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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je posoudit finanční zdraví společnosti AC-T servis, spol. 
s.r.o. v	letech 2016-2020. V	teoretické části práce budou popsány metody používané 
k	hodnocení finančního zdraví podniku. Následně budou tyto nástroje použity v	prak-
tické části práce k	analýze vybrané společnosti za sledované období. Dále bude vypra-
cována predikce dalšího vývoje společnosti do roku 2024. Na závěr budou shrnuty vý-
sledky získané použitím finančnících nástrojů a vyhodnocení finančního zdraví společ-
nosti. 
 

Klíčová slova 

Finanční zdraví, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, vertikální analýza, horizontální analýza, 
ukazatele rentability, ukazatele aktivity, ukazatele likvidity, ukazatele zadluženosti, 
Kralickův quick test 
 
 
 

Abstract 

The aim of this master’s thesis is to assess the financial health of the company AC-T 
servis, spol. s.r.o. between years 2016-2020. The theoretical part of this thesis will de-
scribe the methods which are used to evaluate the financial health of the company. 
Subsequently, this financial tools will be used in the practical part of the thesis to an-
alyze the selected company in stated period. Lastly there will be prepared a prediction 
of the company’s future development to year 2024. At the end of the thesis the results 
obtained using financial instruments and an evaluation of the company's financial 
health will be summarized. 
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Financial health, balance sheet, profit and loss statement, vertical analysis, horizontal 
analysis, profitability ratios, activity ratios, liquidity ratios, leverage ratios, Kralickův 
quick test 
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Úvod 
Důvodů k	posouzení finančního zdraví podniku je obecně mnoho. Ještě víc jich na-
jdeme v	současné době, kdy světová ekonomika prochází výraznými změnami v dů-
sledku událostí s globálním dopadem, ať už se jedná o následky spojené s pandemií 
COVID-19, s válečnými konflikty nebo s následky klimatické změny. Souhrn těchto udá-
lostí způsobuje po letech relativně stabilního ekonomického růstu výrazné turbulence 
v ekonomické situaci a ne všechny podniky jsou na tyto změny připraveny. 
 
Ekonomické zdraví je hodnoceno zpětně a aby výstupy byly validní, je potřeba ho hod-
notit alespoň za uplynulých pět let. Za pomoci finančních nástrojů můžeme sledovat 
růst a pokles vybraných ukazatelů a díky tomu odhalit slabá místa. Vzhledem ke změ-
nám, které přináší ekonomické šoky posledních let, máme příležitost zaznamenat, jak 
se společnost s	touto skutečností vyrovnala a zda na ní byla připravena.  
 
Vybranou společností k	aplikaci vybraných finančních nástrojů v	mé diplomové práci 
je pražská firma AC-T servis, spol. s.r.o., ve které jsem měla možnost pracovat. To bylo 
také hlavním důvodem mého výběru.  
 
Cílem diplomové práce je tedy posoudit finanční zdraví společnosti AC-T servis, spol. 
s.r.o. v	letech 2016-2020. V	první části práce budou teoreticky popsány nástroje použí-
vané k	hodnocení finančního zdraví podniku. Následně v	druhé části budou tyto ná-
stroje použity k	analýze vybrané společnosti za sledované období. Důraz bude kladen 
na odhalení silných a slabých stránek a dále bude pomocí finančních modelů prediko-
ván další vývoj společnosti do roku 2024. Hlavním zdrojem pro vypracování této práce 
budou účetní výkazy vybrané společnosti a odborná literatura zaměřující se na proble-
matiku finančního zdraví. 
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1 Hodnocení finančního zdraví 
Společnosti by minimálně jednou za své působení měly zhodnotit své finanční zdraví, 
ať už je to v	důsledku žádosti o finanční prostředky, nebo jednoduše posouzení sou-
časné ekonomické situace pro interní účely. Hodnotitelem může být samotná společ-
nost, například z	důvodu dosažení určeného cíle nebo na žádost majitelů. Kromě růz-
ných interních potřeb může být dalším důvodem pro posuzování změna vlastníka či 
vedení společnosti. Při prodeji je hlavní znát tržní hodnotu společnosti, její postavení 
na trhu a ekonomickou stabilitu (M., Vochozka, 2011, s.9-10).  
 
V	neposlední řadě může být společnost hodnocena z	pohledu vnějších subjektů, které 
s	hodnocenou společností v	nějakém ohledu spolupracují. Můžou to být na příklad 
banky, dodavatelé, odběratelé, pojišťovny či příslušné orgány finanční správy (M., Vo-
chozka, 2011, s.10) 
 
K	posuzování finančního zdraví firem existuje mnoho metod, kterými se toto hodno-
cení dá provádět. Existují takzvané komparativně analytické metody, které jsou zalo-
ženy na slovním hodnocení. Sem patří ku příkladu metoda analýzy portfolia dvou di-
menzí, SWOT analýza nebo metoda kritických faktorů úspěšnosti. Dále uvádíme mate-
maticko-statistické metody, které jsou založeny na číselném vyjádření. Do této skupiny 
řadíme bodovací metody, pyramidové rozklady ukazatelů nebo bonitní a bankrotní 
modely. Kombinací těchto dvou metod je například rating nebo metoda balance sco-
recard (J., Sedláček, 2011, s.1). 
 

2 Finanční analýza  
Finanční analýza je jedním z	hlavních nástrojů, který slouží k	posouzení finančního 
zdraví a hospodaření společnosti. První část, takzvaná ex post analýza, má za úkol vy-
hodnotit ekonomickou situaci společnosti k	určitému datu, sleduje historický vývoj 
firmy. Druhá část, takzvaná ex ante analýza, vychází z	výsledků finančního zdraví a je-
jím cílem je sestavit základní finanční plán do budoucnosti (P., Růčková, 2021, s. 22-23). 
 
„Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problémů, silných a slabých stránek pře-

devším hodnotových procesů podniku. Informace získané pomocí finanční analýzy 

umožňují dospět k	určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci pod-

niku, představují podklad pro rozhodování jeho managementu.“ (J., Sedláček, 2011, s.3) 
 
Pokud se společnost rozhodne pro interní analýzu, pak je jejím vykonáním zpravidla 
pověřen její management. Pro její správné a vypovídající provedení musí ale mít po-
třebné znalosti ekonomické teorie. Jako hlavní nástroj se v	této situaci používá 
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zejména nástrojů ekonomické či finanční analýzy, která má dle odborné literatury čtyři 
základní modely (M., Synek, 2011, s.408). 
 

1) Deskriptivní modely – mají za úkol popsat reálnou situaci firmy; 
2) Normativní modely – určují nejvhodnější postup, jak by společnost měla do-

sáhnout zvoleného cíle; 
3) Heuristické modely – používají se v	případech přibližných výpočtů a zavedení 

intuitivních pravidel; 
4) Prediktivní modely – jsou používané při předvídání dalšího vývoje (M., Synek, 

2011, s.408). 
 

Dále můžeme modely rozdělovat na statické a dynamické. Jak již název napovídá, sta-
tické nejsou časově ohraničené a všechny ukazatele odkazují na jeden stejný okamžik. 
Naopak dynamické modely se v	čase mění a vážou se k	několika časovým obdobím. 
Další dělení je na základě vztahu mezi zvolenými ukazateli, na stochastické a determi-
nistické. Zatím co u stochastických modelů existuje předpoklad, že vtahy mezi ukaza-
teli jsou náhodné, tak u deterministických modelů počítáme s	takzvanými funkčními 
vztahy, tedy jasné souvislosti (M., Synek, 2011, s.408-409). 

2.1 Zdroje potřebné k finanční analýze 

Hlavním zdrojem a zároveň faktorem kvality výsledné finanční analýzy zkoumané spo-
lečnosti jsou účetní výkazy – výkaz zisku a ztráty, rozvaha, přehled o peněžních tocích, 
přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha účetní závěrky (A., Knápková a kol. 2017, 
s. 18). 
Účetní výkazy by v	zájmu společnosti měly být co nejvíce kvalitní a komplexní, aby ne-
docházelo k	případným nesrovnalostem a chyby byly co nejvíce eliminovány. Zmiňo-
vané výkazy jsou ze zákona veřejně dostupné, pro externí uživatele prostřednictvím 
obchodního rejstříku (P., Růčková, 2021, s. 22). 
 
„Zákon o účetnictví z	roku 2016 však mění povinnosti z	hlediska zveřejňování jednotli-

vých údajů a také kategorizaci účetních jednotek. Od 1. ledna 2016 se účetní jednotky 

dělí do čtyř základních skupin podle velikosti majetku, celkového čistého ročního ob-

ratu a podle průměrného počtu zaměstnanců.“ (P., Růčková, 2021, s. 22) 

Tabulka 1: Kategorizace účetních jednotek 

Zdroj: vlastní zpracování dle Účetnictví podnikatelů: zákon o účetnictví (2021, s. 4) 

Typ účetní  
jednotky 

Aktiva celkem 
Roční úhrn čistého 

obratu 
Průměrný počet 

zaměstnanců 
Mikro ÚJ do 9 mil. Kč do 18 mil. Kč do 10 
Malá ÚJ do 100 mil. Kč do 200 mil. Kč do 50 
Střední ÚJ do 500 mil. Kč do 1000 mil. Kč do 250 
Velká ÚJ nad 500 mil. Kč nad 1000 mil Kč nad 250 
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2.1.1 Rozvaha  

Jako první z	účetních výkazů bude představena již zmiňovaná rozvaha. Rozvaha zazna-
menává stav aktiv a pasiv společnosti k	určitému datu. Z	toho důvodu tyto veličiny 
označujeme jako stavové (H., Scholleová, 2017, s. 13). Jinak řečeno, rozvaha nám vyja-
dřuje celkový majetek společnosti a celkové zdroje, ze kterých společnost tento maje-
tek financuje (A., Knápková a kol. 2017, s. 24). Podmínkou správného sestavení rozvahy 
je takzvaný bilanční princip, dle kterého mají aktiva a pasiva stejnou celkovou hodnotu 
(H., Scholleová, 2017, s. 14). 
 
 
Tabulka 2: Struktura výkazu rozvahy 

ROZVAHA 
å Aktiva  å Pasiva 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 
B Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 
B.I. DM – nehmotný A.II. Ážio a kapitálové fondy 
B.II. DM – hmotný A.III. Fondy za zisku 
B.III. DM – finanční A.IV. VH minulých let 
C. Oběžná aktiva A.V. VH běžného období 
C.I. Zásoby A.VI. Rozhodnuto o zálohách na výplatě 

podílu na zisku 
C.II. Pohledávky B.+C. Cizí zdroje 
C.II.1 Dlouhodobé pohledávky B. Rezervy 
C.II.2 Krátkodobé pohledávky C. Závazky 
C.III. Krátkodobý finanční majetek C.I. Dlouhodobé závazky 
C.IV. Peněžní prostředky C.II. Krátkodobé závazky 
D. Časové rozlišení aktiv D. Časové rozlišení pasiv 

Zdroj: P., Růčková (2021, s. 26-28) 

2.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Dalším ze základních podkladů potřebných k	vypracování finanční analýzy je výkaz 
zisku a ztráty, který zaznamenává výsledek hospodaření společnosti. Ten se skládá 
z	nákladů, které podnik musí vynaložit k	dosažení výnosů, které jsou zaúčtovány po 
prodeji výrobků, zboží či služeb (H., Scholleová, 2017, s. 18). Zde náklady a výnosy před-
stavují finanční částky, které společnost účetně vykázala, nemusí se vždy jednat o 
přímé inkaso nebo výdaj peněžních prostředků. K výpočtu výsledku hospodaření spo-
lečnosti dochází odečtením celkových nákladů od celkových výnosů za účetní období. 
Výsledkem může být kladný hospodářský výsledek, neboli zisk, nebo záporný hospo-
dářský výsledek, neboli ztráta (A., Knápková a kol. 2017, s. 40-41). Vzhledem k	potřebě 
větší míry transparentnosti či mezipodnikového porovnávání, ať už v	rámci odvětví, ob-
lasti nebo dalších kritérií, došlo k	definici několika forem výsledku hospodaření, které 
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jsou využívány dle povahy firem či cílů analýzy). Vzhledem k	mezinárodnímu uplatnění 
je běžné užívat anglické zkratky (E., Kislingerová a kol., 2010, s. 66-67).  
 
