrostly na 47,67 procent. Z 5,43 procent se na celkové skladbě podílejí 

odpisy, náklady vynaložené na prodej zboží zaujímají 2,70 procenta, ostatní provozní 

náklady 2,72 procent, daň z příjmů za běžnou činnost 1,47 procent, Zůstatková cena 

prodávaného DM 1,39 procent a ostatní finanční náklady 0,75 procent. 

Nejmohutnější položkou osobních nákladů jsou opět mzdové náklady, které 

zaujímají 70,4 procent celku, Další významnější položkou jsou náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění s hodnotou 26,1 procent. Zbylé tři a půl procenta tvoří 

odměny členům orgánů společnosti a sociální náklady. 

I v posledním roce je možné vidět, že osobní náklady zaujímají téměř polovinu 

celkových nákladů (47, 19 %). Druhou největší složkou je výkonová spotřeba, která oproti 

roku 2010 vzrostla o 2 procenta na celkových 39,95 %. Na zbytku se podílejí odpisy DNM 

a DHM (5,23 %), zůstatková cena prodávaného DM (1,87 %), daň z příjmu za běžnou 

činnost (1,42 %) a náklady vynaložené na prodané zboží (0,75 %). 

Výkonovou spotřebu tvoří především služby, konkrétně z 91 procent, a zbylých 9 

procent utváří spotřeba materiálu a energie. 

Mzdové náklady jsou nejvýraznější položkou osobních nákladů (70 %), dále pak 

náklady na sociální a zdravotní pojištění (26,1 %), sociální náklady (2,4 %) a odměny 

členům orgánů společnosti (2,5 %). 
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4.3 Analýza poměrovými ukazateli 

4.4.1. Zadluženost 

V následujícím grafu je možné vidět vývoj celkové zadluženosti ve sledovaných 

obdobích. 
Graf č. 5: Celková zadluženost 

 

        Zdroj: Vlastní úprava 

Jak lze vidět v grafu č. 5 celková zadluženost má klesající tendenci. Od roku 2008 

celková zadluženost klesla o 17,12 % na 24,84 % (2011). Firma využívá cizí kapitál 

z menší části než svůj vlastní, což může být dobré pro poskytování úvěru, negativní ovšem 

je, že vlastní kapitál je dražší než cizí. 

V následujícím grafu je znázorněn vývoj kvóty vlastního kapitálu. 
Graf č. 6: Kvóta vlastního kapitálu 

 

        Zdroj: Vlastní úprava 
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Podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech má kolísavou tendenci. Nejvyšší byl 

v roce 2008, kdy dosahoval hodnoty 66,19 %, v dalším roce poklesl o necelá tři procenta, 

v roce 2010 opět mírně vzrostl a to na 64,43 %. V roce 2011 dosahuje kvóta vlastního 

kapitálu (equity ratio) 56,62 % což je zapříčiněno nárůstem celkových aktiv o téměř 1300 

tisíc korun. 

4.4.2. Likvidita 

V následující tabulce lze vidět přehled jednotlivých ukazatelů likvidity ve 

sledovaných letech. 
Tabulka č. 10: Ukazatelé likvidity 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 

Celková 

likvidita 
1,80 1,77 2,44 2,57 

Pohotová 

likvidita 
1,78 1,75 2,41 2,34 

Okamžitá 

likvidita 
0,78 0,61 0,41 0,66 

Zdroj:Vlastní úprava 

Je vhodné udržovat celkovou likviditu na stejné hodnotě a to nejlépe v intervalu od 

1,5 do 2,5.  Jak je možné vidět, firma z tohoto intervalu vybočuje pouze v roce 2011, ale 

jen mírně. Celková likvidita má víceméně vzestupnou tendenci, kromě roku 2009 kdy byl 

zaznamenán mírný pokles. 

Firma má ve všech letech větší oběžná aktiva nežli krátkodobé závazky, což 

znamená, že je schopná uhradit tyto krátkodobé závazky. 

Doporučená hodnota pohotové likvidity je od 1 do 1,5, ovšem vždy záleží na 

odvětví. Firma v každém ze sledovaných období tuto doporučenou hodnotu překračuje, 

nejvíce v roce 2010, kdy je hodnota pohotové likvidity 2,41. Z těchto hodnot lze usuzovat, 

že firma ISIT, a.s. je schopná včas hradit své závazky. 