Tabulka 3: Formy zisku 

Forma zisku Zkratka Překlad 
Zjištění v	účetních 

výkazech 

Earnings after Tax EAT Zisk po zdanění 
Výsledek hospoda-
ření za účetní ob-

dobí 

Earnings before Tax EBT Zisk před zdaněním 
Výsledek hospoda-
ření před zdaněním 

Earnings before Interest 
and Tax 

EBIT 
Zisk před úroky a 

zdaněním 
EBT + nákladové 

úroky 
Earnings before Interest, 
Tax, Amortization and De-
preciation 

EBITDA 
Zisk před úroky, 

zdaněním a odpisy 
EBIT + odpisy 

Net Operating Profit after 
Tax 

NOPAT 
Provozní zisk po 

zdanění 
EBIT * (1–t) 

t – daňová sazba 

Zdroj: vlastní zpracování autora dle H., Scholleová (2017, s. 22) 
 
Vzhledem k	odlišnostem v legislativě a celkovému vedení účetnictví v	zemích světa 
není možné všechny formy zisku vždy přesně vyjádřit. Na příklad poslední zmíněnou 
formu hospodářského výsledku – provozní zisk po zdanění, v	českých účetních výka-
zech nenajdeme, proto se pro jeho určení používá co nejlepší odhad (H., Scholleová, 
2017, s. 22). 
 
Tabulka 4: Struktura výkazu zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty 
I. Tržby z	prodeje vlastních výrobků a služeb 
II. Tržby za prodej zboží 
A. Výkonová spotřeba 
B. Změna stavu zásob vlastní činností 
C. Aktivace 
D. Osobní náklady 
E. Úpravy hodnot v	provozní oblasti 
III. Ostatní provozní výnosy 
F. Ostatní provozní náklady 
* Provozní výsledek hospodaření (I.+II. – A. – B. – C. – D. – E. + III. – F.) 
IV.–VII. Finanční náklady 
G.–K. Finanční výnosy 
* Finanční výsledek hospodaření  
** Výsledek hospodaření před zdaněním  
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L. Daň z	příjmů 
** Výsledek hospodaření po zdanění 
M. Převod podílů na VH společníků 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 

Zdroj: H., Scholleová (2017, s. 21-22) 

2.1.3 Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích, neboli analýza cash flow, oproti výkazu zisku a ztráty zob-
razuje skutečný pohyb peněžních prostředků společnosti a na rozdíl od rozvahy zde 
mluvíme o tokových veličinách, které označujeme jako příjmy a výdaje (J., Sedláček, 
2011, s.43). 
 
„Obecně lze tedy říci, že výkaz cash flow poskytuje informace o struktuře finančních 

zdrojů získaných podnikem v	daném období, o finančně-hospodářské politice podniku 

v	daném období, neboť ukazuje výsledek rozhodování podniku a číselné účinky rozho-

dovacích procesů – umožňuje posoudit schopnost dosáhnout stanovených cílů.“ (P., 
Růčková, 2021, s. 39) 
 
Přehled o peněžních tocích lze sestavit dvěma způsoby, přímou a nepřímou meto-
dou. Nejčastěji je používána právě nepřímá metoda. 
 
Tabulka 5: Struktura výkazu cash flow 

Zisk po úhradě úroků a zdanění  
+ odpisy 

+ jiné náklady 
– výnosy, které nevyvolávají pohyb peněz  
Cash flow ze samofinancování  
+/– změna pohledávek 

+/– změna krátkodobých cenných papírů 
+/– změna zásob 
+/– změna krátkodobých závazků  
Cash flow z	provozní činnosti 
+/– změna fixního majetku  

+/– změna nakoupených obligací a akcií 
Cash flow z	investiční činnosti 
+/– změna dlouhodobých závazků 
+ přírůstek vlastního jmění z	titulu emise akcií 

– výplata dividend  
Cash flow z	finanční činnosti  

Zdroj: P., Růčková, 2021, s. 39 
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2.1.4 Provázanost účetních výkazů 

Mezi zmíněnými účetními výkazy existují vzájemné vazby, bez kterých by nebylo 
možné je sestavit. Podrobnější přehled vazeb je možné vidět na obrázku níže (A., Kná-
pková a kol., 2017, s. 62). 

Zdroj: vlastní zpracování autora dle A., Knápková a kol. (2017, s. 62) 
 
  

Obrázek 1: Provázanost účetních výkazů 
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3 Vybrané metody finanční analýzy  
V	následujících kapitolách budou popsány vybrané metody finanční analýzy, které 
budou později využity k	posouzení finančního zdraví vybrané společnosti. 

3.1 Absolutní ukazatele 

Mezi první skupinu řadíme absolutní ukazatele, do kterých patří horizontální a verti-
kální analýza účetních výkazů, kterou můžeme provést jak na stavových veličinách 
uvedených v	rozvaze, tak tokových veličinách, které najdeme ve výkazu zisku a ztráty 
a cash flow (E., Kislingerová a kol., 2010, s. 79). 

3.1.1 Vertikální analýza 

Vertikální analýza také takzvaná analýza „po sloupcích“ sleduje strukturu vybraných 
veličin a jejich procentuální změny v	čase. Tuto analýzu lze provést jak na stavových 
veličinách rozvahy, tak tokových veličinách výkazu zisku a ztráty. Stoprocentní polož-
kou je vždy analyzovaný ukazatel, v	případě rozvahy jsou to tedy celková aktiva a pa-
siva v	případě výkazu zisku a ztráty tržby společnosti (F., Kalouda, 2017, s. 62). 
 
Tabulka 6: Vzorec výpočtu vertikální analýzy 

3.1.2 Horizontální analýza 

Horizontální analýza neboli analýza „po řádcích“, sleduje vývoj veličin v	čase, stejně 
jako vertikální analýza. Může být provedena jak na stavových, tak tokových veličinách 
(F., Kalouda, 2017, s. 62).  
Tato analýza může být provedena dvěma základními způsoby. Prvním z	nich je podí-
lová metoda, při které dáváme do podílu absolutní hodnoty vybrané položky výkazu 
ve dvou na sebe navazujících obdobích. Výsledek vyjadřuje kolikrát vybraná položka 
převýšila svou hodnotu ve sledovaném období oproti období srovnávaném. Druhým 
způsobem je rozdílová metoda, která vyjadřuje výslednou změnu pomocí rozdílu hod-
not vybrané položky výkazu za předcházející a běžné období. Výsledek je značen jako 
absolutní změna nebo index změny (D., Kubíčková; I., Jindřichovská, 2015, s. 84-85). 
 
Tabulka 7: Vzorec výpočtu horizontální analýzy 

Pi = Bi /∑ Bi * 100 

Kde: 

Bi – velikost i-té položky 

∑ Bi   – souhrn položek 

I – pořadové číslo položky 

Absolutní ukazatel změny = ukazateli+1 – ukazateli 

Procentní ukazatel změny = (absolutní změna/ Ukazatelt-1 )*100 
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3.2  Poměrové ukazatele 

„Na analýzu absolutních vstupních dat navazuje další postupový krok, kterým je výpo-

čet poměrových ukazatelů. Ty pokrývají veškeré složky výkonnosti podniku. Uspořá-

dání, počet i konstrukce se liší s	ohledem na cíl analýzy a s	tím spojený okruh uživatelů, 

pro něž je analýza zpracovávána. Obvykle se lze setkat s	bloky ukazatelů: rentability, 

likvidity, aktivity, zadluženosti a kapitálového trhu.“ (E., Kislingerová a kol., 2010, s. 97) 

3.2.1 Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability, v	anglickém ekvivalentu profitability ratios, mají za úkol vyjádřit 
výnosnost (ziskovost) společnosti. Při jejich výpočtu vycházíme hlavně z	veličin nale-
zených v	rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Výsledky ukazatelů jsou důležité hlavně pro 
akcionáře a případné investory, hlavním cílem je růst ukazatelů, ale důležité je si uvě-
domit, že se jejich výsledné hodnoty odráží od celkového stavu ekonomické situace 
(P., Růčková, 2021, s. 64-65). 
 

3.2.1.1 Rentabilita tržeb 

Prvním představeným ukazatelem je rentabilita tržeb, neboli return on sales. Výsled-
kem je kolik korun dokáže společnost vydělat na jedné koruně tržeb, což vyjadřuje výši 
ziskové marže. Pokud má tento ukazatel negativní vývoj, tak můžeme očekávat, že i 
ostatní ukazatele rentability se nebudou vyvíjet pozitivně (H., Scholleová, 2017, s. 177). 
 
Tabulka 8: Vzorec výpočtu ukazatele rentability tržeb 

 
Při výpočtu lze v	čitateli použít čistý zisk (EAT) ale i zisk před úroky a zdaněním (EBIT), 
stejně tak do jmenovatele dosazujeme celkové tržby nebo tržby tvořící provozní vý-
sledek hospodaření (P., Růčková, 2021, s. 69). 
 

3.2.1.2 Rentabilita vlastního kapitálu  

Return on equity, nebo také rentabilita vlastního kapitálu, má za úkol vyčíslit kolik čis-
tého zisku tvoří jedna koruna celkového kapitálu, který do podnikáni vložili akcionáři a 
vlastníci. Díky tomu lze sledovat, zda se vložené prostředky efektivně obnovují (P., Růč-
ková, 2021, s. 69). 
 
Tabulka 9: Vzorec výpočtu ukazatele rentability vlastního kapitálu 

 

3.2.1.3 Rentabilita celkového kapitálu 

Jeden z	hlavních ukazatelů rentability je rentabilita celkového kapitálu, též return of 
assets, a to z	důvodu zkoumaných veličin. Ukazatel dává do poměru zisk a celkový 

ROS = zisk/ tržby 

ROE = čistý zisk / vlastní kapitál 
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kapitál vložený do podnikání, tedy celková aktiva (pasiva). Položka zisku se odvíjí od 
povahy hodnocení, nejčastěji v	tomto případě volíme zisk před úroky a zdaněním 
(EBIT) (H., Scholleová, 2017, s. 177). 
 
Tabulka 10:Vzorec výpočtu ukazatele rentability celkového kapitálu 

 

3.2.1.4 Rentabilita investovaného kapitálu  

Return on investment nebo také rentabilita investovaného kapitálu je ukazatel jehož 
úkolem je vyčíslit, jak účinný je celkový kapitál vložený do společnosti, bez ohledu na 
to z	jakého zdroje byl získán (J., Sedláček, 2011, s.56). 
 
Tabulka 11:Vzorec výpočtu ukazatele rentability investovaného kapitálu 

 
Stejně jako u předchozích ukazatelů můžeme do čitatele vložit různé ekvivalenty zisku, 
rozhodnutí závisí na povaze a cílům analýzy (J., Sedláček, 2011, s.56-57). 
 

3.2.1.5 Rentabilita úplatného kapitálu  

Posledním zmíněným ukazatelem je rentabilita úplatného kapitálu neboli return on 
capital employed, který má za úkol vyjádřit schopnost společnosti zhodnotit kapitá-
lové zdroje do něj vložené (D., Kubíčková; I., Jindřichovská, 2015, s. 127). 
 
Tabulka 12:Vzorec výpočtu ukazatele rentability úplatného kapitálu 

 

3.2.2 Ukazatele aktivity  

Activity ratios neboli ukazatele aktivity vyjadřují rychlost a dobu vázanosti vybraných 
veličin ve společnosti. Hlavní využití nalezneme zejména v	řízení aktiv. Výsledky uka-
zatelů pomáhají odhalit, zda má společnost k	dispozici dostatečné množství potřeb-
ných kapacit a zda je schopna je efektivně využívat (E., Kislingerová a kol., 2010, s. 107). 
 

3.2.2.1 Doba obratu aktiv 

Ukazatel doby obratu aktiv vyjadřuje, jak dlouho by společnosti trvalo obnovit celková 
aktiva (pasiva) ze svých tržeb. Výsledek je zpravidla vyjadřován v	letech (D., Kubíčková; 
I., Jindřichovská, 2015, s. 157). 
 
Tabulka 13:Vzorec výpočtu ukazatele doby obratu aktiv 

 

ROA = EBIT/aktiva 

ROI = zisk / dlouhodobý kapitál 

ROCE = EBIT / dlouhodobý kapitál 

Doba obratu aktiv = Aktiva / Tržby 
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3.2.2.2 Rychlost obratu zásob 

Rychlost obratu zásob vyjadřuje kolikrát se položka zásob za účetní období přeměnila 
na výrobky či zboží, které bylo poté prodáno a byly inkasovány peněžní prostředky za 
které je možné potřebné zásoby znovu nakoupit (F., Kalouda, 2017, s. 74). 
 
Tabulka 14:Vzorec výpočtu ukazatele rychlosti obratu zásob 

 

3.2.2.3 Doba obratu zásob 

Zatím co rychlost obratu vyjadřuje kolikrát se zásoby dokázaly v	průběhu období pře-
měnit na peněžní prostředky, ukazatel doby obratu zásob vyjadřuje, jak dlouho jsou 
zásoby vázány ve společnosti do momentu jejich spotřeby či prodeje (J., Sedláček, 
2011, s.62). 
 
Tabulka 15: Vzorec výpočtu ukazatele doba obratu zásob 

 

3.2.2.4 Rychlost obratu pohledávek 

Ukazatel rychlosti obratu vyjadřuje kolikrát se pohledávky „obrátily“ ve výsledném ob-
jemu tržeb za účetní období. Čím je hodnota vyšší, tím vícekrát se pohledávky přemě-
nily na finanční prostředky. Z	tohoto důvodu je v	zájmu společnosti tento ukazatel ma-
ximalizovat (D., Kubíčková; I., Jindřichovská, 2015, s. 155). 
 
Tabulka 16: Vzorec výpočtu ukazatele rychlosti obratu pohledávek 

 

3.2.2.5 Doba obratu pohledávek 

Ukazatel dob obratu pohledávek vyjadřuje, jak dlouho trvá, než se pohledávky společ-
nosti přemění na peněžní prostředky, tedy za jak dlouho společnost obdrží platbu za 
poskytnuté zboží, výrobky či služby. Společnost by se v	tomto případě měla snažit o 
minimalizaci ukazatele, protože čím je větší, tím déle poskytuje bezplatný úvěr svým 
odběratelům (J., Sedláček, 2011, s.63). 
 
Tabulka 17:Vzorec výpočtu ukazatele doby obratu pohledávek 

  

Rychlost obratu zásob = tržby / zásoby 

Doba obratu zásob = zásoby / (tržby/360) 

Rychlost obratu pohledávek = Tržby / Pohledávky 

Doba obratu pohledávek = Pohledávky / tržby * 360 
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3.2.2.6 Rychlost obratu krátkodobých závazků 

Rychlost obratu krátkodobých závazků vyjadřuje podíl krátkodobých závazků na 
tržbách, tedy kolikrát se závazky „obrátily“ ve výsledných tržbách za účetní období (D., 
Kubíčková; I., Jindřichovská, 2015, s. 156). 
 
Tabulka 18: Vzorec výpočtu ukazatele rychlosti obratu závazků 

 

3.2.2.7 Doba obratu krátkodobých závazků 

Ukazatel doby obratu krátkodobých závazků vyjadřuje, jak dlouho společnosti trvá za-
platit závazky vůči odběratelům. Na rozdíl od doby obratu pohledávek by se společ-
nost měla snažit o maximalizaci tohoto ukazatele, čím bude vyšší tím déle bude čerpat 
bezplatný odběratelský úvěr (J., Sedláček, 2011, s.63). 
 
Tabulka 19:Vzorec výpočtu ukazatele doby obratu závazků 

 

3.2.3 Ukazatele likvidity  

Liquidity ratios neboli ukazatele likvidity ukazují schopnost společnosti přeměňovat 
oběžná aktiva na finanční prostředky a těmi pokrýt své závazky. Aby podnik mohl být 
označován za finančně zdravý, musí dosahovat alespoň minimálního stupně likvidity. 
Tento ukazatel pro jeho stálé i potencionální obchodní společníky vyjadřuje, že je 
schopen dostávat svým závazkům. Pokud ale výše likvidity naopak převyšuje maxi-
mální doporučené hodnoty, je tato skutečnost negativním zjištěním pro vlastníky spo-
lečnosti. Naznačuje totiž, že jsou peněžní prostředky ve zbytečně vysoké míře vázány 
v	aktivech (P., Růčková, 2021, s.59-60). 
 
K	likviditě je také často přiřazována solventnost, která popisuje připravenost společ-
nosti hradit závazky v	době jejich splatnosti. „Existuje vzájemná podmíněnost likvidity 

a solventnosti. Podmínkou solventnosti je, aby podnik měl část majetku vázanou ve 

formě, jíž může platit – tedy ve formě peněz (nebo alespoň ve formě pohotově pře-

měnitelné v	peníze). Jinými slovy – podmínkou solventnosti je likvidita.“ (J., Sedláček, 
2011, s.66). 
 

3.2.3.1 Běžná likvidita  

Třetí stupeň likvidity neboli current ratio, vyjadřuje kolikrát by společnost byla schopna 
zaplatit své závazky ve chvíli, kdyby všechna svá krátkodobá aktiva přeměnila na fi-
nanční prostředky. Doporučuje se, aby se zmíněný ukazatel pohyboval mezi hodno-
tami 1,5 – 2,5 (P., Růčková, 2021, s. 62-63). 

Rychlost obratu závazků = Tržby / Krátkodobé závazky 

Doba obratu závazků = Krátkodobé závazky / Tržby * 360 
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V	případě, že výsledná hodnota převyšuje doporučené maximum, to pro společnost 
znamená neefektivní vázaní finančních prostředků v	krátkodobých aktivech. Pro ob-
chodní partnery je naopak tato skutečnost pozitivní z	důvodu snížení rizika zaplacení 
pohledávek vůči společnosti (D., Kubíčková; I., Jindřichovská, 2015, s. 133). 
 
Tabulka 20: Vzorec výpočtu ukazatele běžné likvidity 

 

3.2.3.2 Pohotová likvidita 

Druhým stupněm je pohotová likvidita, nebo také quick ratio, která vylučuje z	výpočtu 
zásoby jako nejméně likvidní položku oběžných aktiv. V	případě, že výsledná hodnota 
ukazatele je 1, znamená to, že společnost je schopna splatit své závazky bez nutnosti 
prodeje zásob (M., Vochozka, 2011, s.27).  
Výsledná hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 1 – 1,5 (A., Knápková a kol. 2017, s. 
94-95). 
 
Tabulka 21:Vzorec výpočtu ukazatele pohotové likvidity 

 

3.2.3.3 Okamžitá likvidita  

Prvním a posledním stupněm likvidity je cash ratio neboli okamžitá likvidita. Při výpo-
čtu uvažujeme pouze nejlikvidnější položku oběžných aktiv – peněžní prostředky, kte-
rou dáváme do poměru s	krátkodobými závazky. Výsledná hodnota ukazatele by se 
měla pohybovat rozmezí 0,2 až 0,5 (D., Kubíčková; I., Jindřichovská, 2015, s. 134-135). 
 
Tabulka 22:Vzorec výpočtu ukazatele okamžité likvidity 

 

3.2.4 Ukazatele zadluženosti  

Leverage ratios neboli ukazatele zadluženosti mají za úkol vyčíslit procento zadluže-
nosti společnosti, tedy jak velká část vloženého kapitálu pochází z	cizích zdrojů. Z	hle-
diska právního ale i efektivního řízení není možné, aby byl kapitál financován pouze 
z	vlastních nebo naopak pouze z	cizích zdrojů. Také nesmíme zapomenout, že finan-
cování kapitálu cizími zdroji je pro společnost výhodné z	důvodu tvorby takzvaného 
daňového štítu, díky kterému je financování cizím kapitálem levnější než vlastním (E., 
Kislingerová a kol., 2010, s. 110). 

Běžná likvidita = oběžná aktivita / krátkodobé závazky 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

Okamžitá likvidita = finanční majetek / krátkodobé závazky 
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3.2.5 Celková zadluženost 

Elementárním ukazatelem zadluženosti je celková zadluženost. Při výpočtu dáváme 
do poměru cizí zdroje a celková aktiva (pasiva). Výsledek vyjadřuje, kolik procent cel-
kových aktiv (pasiv) je pokryto cizím kapitálem (P., Růčková, 2021, s. 72). 
Doporučená hodnota ukazatele by se měla pohybovat mezi 30-60%, je však ale důle-
žité sledovat další faktory, jako je struktura cizího kapitálu nebo odvětví, ve kterém 
společnost podniká (A., Knápková a kol. 2017, s. 88). 
 
 Tabulka 23:Vzorec výpočtu ukazatele celkové zadluženosti 

 

3.2.6 Míra zadluženosti 

Ukazatel míry zadluženosti stejně jako ukazatel celkové zadluženosti roste s	větším 
využitím cizího kapitálu. Na rozdíl od předchozího ukazatele roste míra zadluženosti 
exponenciálně, tedy s	možností až do ¥ (J., Sedláček, 2011, s.64). 
Tento ukazatel je klíčový pro bankovní instituce zejména v	případě, kdy se společnost 
rozhodne žádat o nový úvěr (A., Knápková a kol. 2017, s. 89). 
 