Okamžitou likviditu je vhodné udržovat v intervalu od 0,9 do 1,1, ovšem stejně jako 

u předchozích ukazatelů tento interval není spolehlivý, neboť vždy záleží na oboru 

podnikání. Z tabulky č. 10 lze vidět, že firma se do toho intervalu nezapadá ani v jednom 

roce, vždy jsou hodnoty okamžité likvidity nižší. Nejvyšší hodnoty dosahuje okamžitá 

likvidita v roce 2008 (0,78) a nejnižší v roce 2010 (0,41). 
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4.4.3. Rentabilita 

V tabulce č. 11 lze vidět přehled jednotlivých ukazatelů rentability. 
Tabulka č. 11: Ukazatelé rentability 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 

ROA 37,36% 19,46% 12,82% 12,09% 

ROE 42,99% 21,86% 13,19% 15,54% 

ROCE 56,25% 30,64% 19,83% 21,28% 

ROS 8,69% 3,85% 2,86% 3,71% 

Zdroj: vlastní úprava 

Z tabulky č. 11 je vidět, že rentabilita celkových aktiv má klesající tendenci, kdy 

nejvyšší hodnoty firma dosahovala v roce 2008 (37,36 %) a nejnižší v roce 2011 (12,09 

%), ROA tedy klesla o 25 procent. 

ROE vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu. Z předcházející tabulky lze vyčíst, že 

tato výnosnost byla nejvyšší v roce 2008, kdy dosáhla 42,99 % a postupně se snižovala až 

na hodnotu 13,19 % v roce 2010, v posledním sledovaném roce mírně vzrostla na 15,54 %. 

Nejvyšší hodnota celkového investovaného kapitálu byla v roce 2008 (56,25 %) a až 

do roku 2010 klesala (19,83 %). V roce 2011 ROCE mírně vzrostla na 21,28 %. 

Rentabilita tržeb má opět kolísavý vývoj. Největší je v roce 2008 (8,69 %), nejnižší 

pak v roce 2010 (2,86 %). 

4.4 Aktivita 

Přehled hodnot jednotlivých ukazatelů aktivity je zobrazen v následující tabulce. 

Tyto hodnoty jsou uvedeny ve dnech. 
Tabulka č. 12: Ukazatelé aktivity 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 

Doba obratu aktiv 118,89 103,89 109,37 133,83 

Doba obratu zásob 1,18 1,06 1,11 8,85 

Doba obratu pohledávek 45,58 45,35 61,58 62,27 

Zdroj: Vlastní úprava 

Z tabulky č. 12 lze vidět, že doba obratu aktiv je mírně kolísavá. Nejnižší hodnotu 

má tento ukazatel v roce 2009 (103,89 dní), nejvyšší potom v roce 2011 (133,83 dní). Pro 

podnik je nejpříznivější klesající tendence, bohužel u firmy ISIT, a.s. je v posledních letech 

vidět opak. 

Ukazatel doby obratu zásob vyjadřuje, kolik dní jsou oběžná aktiva držena ve formě 

zásob. Opět platí, že čím míň dní tím lépe. Nejvyšší dobu obratu podnik vykazuje v roce 

2011 (8,85 dní), nejnižší potom v roce 2009 (1,06 dní). 
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Doba obratu pohledávek říká, jak dlouho je majetek držen ve formě pohledávek. 

V roce 2008 je doba obratu pohledávek 45,58 dní, poté v roce 2009 nepatrně poklesla 

(45,35 dní), nakonec až do roku 2011 počet dní stoupá až na konečných 62,27 dní (2011). 
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5. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci firmy ISIT, a.s., a to 

v období 2008 až 2011. Pro toto hodnocení jsem použila horizontální a vertikální analýzu a 

také analýzu poměrovými ukazateli, u kterých jsem se zaměřila na zadluženost, rentabilitu, 

aktivitu a likviditu. 

Co se týče hospodářského výsledku, nejlépe si firma vedla v roce 2008, po kterém se 

tento hospodářský výsledek zmenšoval, v roce 2011 už začal opět růst. Firma se ve 

sledovaných obdobích nedostala do ztráty, což je jistě pozitivní.  

Dalším kladem firmy je snižující se míra zadluženosti, firma totiž k financování 

majetku hojně využívá vlastní zdroje, které jsou sice nákladnější, ovšem je zde menší 

riziko pro věřitele. 