Tabulka 24:Vzorec výpočtu ukazatele míry zadluženosti 

 

3.2.7 Úrokové krytí 

Úrokové krytí vyjadřuje, zda je společnost schopna zaplatit úroky cizího kapitálu, po-
tom co zaplatí všechny potřebné náklady z	produktivní činnosti, tedy kolikrát zisk pře-
vyšuje úroky. Představuje takzvaný „bezpečností polštář“ věřitelů společnosti (P., Růč-
ková, 2021, s. 73). 
 
Tabulka 25:Vzorec výpočtu ukazatele úrokového krytí 

 

3.3 Ukazatele produktivity 

Ukazatele produktivity využíváme zejména k	měření výkonnosti zaměstnanců společ-
nosti. Hlavní veličiny, které zde dáváme do poměru, je počet pracovníků, náklady na ně 
vynaložené a jejich přidaná hodnota (H., Scholleová, 2017, s. 185-186). 
 

Celková zadluženost = celkové dluhy / celková aktiva 

Míra zadluženosti = cizí zdroje / vlastní kapitál 

Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 
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3.3.1 Produktivita práce z	přidané hodnoty 

Ukazatel produktivity práce z	přidané hodnoty vyčísluje velikost přidané hodnoty na 
jednoho zaměstnance. Tento ukazatel je dále zpravidla porovnáván s	průměrnými ná-
klady na pracovníky společnosti. Snahou je, aby se produktivita práce zvyšovala a prů-
měrná mzda snižovala, což značí pozitivní vývoj produktivity. Jako všechny ukazatele 
je potřeba i tento správně řídit, aby nedocházelo k	fluktuaci (H., Scholleová, 2017, s. 
186). 
 
Tabulka 26:Vzorec výpočtu ukazatelů produktivity 

 

3.3.2 Osobní náklady k	přidané hodnotě 

Tento ukazatel dává do poměru osobní náklady a přidanou hodnotu. V	tomto případě 
je snahou minimalizace ukazatele, aby produktivita na jednu korunu vyplacenou pra-
covníkům byla co nejvyšší (H., Scholleová, 2017, s. 186). 
 
Tabulka 27:Vzorec výpočtu ukazatele osobních nákladů k přidané hodnotě 

 

3.4 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele pomáhají společnosti s	řízením její likvidity a celkové finanční si-
tuace. Hlavní zkoumanou veličinou je pracovní kapitál, který má stejně jako zisk několik 
ekvivalentů, které můžeme vidět v	tabulce níže. Za nejdůležitější je ale považován uka-
zatel čistého pracovního kapitálu (A., Knápková a kol. 2017, s. 85). 
 
Tabulka 28: Ukazatele pracovního kapitálu 

Zdroj: vlastní zpracování autora dle E., Kislingerová a kol. (2010, s. 445) 
 

Produktivita práce z	přidané hodnoty = přidaná hodnota / počet pracovníků 

Průměrná mzda na pracovníka = osobní náklady / počet pracovníků 

Osobní náklady k	přidané hodnotě = osobní náklady / přidaná hodnota 

Forma kapitálu Zkratka Překlad Výpočet 

Working capital WC 
Pracovní  
kapitál 

oběžná aktiva 

Net Working Capital NWC 
Čistý pracovní  

kapitál 
oběžná aktiva – 

krátkodobé závazky 

Noncash Working  
Capital 

NCWC 
Nefinanční pracovní  

kapitál 

zásoby +  
pohledávky –  

krátkodobé závazky 
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3.4.1 Čistý pracovní kapitál 

Jak již bylo zmíněno v	předchozí kapitole, hlavní zkoumanou položkou je čistý pracovní 
kapitál neboli Net Working Capital, který má největší vliv na platební schopnost spo-
lečnosti. „Má-li být podnik likvidní, musí mít potřebnou výši relativně volného kapitálu, 

tzn. přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými cizími zdroji.“ (A., Knáp-
ková a kol. 2017, s. 85) 
 
Tabulka 29:Vzorec výpočtu ukazatele čistého pracovního kapitálu 

 
V	případě že čistý pracovní kapitál dosahuje kladných hodnot, tedy že oběžná aktiva 
převyšují krátkodobé závazky, je výsledkem objem krátkodobých aktiv, která společ-
nost nebude muset poskytnout k	úhradě krátkodobých cizích zdrojů. Tuto hodnotu 
často označujeme také jako „ochranný polštář“ v	případě, že by společnost náhle po-
třebovala likvidní prostředky. Naopak, pokud čistý pracovní kapitál dosahuje zápor-
ných hodnot, tedy v	případě, kdy krátkodobé závazky převyšují oběžná aktiva, tak usu-
zujeme, že krátkodobými cizími zdroji společnost zároveň financuje také část dlouho-
dobých aktiv. Proto jsou záporné hodnoty čistého pracovního kapitálu označovány za 
rizikové (D., Kubíčková; I., Jindřichovská, 2015, s. 98-99). 
 
Při detailnější analýze můžeme tuto veličinu dávat do poměru s	vybranými položkami 
rozvahy, jako jsou celková aktiva (pasiva) nebo s	tržbami, které zaznamenáváme na 
výkazu zisku a ztráty (H., Scholleová, 2017, s. 188). 
Důležité je v	této souvislosti zmínit i ukazatel obratového cyklu peněz, který vyjadřuje 
dobu, za kterou společnost potřebuje vyplnit mezeru mezi dodáním zásob a obdrže-
ním plateb za prodané výrobky. Díky tomuto ukazateli můžeme dále vyjádřit potřeb-
nou výši čistého pracovního kapitálu společnosti (H., Scholleová, 2017, s. 188). 
 
Tabulka 30:Vzorec výpočtu ukazatele obratového cyklu peněz a potřeby NWC 

 

3.5 Bonitní a bankrotní modely  

„Tyto metodické nástroje patří k	nejsofistikovanějším metodám finanční analýzy. Jsou 

obvykle postaveny na vícefaktorové analýze vzájemných závislostí mezi vstupními a 

výstupními ukazateli. S	ohledem na jejich vypovídající schopnost jsou označovány 

jako modely včasné výstrahy, modely identifikace symptomů budoucí nesolventnosti, 

predikční modely či jiným obdobným způsobem.“ (F., Kalouda, 2017, s. 79).  
 

Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

Obratový cyklus peněz = doba obratu zásob + doba obratu pohledávek – doba 

splatnosti krátkodobých závazků 

Potřeba čistého pracovního kapitálu = obratový cyklus peněz * průměrné denní 

výdaje 
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V	následujících kapitolách budou představeny čtyři vybrané modely, které budou poz-
ději využity v	praktické části této práce. 

3.5.1 Kralickův quick test  

Kralickův rychlý test byl uveden roku 1990 a jako většina modelů prošel několika úpra-
vami. V	dnešní době jej rozdělujeme na původní a modifikovanou variantu. Model pra-
cuje s	vybranými ukazateli hospodářského výsledku, likvidity, stability a rentability. Vý-
sledkem jsou čtyři rovnice na jejichž základě hodnotíme ekonomickou situaci společ-
nosti (J., Sedláček, 2011, s. 105-106). 
 
Tabulka 31:Výpočet Kralickova quick testu 

Zdroj: vlastní zpracování autora dle J., Sedláček (2011, s. 105-106) 
 
Výsledky rovnic se poté ohodnotí známkami dle tabulky uvedené níže a poté prove-
deme jednoduchý aritmetický průměr ze kterého odvodíme finanční situaci společ-
nosti (J., Sedláček, 2011, s. 106). 
 
Tabulka 32:Vyhodnocení Kralickova quick testu 

Zdroj: J., Sedláček, 2011, s. 107 

3.5.2 Index bonity  

Index bonity se skládá ze šesti dílčích rovnic, které dávají do poměru vybrané ukaza-
tele. Na rozdíl od Kralickova quick testu jsou zde k	rovnicím přiřazeny váhy. Po dosazení 
do rovnic dojdeme k	jednotnému výsledku, který vyjadřuje finanční zdraví společnosti. 
Tento model se používá především v	evropských zemích, zejména ve Švýcarsku, Ně-
mecku a Rakousku (M., Vochozka, 2011, s. 78). 

Zkoumaná veličina Způsob výpočtu 
Kvóta vlastního kapitálu vlastní kapitál / celková aktiva 

Doba splácení dluhu z	cash flow (cizí zdroje – finanční prostředky) /  

bilanční cash flow 

Cash flow v %	tržeb cash flow / tržby 

Rentabilita celkového kapitálu  EBIT/aktiva 

Ukazatel 
Výborný 

(1) 
Velmi 

dobrý (2) 
Dobrý 

(3) 
Špatný 

(4) 

Ohrožen 
insolvencí 

(5) 
Kvóta vlastního  

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

Doba splácení dluhu 

z	cash flow 
< 3 roky < 5 let < 12 let < 12 let > 30 let 

Cash flow v %	tržeb > 10% > 8% > 5% > 0% negativní 
Rentabilita celkového 

kapitálu  
> 15% > 12% > 8% > 0 % negativní 
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Tabulka 33:Výpočet Indexu bonity 

Zdroj: vlastní zpracování autora dle M., Vochozka (2011, s. 78) 
 
Tabulka 34:Vyhodnocení Indexu bonity 

Zdroj: vlastní zpracování autora dle M., Vochozka (2011, s. 79) 

3.5.3 Altmanova analýza  

Altmanova analýza, jak již název napovídá, byla vytvořena profesorem Altmanem, který 
mezi lety 1946 a 1965 prováděl testy na bankrotujících a prosperujících společnostech. 
K	vybraným veličinám byly později přiřazeny příslušné váhy, díky kterým se následně 
dopočítal výsledný ukazatel (J., Sedláček, 2011, s. 110). Později došlo k	rozhodnutí mo-
del rozdělit na dvě skupiny, a to pro společnosti obchodovatelné a neobchodovatelné 
na kapitálovém trhu, ve kterých se velikosti vah mírně liší (P., Růčková, 2021, s. 90-91). 
 
Profesor Altman v	průběhu let podobu ukazatele stále zdokonaluje, nejvíce je ale po-
užívaná verze ZETA, kde výsledné Z-skóre rozděluje společnosti do tří skupin (M. Synek 
a kol., 2009 s. 184-185). 
  

Výpočet Indexu bonity 
IB = 1,5 * X1 + 0,08 *X2 + 10 * X3 + 5 * X4 + 0,3 * X5 + 0,1 X6 

Kde: 

X1 – cash flow/cizí zdroje 
X2 – aktiva/cizí zdroje 
X3 – zisk/aktiva 
X4 – zisk/výnosy 
X5 – zásoby/výnosy 
X6 – výnosy/aktiva 

Výsledný index 
Hodnocení 

situace podniku 
Stav podniku 

IB <-2 Extrémně špatná bankrotní 
-2 £ IB < -1 Velmi špatná bankrotní 
-1 £ IB < 0 Špatná bankrotní 
0 £ IB < 1 Problematická bonitní 
1 £ IB < 2 Dobrá bonitní 
2 £ IB < 3 Velmi dobrá bonitní 

IB ³ 3 Extrémně dobrá bonitní 
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Tabulka 35:Altmanova analýza pro společnosti obchodované na kapitálovém trhu 

Zdroj: vlastní zpracování autora dle P., Růčková (2021, s. 90) 
 
Tabulka 36: Vyhodnocení Altmanovy analýzy pro společnosti obchodované na kapitálovém trhu  

Zdroj: vlastní zpracování autora dle H. Scholleová (2017, s. 192) 
 
Tabulka 37:Altmanova analýza pro společnosti neobchodované na kapitálovém trhu 

Zdroj: vlastní zpracování autora dle M. Synek a kol. (2009, s. 185) 
 
Tabulka 38:Vyhodnocení Altmanovy analýzy pro společnosti neobchodované na kapitálovém trhu 

Zdroj: vlastní zpracování autora dle H., Scholleová (2017, s. 192) 

Altmanova analýza pro společnosti obchodované na kapitálovém trhu 

Z= 1,2 * X1 + 1,4 *X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 1 * X5 

Kde: 

X1 – čistý pracovní kapitál/aktiva 

X2 – nerozdělený zisk minulých let/aktiva 

X3 – EBIT/aktiva 

X4 – tržní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota celkových závazků 

X5 – tržby/aktiva 

Z-skóre 

Z > 2,99 Firma je zdravá nachází se v	pásmu 

prosperity  

1,81 < Z < 2,89 Firma se nachází v	takzvané „šedé 

zóně“ tzn. její zdraví se může vyvíjet 

oběma směry 

Z < 1,81 Firma není zdravá, hrozí riziko ban-

krotu 

Altmanova analýza pro společnosti neobchodované na kapitálovém trhu 

Z= 0,717 * X1 + 0,847 *X2 + 3,107 * X3 + 0,42 * X4 + 0,998 * X5 

Kde: 

X1 – čistý pracovní kapitál/aktiva 

X2 – nerozdělený zisk minulých let/aktiva 

X3 – EBIT/aktiva 

X4 – vlastní kapitál/cizí zdroje 

X5 – tržby/aktiva 

Z-skóre 

Z > 2,9 Firma je zdravá nachází se v	pásmu 

prosperity  

1,23 < Z < 2,89 Firma se nachází v	takzvané „šedé 

zóně“ tzn. její zdraví se může vyvíjet 

oběma směry 

Z < 1,23 Firma není zdravá, hrozí riziko ban-

krotu 
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3.5.4 Index IN 

Indexy důvěryhodnosti IN byly vytvořeny manžely Inkou a Ivanem Neumaierovými a na 
rozdíl od Altmanovy analýzy jsou situované přímo na české společnosti. Výsledek je 
stejně jako u předchozího ukazatele vypočítán pomocí rovnice a příslušných vah. První 
z	indexů vznikl v	roce 1995 a postupem času byl index IN dále modifikován. Dnes je 
nejpoužívanější variantou index IN05 (P., Růčková, 2021, s. 92-94). 
 
Tabulka 39: Výpočet Indexu IN05 

Zdroj: vlastní zpracování autora dle P., Růčková (2021, s. 94) 
 
Tabulka 40: Vyhodnocení Indexu IN05 

Zdroj: vlastní zpracování autora dle A., Knápková a kol. (2017, s. 134) 

3.6 Hodnotové ukazatele 

Do moderní skupiny ukazatelů, které pomáhají posuzovat finanční zdraví společností 
jsou hodnotové ukazatele. Jak už název napovídá jejich hlavním úkolem je vyčíslit hod-
notu firmy s	cílem její maximalizace pro akcionáře (E., Kislingerová a kol., 2010, s. 445). 
Metody uvedené v	předešlých kapitolách jsou založeny zejména na účetních datech, 
moderní metody by tento trend měly překonat a rozšířit hodnocení. Tři základní uka-
zatele řazené do této skupiny jsou diskontované cash flow, metoda přidaná trhem a 
ekonomická přidaná hodnota, která bude dále popsána v	následující kapitole (P., Růč-
ková, 2021, s. 54). 

3.6.1 Ekonomická přidaná hodnota 

Ukazatel ekonomické přidané hodnoty neboli Economic Value Added je založen na cíli 
společnosti maximalizovat ekonomický zisk. Oproti předchozím ukazatelům se při je-
jím výpočtu uvažují i alternativní náklady vlastního kapitálu, který byl investován. Spo-
lečnosti je schopna tvořit hodnotu pouze v	případě, že náklady kapitálu jsou nižší než 
čistý provozní výsledek hospodaření (P., Růčková, 2021, s. 54-56). 

Výpočet Indexu IN05 

IN05= 0,13 * X1 + 0,04 *X2 + 3,97 * X3 + 0,21 * X4 + 0,09 * X5 

Kde: 

X1 – aktiva/cizí kapitál 

X2 –EBIT/úroky 

X3 – EBIT/aktiva 

X4 –výnosy/aktiva 

X5 – oběžná aktiva/krátkodobé závazky 

IN05 

IN05 > 1,6 Společnost tvoří hodnotu 

0,9 < IN05 < 1,6 Společnost se nachází v „šedé zóně“  

IN05 < 0,9 Společnost netvoří hodnotu 
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Hlavním cílem tedy je to, aby ukazatel ekonomické přidané hodnoty byl kladný a spo-
lečnost tedy tvořila hodnotu pro akcionáře (E., Kislingerová a kol., 2010, s. 121). 
 
Tabulka 41:Výpočet ukazatele ekonomické přidané hodnoty 

Zdroj: vlastní zpracování autora dle E., Kislingerová a kol. (2010, s. 120-121) 
 

3.6.1.1 Provozní zisk po zdanění  

Provozní zisk po zdanění nebo také Net Operating Profit After Tax vyjadřuje výsledek 
hospodaření, který byl vyprodukován v	souvislosti s	primární činností společnosti. Ne-
jedná se však o běžný provozní zisk, který najdeme v	českých účetních výkazech. Hlav-
ním důvodem je, že ukazatel ekonomické přidané hodnoty vznikl ve Spojených státech 
a je tedy situován na tamní způsob účetnictví (E., Kislingerová a kol., 2010, s. 119-120).  
 
Pro potřeby českých společností se výpočet provozního zisku po zdanění interpretuje 
jako součin daňové sazby a zisku před úroky a zdaněním (P., Růčková, 2021, s. 55). 
 
Tabulka 42: Výpočet provozního zisku po zdanění 

 

3.6.1.2 Celkový zpoplatněný kapitál  

Položka zpoplatněného kapitálu vyjadřuje veškeré finanční prostředky, které do spo-
lečnosti vložili její investoři. Výpočet této položky může být proveden dvěma způsoby, 
ale primárně je využívána možnost výpočtu „přes pasiva“, kdy se výsledek rovná hod-
notě celkové sumě účetní hodnoty vlastního kapitálu a úročených závazků (E., Kislin-
gerová a kol., 2010, s. 120). 
 

3.6.1.3 Vážené průměrné náklady kapitálu 

Poslední položkou potřebnou k	výpočtu ekonomické přidané hodnoty jsou vážené 
průměrné náklady kapitálu neboli Weight Average Cost of Capital. Při jeho výpočtu 
uvažujeme náklady na cizí kapitál, které představují jeho úroky. Určení nákladů vlast-
ního kapitálu je mnohem obtížnější, protože se náklady stanovují z	výnosového oče-
kávání investorů (A., Knápková a kol., 2017, s. 157-158). V	průběhu let byl vytvořen nový 
vzorec výpočtu vážených průměrných nákladů na kapitál, a to hlavně pro přesnější vý-
počet tohoto ukazatele malými a středními firmami (H., Scholleová, 2017, s. 68). 
 

Ekonomická přidaná hodnota 

EVA = NOPAT – C * WACC 

Kde: 

NOPAT – provozní zisk po zdanění 

C – celkový zpoplatněný kapitál 

WACC – vážené průměrné náklady kapitálu 

NOPAT = EBIT * (1–t) 
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Tabulka 43:Výpočet ukazatele vážených průměrných nákladů kapitálu 

Zdroj: E., Kislingerová a kol. (2010, s. 121) 
 
Tabulka 44:Výpočet ukazatele vážených průměrných nákladů kapitálu dle MPO 

Zdroj: vlastní zpracování autora podle H., Scholleová (2017, s. 68) 
 
Ukazatel bezrizikové výnosové míry je jednotlivě vyčíslena dle odvětví. Obecně je od-
borníky odhadována na 2,5% (H., Scholleová 2017, s. 68). 
 
„Přirážka za velikost firmy je závislá na velikosti celkového zpoplatněného kapitálu 

firmy.“ (H., Scholleová 2017, s. 68-69) 
• Pokud je C > 3 mld. Kč, tak se rLA =0 
• Pokud je C < 100 mil. Kč tak se rLA =5% 
• Pokud se hodnota C nachází mezi tímto intervalem, tak pro výpočet rLA použi-

jeme vzorec: 
rLA = (3-C)

2
/168,2 

 

„Přirážka za podnikatelskou stabilitu závisí na velikosti ukazatele EBIT/aktiva“ (H., 
Scholleová 2017, s. 69). 

• Pokud je EBIT/aktiva < 0 tak se rPS=10% 
• Pokud je EBIT/aktiva > rd*C/aktiva, tak je rPS minimální hodnota v	odvětví. Tato 

hodnota je dostupná na portálu Ministerstva průmyslu a obchodu. 
• Pokud je hodnota EBIT/aktiva kladná, ale současně nižší než rd * C/aktiva tak pro 

výpočet rPS použijeme vzorec: 
rPS= ((rd*C – EBIT) / ( rd*C))

2
 * 0,1 

 
„Přirážka za finanční stabilitu závisí na celkové likviditě, tj. schopnosti podniku uhrazo-

vat své závazky, tedy na velikosti poměru L=oběžná aktiva/krátkodobé závazky.“ (H., 
Scholleová 2017, s. 69). Poté sledujeme, zda se vypočtená hodnota pohybuje 

WACC = rd * (1–t) * D/C + re * E/C 

Kde: 

rd – úroková míra placená z	cizího kapitálu 

t – sazba daně z	příjmu 

D – úročený cizí kapitál 

re – požadovaná procentní výnosnost vlastního kapitálu 

E – vlastní kapitál 

C – E + D tzn. celkový zpoplatněný kapitál 

WACC = rf + rLA + rPS + rFS 

Kde: 

rf  – bezriziková výnosová míra  

rLA – přirážka za malou velikost firmy 

rPS – přirážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu  

rFS – přirážka za možnou nižší finanční stabilitu 
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v	intervalu mezi ukazatelem XL1, který je roven 1 a ukazatelem XL2 který je roven 2,5 
(H., Scholleová 2017, s. 69). 
 

• Pokud je L < XL1, tak rFS=10% 
• Pokud je L > XL2, tak rFS=0% 
• Pokud je ale XL1< L < XL2, tak pro výpočet rFS  použijeme vzorec: 

 
rFS= ((XL2–L) / (XL2–XL1))

2
 * 0,1 
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4 Představení společnosti a její historie 
Společnost AC-T servis, spol. s.r.o. byla založena v	roce 1999 manželi Janou a Martinem 
Erbovými, původně s	podnikatelským záměrem provádět profesionální daňové a 
účetní služby. V	roce 2001 společnost změnila předmět činnosti na velkoobchodní pro-
dej vybraného železářského zboží, jako je dveřní kování, větrací mřížky nebo systémy 
generálního klíče. Zmíněné produkty jsou dodávané zejména od zahraničních part-
nerů, které si v	průběhu let podnik pečlivě vybíral. Odběrateli společnosti jsou na pří-
klad železářské obchody, obchodní řetězce, výrobce dveří, designová studia a samo-
zřejmě i koncoví zákazníci. Společnost od roku 2003 sídlí v	Praze 9, Horních Počernicích, 
kde má současně i podnikovou prodejnu produktů.  
 