Co se týče celkové likvidity, firma si vede velice dobře a je schopna proplatit své 

závazky přeměnou oběžných aktiv. 

I přes mírně kolísavou tendenci rentability, si firma vede vcelku dobře. Nejméně 

rentabilní jsou tržby podniku, ovšem zbytek ukazatelů je na relativně dobré úrovni. 

Doby obratu rostou, což je negativní pro vývoj firmy, jelikož je vhodnější, když se 

naopak doby obratu snižují. Hlavně v posledním sledovaném roce je vidět, že jednotlivé 

doby obratu markantně stouply.  

Závěrem této práce lze konstatovat, že firma ISIT, a.s. si vede ve své finanční situaci 

dobře, a pokud se jí podaří snížit dobu obratu aktiv, zásob a pohledávek, nemusí se 

rozhodně obávat jakýchkoliv finančních problémů. 
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Příloha č. 1 – Rozvaha firmy ISIT, a.s. 
Číslo 

řádku 
Označení TEXT 2008 2009 2010 2011 

1   AKTIVA CELKEM 
5 

431 

4 

600 

4 

532 

5 

577 

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

3 B. Dlouhodobý majetek 
1 

246 

1 

103 

1 

094 

1 

088 

4 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 
1 

034 
940 947 927 

5 1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 

6 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

7 3. Software 
1 

034 
940 947 927 

8 4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 

9 5. Goodwill 0 0 0 0 

10 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

11 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

12 8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0 0 0 0 

13 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 212 163 147 161 

14 1. Pozemky 0 0 0 0 

15 2. Stavby 0 0 0 0 

16 3. 
Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 
212 163 147 161 

17 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 

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

19 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

20 7. Nedokončený dlouhodobý majetek 0 0 0 0 

21 8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 
0 0 0 0 

22 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 

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

24 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 

25 2. 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 
0 0 0 0 

26 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

27 4. 
Půjčky a úvěry - ovládajícíc a řídící osoba, 

podstatný vliv 
0 0 0 0 

28 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

29 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

30 7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 
0 0 0 0 

31 C Oběžná aktiva 3 3 3 4 



 

 

776 157 137 012 

32 C. I. Zásoby 54 47 46 369 

33 1. Materiál 54 47 46 55 

34 2. Nedokončená výroba a polotvary 0 0 0 314 

35 3. Výrobky 0 0 0 0 

36 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 

37 5. Zboží 0 0 0 0 

38 6. Poskytnuté zálohy na  zásoby 0 0 0 0 

39 C. II. Dlouhodobé pohledávky 12 13 14 13 

40 1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 

41 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 

42 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 

43 4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 
0 0 0 0 

44 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 12 13 14 13 

45 6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 

46 7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 

47 8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 

48 C. III. Krátkodobé pohledávky 
2 

082 

2 

008 

2 

552 

2 

595 

49 1. Pohledávky z obchodních vztahů 
2 

081 

1 

928 

2 

467 

2 

316 

50 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 

51 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 

52 4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 
0 0 0 0 

53 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 

54 6. Stát - daňové pohledávky 1 80 85 242 

55 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 

56 8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 

57 9. Jiné pohledávky 0 0 0 37 

58 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 
1 

628 

1 

089 
525 

1 

035 

59 1. Peníze 40 92 71 100 

60 2. Účty v bankách 
1 

588 
997 454 935 

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

62 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 

63 D. I. Časové rozlišení 409 340 301 477 

64 1. Náklady příštích období 409 340 301 477 

65 2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 

66 3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 



 

 

67   PASIVA CELKEM 
5 

431 

4 

600 

4 

532 

5 

149 

68 A. Vlastní kapitál 
3 

324 

2 

809 

3 

237 

3 

579 

69 A. I. Základní kapitál 
1 

205 

1 

205 

1 

205 

1 

205 

70 1. Základní kapitál 
1 

205 

1 

205 

1 

205 

1 

205 

71 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 

72 3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 

73 A. II. Kapitálové fondy 570 570 570 570 

74 1. Emisní ážio 570 570 570 570 

75 2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 

76 3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 
0 0 0 0 

77 4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

společnosti 
0 0 0 0 

78 5. Rozdíly z přeměn společnosti 0 0 0 0 

79 A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 
181 241 241 241 

80 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 181 241 241 241 

81 2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 

82 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -59 179 793 
1 

007 

83 1. Nerozdělený zisk minulých let 0 179 793 
1 

221 

84 2. Neuhrazená ztráta minulých let -59 0 0 
-

214 

85 A. V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 

(+/-) 