Za posledních osm let se společnost značně rozšířila. V	roce 2014 se stala dovozcem a 
výhradním distributorem švédské značky pracovního oblečení Snickers Workwear a 
nářadí Hultafors tools pro Českou a Slovenskou republiku. Vzhledem k	odlišnosti od 
původně nabízeného zboží došlo k	rozhodnutí vedení rozdělit nabídku produktů na 
dvě skupiny. Železářské zboží je tedy nadále nabízeno pod značkou AC-T servis, spol. 
s.r.o., zatím co pracovní oděvy a nářadí společnost poskytuje pod značkou PROFI 
ODĚVY. Se zavedením nové značky přišla i příležitost otevřít novou prodejnu v	Ostravě, 
čímž se značně rozšířil dosah k	novým zákazníkům. V	následujících letech došlo k	ote-
vření dalších dvou prodejen v	Brně a Českých Budějovicích. V	roce 2015 se do portfolia 
značky PROFI ODĚVY přidaly další produkty švédské výroby – obuv značky Solid Gear a 
Toe Guard. Posledním přírůstkem je profesionální vybavení pro lesníky rakouské 
značky Protos a Pfanner.  
 
Společnost je držitelem několika ocenění, mezi které patří 1. místo v	Ocenění českých 
podnikatelek roku 2009 v	kategorii malá společnost, 1. místo v	Ocenění českých pod-
nikatelek za rok 2014 v	kategorii velká společnost, 1. místo v	kategorii Partner Českého 
Goodwillu v	roce 2014 a nejnovějším přírůstkem je 2. místo v	Ocenění českých podni-
katelek za	rok 2020. Společnost také dvakrát získala značku kvality Czech made za po-
skytované služby. 
 
K	hlavním cílům společnosti od začátku jejího působení je spokojenost a uspokojování 
potřeb zákazníků a další rozšiřování služeb a jejího působení.  
 
(Informace o společnosti jsou autorem upraveny dle výročních zpráv společnosti AC-T 
servis, spol. s.r.o. Dostupné z	www.justice.cz). 
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4.1 Základní údaje o společnosti  

Informace v	této kapitole jsou čerpány z	veřejného obchodního rejstříku Ministerstva 
spravedlnosti České republiky.  
 
Název společnosti: AC-T servis, spol. s.r.o. 
Právní forma: společnost s	ručením omezeným 
Datum vzniku: 13.5.1999 
Sídlo: Praha 9, Náchodská 2485/61 
Identifikační číslo: 2576308 
Základní kapitál: 100	000,- 
 
Jediným a výhradním společníkem je Ing. Jana Erbová, která je zároveň jednatelem 
společnosti společně s	manželem Martinem Erbou. 
 

Zdroj: https://rejstrik-firem.kurzy.cz/25763083/ac-t-servis-sro/statisticky-urad/  
 
Jak lze vidět v	tabulce níže, společnosti ve sledovaném období postupně narůstá po-
čet zaměstnanců, kromě mírného propadu v	posledním roce. Úhrn obratu se během 
období pohybuje kolem hranice 99 500 tis. Kč. Vyšší nárůst můžeme pozorovat v	roce 
2017, kdy obrat překonal hranici 100	000 tis. Kč, v	následujících letech, ale znovu došlo 
ke snížení na původní hranici.  
 
Tabulka 45: Úhrn obratu a počtu zaměstnanců za sledované období 

Účetní období Úhrn obratu v	tis. Kč Počet zaměstnanců 

2016H 99 563 34 
2017H 101 861 36 
2018H 99 402 39 
2019H 99 403 40 
2020H 98 758 38 

Zdroj: vlastní zpracování autora dle účetní závěrky společnosti dostupné na www.jus-
tice.cz 
 
Společnost od svého vzniku do roku 2008 používala v	rámci účetnictví běžný kalen-
dářní rok. Od roku 2009 přešla na hospodářský rok a její účetní období tedy začíná 1. 
dubna a končí 31. března následujícího roku. 

Obrázek 2: Vizualizace vztahů 
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5 Aplikace vybraných nástrojů finanční 

analýzy 
V	následující rozsáhlé kapitole bude mým cílem co nejpřesněji vypracovat finanční 
analýzu vybrané společnosti AC-T servis, spol. s.r.o. ve sledovaném období mezi lety 
2016–2020 a posoudit její finanční zdraví.  
Dále se pokusím predikovat vývoj další ekonomické situace společnosti do roku 2024. 
Hlavním nástrojem použitým k	této analýze bude webová aplikace dostupná na 
stránce www.diagnostickýtest.cz a www.financnizdravimsp.cz. 

5.1 Absolutní ukazatele 

První z	vybraných nástrojů jsou absolutní ukazatele, jmenovitě horizontální a vertikální 
analýza, která provedena na rozvaze a výkazu zisku a ztráty společnosti AC-T servis, 
spol. s.r.o. Tyto metody mi pomohou určit stav a vývoj vybraných položek zmíněných 
výkazů. 

5.1.1 Rozvaha 

Níže můžeme vidět zkrácenou strukturu rozvahy společnosti ve sledovaném období. 
Plná verze účetního výkazu je dostupná v	příloze této práce. 

Tabulka 46:Zkrácená struktura rozvahy 

Zdroj: vlastní zpracování autora dle účetních výkazů společnosti 
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Rozvaha je základním účetním výkazem každé společnosti, a tedy i současně nezbyt-
ným podkladem pro vypracování finanční analýzy. Rozvaha je založena na takzvaném 
bilančním principu, kdy se celková aktiva musí vždy rovnat celkovým pasivům, toto 
společnost v	celém sledovaném období dodržuje. Dále ve zkrácené struktuře rozvahy 
uvedené výše můžeme vidět, že společnost si drží po skoro celé sledované období 
stejnou hladinu celkových aktiv (pasiv). Naopak vidíme pozvolný růst dlouhodobého 
majetku, zejména hmotného. Na straně pasiv můžeme naopak sledovat pokles zá-
vazků ke kterému došlo skokově v	posledním roce sledovaného období. Tyto a další 
skutečnosti budu analyzovat v	následujících kapitolách. 
 

5.1.1.1 Vertikální analýza rozvahy 

Ve vertikální analýze rozvahy sledujeme procentuální podíl položek na celkových akti-
vech a pasivech. 

Zdroj: vlastní zpracování autora 
 

 

Zdroj: vlastní zpracování autora  
  

Tabulka 47:Vertikální analýza aktiv 

Graf 1:Vertikální analýza aktiv 
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V	tabulce výše můžeme vidět vertikální analýzu vybraných položek aktiv, které mají 
největší podíl na celkových aktivech. Sledujeme postupné zvyšování podílu dlouhodo-
bého majetku, hlavně z	titulu majetku hmotného. Ten v	posledních dvou letech tvoří 
stoprocentní část dlouhodobých aktiv. Naopak lehký pokles sledujeme u položek krát-
kodobých aktiv, u kterých většinovou část tvoří zásoby, což odpovídá povaze podnikání 
společnosti. Na grafu jsou uvedeny dílčí položky aktiv, které mají největší podíl na 
celku. Jak je již zmíněno výše, největší část tvoří dlouhodobý hmotný majetek a zásoby. 
 
V	tabulce níže, vidíme vertikální analýzu pasiv a jejich vybraných položek. Největší část 
vlastního kapitálu tvoří výsledek hospodaření minulých let, což přisuzujeme tomu, že 
společnost zisk zadržuje k	dalšímu rozvoji a nerozděluje ho mezi vlastníky. Hlavní po-
ložkou cizích zdrojů jsou krátkodobé závazky, které značně převyšují dlouhodobé. 
V	průběhu let můžeme ale pozorovat jejich lehký pokles. 

Zdroj: vlastní zpracování autora 
 
Níže jsou graficky zaznamenány položky již zmíněných pasiv, které mají největší podíl 
na celku. 

Zdroj: vlastní zpracování autora  

Tabulka 48:Vertikální analýza pasiv 

Graf 2:Vertikální analýza pasiv 
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5.1.1.2 Horizontální analýza rozvahy 

V	následující kapitole bude vyhodnocena horizontální analýza vybraných položek roz-
vahy. Jak je již zmíněno v	teoretické části, je v	tomto případě možnost dvojího výpočtu 
– podílově a rozdílově. V	této práci využíváme podílovou variantu, která je založena na 
podílu dvou absolutních hodnot v	po sobě jdoucích obdobích. 
 
Výsledné hodnoty, které vidíme v	tabulce a grafu níže, vyjadřují kolikrát se hodnota 
vybraných položek aktiv zvýšila či snížila ve srovnání s	předchozím rokem.  
Položky aktiv můžeme považovat za mírně klesající, pozvolný pokles zaznamenáváme 
na straně oběžných aktiv, zejména u zásob. Nárůst sledujeme u položky nehmotného 
majetku v	poměru dvou posledních sledovaných období, toto přisuzujeme nákupu no-
vého softwaru.  

Zdroj: vlastní zpracování autora 

Zdroj: vlastní zpracování autora  

Tabulka 49:Horizontální analýza aktiv 

Graf 3:Vývoj vybraných položek aktiv 
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Celková pasiva (aktiva) si po dobu sledovaného období drží celkem stabilní hodnotu, 
což hodnotíme jako kladný ukazatel v	hodnocení společnosti. Sledujeme dvě zásadní 
změny, a to jak na straně vlastního kapitálu, tak cizích zdrojů. V	rámci vlastního kapitálu 
se jedná o položku výsledku hospodaření běžného období, která se v	posledním roce 
značně navýšila, z	čehož můžeme usuzovat, že pandemie koronaviru neměla zásadní 
vliv na tržby společnosti. Další zásadní vzrůst sledujeme u položky dlouhodobých zá-
vazků v	roce 2019. Tato skutečnost je zapříčiněna nákupem automobilů formou finanč-
ního leasingu. 

Zdroj: vlastní zpracování autora 

Zdroj: vlastní zpracování autora 
 
 

Graf 4:Vývoj vybraných položek pasiv 

Tabulka 50:Horizontální analýza pasiv 
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5.1.2 Výkaz zisku a ztrát 

Druhým ze základních účetních výkazů je výkaz zisku a ztráty, takzvaná výsledovka. 
Níže vidíme její zkrácenou verzi za sledované období.  
 
Společnost eviduje tržby za prodej vlastních výrobků, signifikantní část tržeb ale za-
stává prodej zboží. Naopak největší část nákladů představuje výkonová spotřeba a 
dále položka osobních nákladů, které společnost vynakládá na zaměstnance. Bližší po-
pis struktury nákladů na tržbách společnosti bude představen v	následujících kapito-
lách.  

Zdroj: vlastní zpracování autora dle účetních výkazů společnosti 
  

Tabulka 51:Zkrácený výkaz zisku a ztráty 
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5.1.2.1 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Při výpočtu vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty jsou v	tabulce níže uvedeny položky 
které mají největší podíl na celkových tržbách, které zde tvoří 100%. 

Zdroj: vlastní zpracování autora 
 
Jak již bylo zmíněno, největší položku nákladů tvoří výkonová spotřeba, přesněji ná-
klady vynaložené na prodané zboží a položka služeb, což odpovídá povaze podnikání 
společnosti.  
 
Dále jsou níže graficky znázorněny hlavní položky nákladů. 
 

Zdroj: vlastní zpracování autora 
 

Tabulka 52:Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Graf 5:Struktura největších nákladových položek na tržbách 
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5.1.2.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Pro výpočet horizontální analýzy zisku a ztráty jsem stejně jako u analýzy rozvahy po-
užila podílový způsob výpočtu. V	tabulce vidíme postupné změny mezi prověřovanými 
roky. 

Zdroj: vlastní zpracování autora 
 
Zajímavý je nárůst tržeb z prodeje vlastních výrobků mezi lety 2017–2018, naopak 
tržby za prodej zboží od dodavatelů v	tomto období nepatrně klesly. V	celku to tedy 
na společnost nemělo zásadní vliv. Dále sledujeme nárůst v	posledních dvou letech u 
položky ostatních výnosů. Nejvíce rostoucí položkou je ale jednoznačně výsledek hos-
podaření mezi lety 2019 a 2020, tento fakt je významný ještě z	důvodu, že rok 2020 byl 
značně ovlivněn pandemií COVID-19, který byl zásadní pro všechny podnikatele. Nejen 
že společnost v	tomto období nespadla do ztráty, ale zároveň dokázala mnohaná-
sobně navýšit svůj hospodářský výsledek. Tuto skutečnost můžeme sledovat i na grafu 
vývoje vybraných položek, který je uveden níže. 

Zdroj: vlastní zpracování autora 

Tabulka 53:Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Graf 6:Vývoj vybraných položek výkazu zisku a ztráty 
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5.2 Poměrové ukazatele 

V	následujících kapitolách budou podrobněji zkoumány vybrané poměrové ukazatele, 
které jsou blíže popsány v	teoretické části této práce. Výpočty dávají do poměru vy-
brané položky rozvahy a výsledovky a napomáhají tak k	dalšímu hodnocení finančního 
zdraví společnosti.  

5.2.1 Ukazatele rentability  

První analyzovanou skupinou budou ukazatele rentability, které vyjadřují výnosnost 
vybraných položek na zisku.  

Zdroj: vlastní zpracování autora 
 
Jak lze vidět v	tabulce, společnost zaznamenává střídavý růst a pokles všech vypočte-
ných ukazatelů výnosnosti. Mezi lety 2016 a 2017 sledujeme průměrně poloviční ná-
růst všech položek a v	následujícím roce jejich pokles. V	roce 2019 se tento pokles 
ještě prohloubil, rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita tržeb se v	tomto roce do-
stala až do záporných hodnot, což značí zápornou ziskovost vlastního kapitálu a zá-
pornou ziskovou marži společnosti. Pokles ukazatelů souvisí s	poklesem provozního a 
čistého zisku mezi lety 2018-2019. Vedení společnosti zde mohlo uvažovat o vložení 
prostředků do banky, kde by dosáhly ziskovosti s	menším rizikem. Tento trend se ale 
podařilo prolomit v	posledním roce sledovaného období, kde sledujeme rapidní ná-
růst všech hodnot. 

5.2.2 Ukazatele likvidity 

Další z	vybraných poměrových ukazatelů v	této finanční analýze jsou ukazatele likvi-
dity, které mají za úkol posoudit, jak je společnost schopna hradit své závazky vůči 
třetím stranám. Jak je již zmíněno v	teoretické části, sledujeme zde tři ukazatele – běž-
nou likviditu, pohotovou likviditu a okamžitou likviditu. 

Zdroj: vlastní zpracování autora 

Tabulka 54:Výpočet ukazatelů rentability 

Tabulka 55:Výpočet ukazatelů likvidity 
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Běžná likvidita se po celé sledované období nachází mezi doporučenými hodnotami 
1,5 – 2,5. Ze zmíněného vyplývá, že společnost efektivně váže své prostředky a nena-
rušuje tak svůj provozní cyklus.  
 
Ukazatel pohotové likvidity se naopak od běžné ve všech letech nachází pod minimální 
doporučenou hodnotou 1 pro výrobní podniky. Z čehož vyplývá, že spolčenost váže 
velké množství finančních prostředků v	zásobách. Protože se však jedná o obchodní 
firmu, pro kterou je výše zásob důležitá z	pohledu odbytových kontraktů, je tato setr-
valá úroveň výše zásob nezbytná z	hlediska obchodního předmětu hlavní činnosti. 
 
Likvidita prvního stupně neboli okamžitá likvidita se stejně jako pohotová likvidita na-
chází po celé sledované období pod doporučenými hodnotami. Je to způsobeno znač-
ným převýšením krátkodobých závazků nad okamžitě dostupnými finančními pro-
středky. Silný nepoměr vysoké úrovně zásob a nízké úrovně peněžních prostředků na 
účtu však z	hlediska likvidity vyžaduje velmi úzké a spolehlivé obchodní a finanční 
vztahy s	financující bankou z	hlediska možnosti okamžitého čerpání mimořádných 
překlenovacích úvěrů v	případě potřeby (vysoký kontokorentní rámec). 

5.2.3 Ukazatele zadluženosti 

V	této kapitole budou rozebrány ukazatele zadluženosti, které vyjadřují míru cizího ka-
pitálu ve společnosti a s	tím spojená rizika.  

Zdroj: vlastní zpracování autora  
 
Výše celkové zadluženosti se pohybuje v	doporučených hodnotách. U ukazatele dlou-
hodobé zadluženosti pozorujeme nízké hodnoty, z	čehož je jasné, že poměr dlouho-
dobých cizích zdrojů na celkových pasivech není vysoký. Mnohem vyšší část pokrývají 
krátkodobé závazky, společnost by v	této situaci mohla uvažovat o rovnoměrnějším 
rozdělení cizích zdrojů. Jak již bylo zmíněno v	analýze likvidity, společnost by mohla 
využívat mimořádné čerpání překlenovacích úvěrů. 
Míra zadluženosti se pohybuje v	poměrně vysokých hodnotách, zejména v	letech 2016 
a 2019, kdy cizí zdroje dosahovaly nejvyšších hodnot. Skokové snížení sledujeme 
v	roce 2020, kdy ukazatel klesnul o téměř třicet procent oproti předchozímu roku. Spo-
lečnosti se v	tomto období značně snížily krátkodobé závazky vůči úvěrovým institu-
cím. Z	toho vyplývá, že se společnost snaží splácet své závazky a zlepšovat tak svou 
pozici vůči věřitelům. Podobný výkyv zaznamenáváme i u ukazatele úrokového krytí, 

Tabulka 56:Výpočet ukazatelů zadluženosti 



| 42 

který v	posledním roce sledovaného období značně narostl, což je pro společnost po-
zitivní skutečností.  

5.2.4 Ukazatele aktivity 

Na základě dostupných metod výpočtů byly vypočítány ukazatele aktivity. Výsledky 
můžeme sledovat v	tabulce uvedené níže. 

Zdroj: vlastní zpracování autora  
 
Rychlost obratu aktiv společnosti se pohybuje kolem hraniční minimální hodnoty a 
v	posledním roce sledovaného období je nejnižší. Rychlost obratu zásob je stabilním 
ukazatelem a v celém sledovaném období si drží průměrně stejnou hodnotu. Rychlost 
obratu pohledávek se v	průběhu let nepatrně zvyšuje. Toto je pro společnost pozitiv-
ním ukazatelem, protože to naznačuje, že v	rámci tržeb se společnosti daří více pohle-
dávek měnit ve finanční prostředky. 
 
Vysoké hodnoty ukazatele doby obratu zásob značí, že společnost skladuje své zásoby 
více než čtvrt roku do doby jejich prodeje. Ukazatel se v	druhé polovině sledovaného 
období snižuje, ale nijak výrazně. Jak bylo už zmíněno v	předchozích kapitolách, díky 
povaze podnikání společnost musí na skladě alokovat větší procento zásob. Mnohem 
nižší hodnoty sledujeme u ukazatele obratu pohledávek, společnost čeká na jejich 
splacení od věřitelů průměrně jeden měsíc. Naopak ukazatel doby obratu krátkodo-
bých závazků je stejně jako ukazatel obratu zásob poměrně vysoký. Zde tento fakt ale 
hodnotíme pozitivně, vzhledem k	tomu, že společnost ve sledovaném období měla 
možnost až čtvrt roku čerpat bezplatný obchodní úvěr od svých dodavatelů. 
 
Jako poslední je potřebné zmínit obratový cyklus peněz, který má ve sledovaném ob-
dobí poměrně proměnlivé hodnoty. Vyjadřuje, že společnost váže peníze v	nepeněžní 
formě skoro čtvrt roku. Tento ukazatel bude dále využit v	kapitole rozdílových ukaza-
telů. 
 
 
 
  

Tabulka 57:Výpočet ukazatelů aktivity 
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5.2.5 Ukazatele produktivity 

Jako poslední skupinou poměrových ukazatelů budou zmíněny ukazatele produktivity, 
které sledují efektivitu podniku v	souvislosti s	počtem jeho zaměstnanců.  
 
V	tabulce níže lze vidět, že ukazatel osobních nákladů k	přidané hodnotě se pohybuje 
v	poměrně vysokých hodnotách, a to zejména v	roce 2018. To značí, že náklady na za-
městnance snížily hodnotu vytvořeného produktu až o 80%, za sledované období. Uka-
zatel trendu produktivity práce ve všech letech sledovaného období převyšuje vývoj 
mezd zaměstnanců, což hodnotíme velmi pozitivně, protože společnost zaznamenává 
pozitivní efektivitu práce. Tento ukazatel je ale potřebné důkladně regulovat, aby ne-
docházelo k	velkému nepoměru mezi produktivitou a průměrnou mzdou a což by 
mohlo způsobovat	fluktuaci zaměstnanců. 

Zdroj: vlastní zpracování autora  
 

Zdroj: vlastní zpracování autora 
  

Tabulka 58:Výpočet ukazatelů produktivity 

Graf 7:Vývoj produktivity zaměstnance 
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5.3 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele jsou další nedílnou součástí finanční analýzy, slouží hlavně k	sle-
dování a řízení krátkodobé finanční situace firmy. Hlavní posuzovanou veličinou je pra-
covní kapitál a jeho varianty, jejichž výsledky vypovídají o efektivnosti finančního řízení 
společnosti.  

5.3.1 Pracovní kapitál  

Základní položka pracovního kapitálu je vyjádřena hodnotou celkových oběžných ak-
tiv, které nalezneme v	rozvaze společnosti. Jak již bylo zmíněno v	předchozích kapito-
lách, tato položka se nachází v	poměrně vysokých hodnotách s	mírně klesajícím tren-
dem.  
 