1 

427 
614 428 556 

86 B. Cizí zdroje 
2 

107 

1 

791 

1 

295 

1 

570 

87 B. I. Rezervy 0 0 0 0 

88 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 

89 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 

90 3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 

91 4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 

92 B. II. Dlouhodobé závazky 11 11 11 11 

93 1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 

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

95 3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 

96 4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 
0 0 0 0 

97 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 



 

 

98 6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

99 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 

100 8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 

101 9. Jiné závazky 0 0 0 0 

102 10. Odložený daňový závazek 11 11 11 11 

103 B. III. Krátkodobé závazky 
2 

096 

1 

780 

1 

284 

1 

559 

104 1. Závazky z obchodních vztahů 
1 

101 
928 600 701 

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

106 3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 

107 4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 
0 0 0 0 

108 5. Závazky k zaměstnancům 325 317 305 332 

109 6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
199 184 181 198 

110 7. Stát - daňové závazky a dotace 467 198 193 160 

111 8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 166 

112 9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

113 10. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 

114 11. Jiné závazky 4 153 5 2 

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

116 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 

117 2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 

118 3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 

119 C. I. Časové rozlišení 0 0 0 0 

 
  



 

 

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty firmy ISIT, a.s. 
Číslo 

řádku 
Označení TEXT 2008 2009 2010 2011 

1 I. Tržby za prodej zboží 372 61 547 117 

2 A Náklady vynaložené na prodané zboží 363 60 394 109 

3 + Obchodní marže 9 1 153 8 

4 II. Výkony 
15 

324 

15 

588 

14 

154 

14 

559 

5 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
14 

263 

15 

017 

13 

100 

13 

567 

6 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0 314 

7 3. Aktivace 1 061 571 1 054 678 

8 B Výkonová spotřeba 5 631 6 567 5 521 5 843 

9 1. Spotřeba materiálu a energie 1 279 478 851 526 

10 2. Služby 4 352 6 089 4 670 5 317 

11 + Přidaná hodnota 9 702 9 022 8 786 8 724 

12 C. Osobní náklady 7 157 7 032 6 965 6 902 

13 1. Mzdové náklady 5 006 4 853 4 902 4 835 

14 2. 
Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 
96 186 96 96 

15 3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
1 898 1 831 1 818 1 807 

16 4. Sodiální náklady 157 162 149 164 

17 D. Daně a poplatky 8 7 8 12 

18 E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
854 888 794 765 

19 III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
749 290 217 326 

20 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 239 0 0 0 

21 2. Tržby z prodeje materiálu 510 290 217 326 

22 F. 
Zůstatková cena prodávaného dlouhodobého 

majetku 
414 264 203 274 

23 1. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 
0 0 0 0 

24 2. Prodaný materiál 414 264 203 274 

25 G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 

24 97 3 172 

26 IV. Ostatní provozní výnosy 90 61 73 127 

27 H. Ostatní provozní náklady 178 144 397 211 

28 V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 

29 I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 

30 * Provozní výsledek hospodaření 1 906 941 706 841 

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



 

 

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

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

34 1. 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 

osobách a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 

0 0 0 0 

35 2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 

papírů a podílů 
0 0 0 0 

36 3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku 
0 0 0 0 

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

38 K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 

39 IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 
0 0 0 0 

40 L. 
Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 
0 0 0 0 

41 M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 
0 0 0 0 

42 X. Výnosové úroky 10 16 6 5 

43 N. Nákladové úroky 0 1 2 1 

44 XI. Ostatní finanční výnosy 19 61 42 47 

45 O. Ostatní finanční náklady 59 154 110 129 

46 XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 

47 P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 

48 * Finanční výsledek hospodaření -30 -78 -64 -78 

49 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 447 249 215 207 

50 1. splatná 447 249 215 207 

51 2. odložená 0 0 0 0 

52 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 429 614 427 556 

53 XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 

54 R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 

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

56 1. splatná 0 0 0 0 

57 2. odložená 0 0 0 0 

58 * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 

59 T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům (+/-) 
0 0 0 0 

60 *** Výsledek hospodaření na účetní období (+/-) 1 429 614 427 556 

60 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 1 876 863 642 763 

 