Další položkou je čistý pracovní kapitál, který je pro společnost nejvíce vypovídající. 
Pozitivní pro podnik je, že se tento ukazatel ani v	jednom roce sledovaného období 
nevyskytuje v	záporných hodnotách, tedy že krátkodobé závazky nepřevyšují oběžná 
aktiva. Nejvyšší hodnotu pak zaznamenáváme v	roce 2020, kdy nám ukazatel oproti 
předchozímu roku vzrostl. Tento takzvaný „ochranný polštář“ pro náhlou potřebu li-
kvidních prostředků je tvořen zejména položkou zásob, o čem vypovídá i poslední uka-
zatel nefinančního pracovního kapitálu, který se ve všech letech sledovaného období 
téměř rovná čistému pracovního kapitálu. Toto jen potvrzuje signifikantní velikost po-
ložky zásob společnosti. 
 

Zdroj: vlastní zpracování autora 
 
Názorněji můžeme sledovat vývoj pracovního kapitálu v	grafu uvedeném na následu-
jící straně, v	tomto vyobrazení uvádíme položku krátkodobých závazků v	záporných 
hodnotách 
  

Tabulka 59:Analýza pracovního kapitálu 
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Zdroj: vlastní zpracování autora 
 
Dále pozorujeme ukazatel pracovního kapitálu v	poměru s	celkovými aktivy (pasivy) a 
celkovými tržbami společnosti. Výsledné hodnoty vyjadřují, že čistý pracovní kapitál 
pokrývá až 34% celkových aktiv společnosti. Vzhledem k	doporučené hodnotě 10%-
15% můžeme říci, že společnost neefektivně řídí svůj pracovní kapitál. Stejně jako podíl 
na aktivech se zvyšuje i podíl na tržbách společnosti, což jen potvrzuje nehospodárné 
řízení kapitálu. Společnost by se měla zaměřit na snížení těchto ukazatelů do doporu-
čených hodnot.  
 
Již zmiňovaný obratový cyklus peněz ve sledovaném období kromě roku 2019 pomalu 
stoupá a s	ním i spojená potřeba čistého pracovního kapitálu, která ale po celé období 
nepřevýšila jeho reálnou hodnotu. Společnost tedy nepotřebovala žádné krátkodobé 
prostředky pro svůj provoz navíc.  

Zdroj: vlastní zpracování autora 

Graf 8:Analýza čistého pracovního kapitálu 

Tabulka 60:Ukazatele pracovního kapitálu 
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5.4 Ekonomická přidaná hodnota 

Jak je již uvedeno v	teoretické části, pro výpočet tohoto ekonomické přidané hodnoty 
je potřeba znát tři dílčí veličiny: NOPAT, který je dopočítán pomocí zisku před úroky a 
zdaněním, celkový zpoplatněný kapitál a následně vážené průměrné náklady kapitálu. 
Tyto náklady se dají vypočítat dvěma metodami. Vzhledem k	velikosti zkoumané spo-
lečnosti byl pro tuto analýzu vybrán stavebnicový model Ministerstva průmyslu a ob-
chodu.  

Zdroj: vlastní zpracování autora 
 
Jak lze vidět v	tabulce – i přes to že společnost dosahuje zisku ve většině hodnoce-
ného období, tak ani v	jednom z	uvedených roků netvoří hodnotu, o čemž přesněji vy-
povídá záporná hodnota ukazatele. Dokonce se můžeme všimnout jeho postupného 
klesání. Tento skokový vývoj ziskového ukazatele poukazuje na omezenou vypovídají-
cích schopnost využité metody výpočtu. Ukazatel EVA byl v	tomto případě bylo na 
místě ověřit dalšími dostupnými metodami což je ovšem úkol za hranicí zadání této 
diplomové práce. 

5.5 Bankrotní a bonitní modely 

V	následující kapitole budou nejdříve vypočítány vybrané ukazatele bonity – Kralickův 
quick test a index bonity. Dále bude vyhodnocena analýza bankrotu na základě Altma-
nova Z-skóre a indexu IN05. Dle výsledků modelů bude posouzeno v jaké ekonomické 
pozici se společnost AC-T servis, spol. s.r.o. nachází. 

5.5.1 Kralickuv Quick test 

Jako první je uveden Kralickuv Quick test, který na rozdíl od dalších vybraných ukaza-
telů v	této finanční analýze nepoužívá k	výpočtu výsledné hodnoty váhy ale aritme-
tický průměr. Díky tomu nedochází k	výrazné změně uvedených ukazatelů  
 
Nejdříve došlo k	výpočtu vybraných ukazatelů likvidity, stability, rentability a výsledku 
hospodaření. Poté k	výsledným hodnotám byly přiřazeny známky dle metodiky blíže 
popsané v	teoretické části. Nakonec proběhlo vyhodnocení quick testu pomocí arit-
metického průměru přiřazených známek.  
 
Dle Kralickova quick testu se společnost v	období mezi lety 2016 a 2019 nachází v	šedé 
zóně, přičemž největší ohrožení nastává v	letech 2018 a 2019. Všechny ukazatele se 

Tabulka 61:Ekonomická přidaná hodnota 
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ale v	posledním roce sledovaného období podařilo zlepšit a společnost se přesunula 
do pásma bonity.  

Zdroj: vlastní zpracování autora 

5.5.2 Index bonity 

Index bonity na rozdíl od Kralickova quick testu přiřazuje k	vybraným ukazatelům váhy, 
na základě kterých je vytvořena rovnice, ze které vychází výsledný index. Dle výsledků 
se společnost ve všech letech sledovaného období nachází v	pásmu bonity s	tím, že 
období mezi lety 2016 a 2017 považujeme za dobrou finanční situaci, která se ale ná-
sledně zhoršila a společnost se přesunula do oblasti kterou Index bonity definuje jako 
ekonomicky problematickou. Stejně jako v	Kralickove quick testu se tento trend poda-
řilo v	roce 2020 zvrátit.  

Zdroj: vlastní zpracování autora 
 
Dle výsledků můžeme tvrdit, že analýza indexu bonity kopíruje výsledky Kralickova 
quick testu s	tím, že má ale detailnější definici ekonomického zdraví firmy v	souvislosti 
s	výslednými hodnotami.  

5.5.3 Altmanovo Z-score 

Stejně jako u výpočtu indexu bonity je tu výsledného Z-score dosaženo pomocí vah, 
které jsou přiřazeny k	vybraným ukazatelům.  
 
Výsledné hodnoty Altmanova Z-score, zaznamenány na grafu níže, byly vzhledem 
k	povaze společnosti vypracovány s	pomocí vah určených pro firmy neobchodované 

Tabulka 62:Kralickuv Quick test 

Tabulka 63:Index bonity 
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na kapitálovém trhu. Ve všech letech sledovaného období, s	výjimkou roku 2019, se 
společnost nachází v	dobré finanční situaci mimo ohrožení bankrotem. Ve zmíněném 
roce 2019 společnost zaznamenala mírný výkyv, když ukazatel poklesl do šedé zóny. 

Zdroj: vlastní zpracování autora 

5.5.4 Index IN05 

Dalším bodem posouzení finančního zdraví sledované společnosti je vyhodnocení in-
dexu IN05, který je situován přímo na České společnosti. Má tedy více vypovídající hod-
notu než například výše uvedené Altmanovo Z-score. Tato analýza byla vyhodnocena 
pomocí webových stránek https://www.diagnostickytest.cz. 
 

Zdroj: vlastní zpracování autora dle https://www.diagnostickytest.cz  

Graf 9:Vývoj Altmanova Z-score 
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Jak lze vidět na grafu výše, společnost se nachází převážně v	šedé zóně. Kritický je 
hlavně již zmiňovaný rok 2019, ve kterém došlo ke značnému poklesu hospodářského 
výsledku a společnost se nacházela na hranici ohrožení bankrotem. Tento klesající 
trend se ale podařilo velice úspěšně napravit v	posledním roce sledovaného období, 
ve kterém společnosti rapidně narostl hospodářský výsledek a snížily se krátkodobé 
závazky. Celkové tempo vývoje lineárního trendu ve sledovaném období je 2,4%, spo-
lečnost by se v	následujících letech měla snažit o stabilizaci trendu. Pokud se nena-
skytnou specifické problémy v	odvětví nebo nečekané události, které by zásadně ovliv-
nily situaci na trhu, nemělo by to být pro společnost zásadním problémem.  

5.6 Perspektiva finančního zdraví do roku 2024 

V	následující kapitole bude vymodelován návrh perspektivy finančního zdraví společ-
nosti pomocí indexu IN05 v	letech 2021-2024.  
 
Jak již bylo zmíněno v	předchozí kapitole, společnosti se podařilo dostat do zóny pro-
sperity. Tuto skutečnost přisuzujeme zejména adaptaci společnosti na vzniklou situaci 
ohledně pandemie COVID-19 formou internetového portálu s	příslušným e-shopem a 
novou spoluprací s	dodávkovými službami jako je například Zásilkovna. Díky posílení 
tohoto tržního segmentu v	oblasti e-shopů se hodnota EBITu dostala na hladinu více 
než 9 milionů korun.  
Z	tohoto hlediska je tedy možné uvažovat tyto hodnoty jako výchozí perspektivu fi-
nančního zdraví. Extrémní zvýšení v	době pandemie COVID-19 je akceptováno pro 
konstrukci finanční perspektivy jako rizikový faktor z	hlediska udržitelnosti a z	tohoto 
důvodu je predikován vývoj s	nízkou dynamikou. Z	tohoto důvodu by se v	budoucích 
letech měla zaměřit zejména na udržení tohoto trendu.  

Zdroj: vlastní zpracování autora dle https://www.diagnostickytest.cz  

Graf 10:Model perspektivy finančního zdraví 
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V	grafu výše je zaznamenán optimální vývoj trendu, kterým by společnost mohla udr-
žovat pozvolné zvyšovaní úrovně svého finančního zdraví s	tempem vývoje 1,2%. Hlav-
ním cílem je již zmiňované setrvání v	pozici prosperity s	mírným růstem. Tato predikce 
byla vymodelována s	předpokladem meziročního růstu tržeb za vlastní výrobky a zboží 
o 4%.  
 
Dále zde předpokládáme pomalý nárůst celkových aktiv (pasiv) a s	tím spojený růst 
oběžných aktiv. Vzhledem k	postupnému růstu tržeb a stabilnímu postavení společ-
nosti na trhu můžeme předpokládat, že se společnost rozhodne k	investici. Vzhledem 
k	rapidnímu poklesu krátkodobých závazků v	roce 2020 usuzujeme, že společnost 
v	tomto roce uspokojila své věřitele a splatila značnou část svých závazků. Z	tohoto 
důvodu by vhodným obdobím pro potencionální investici byl rok 2023, kdy společnost 
i v	důsledku vysoké míry inflace nastřádá dostatečné množství finančních prostředků. 
 
Výhodným typem investice společnosti by bylo otevření nové maloobchodní prodejny. 
Společnost již disponuje prodejnami ve třech největších českých městech a má po-
měrně stabilní pozici na trhu. Je zde ale s	určitostí nevyužitý potenciál vzhledem 
k	okolnosti, že v	hlavní nabídkou v	maloobchodu je sortiment pracovních oděvů a 
dveřní kování je nabízeno jen v	pražské prodejně. První příležitostí je otevřít druhou 
pražskou pobočku a tím rozšířit povědomí o značce a nabídce produktů, ale také vyjít 
vstříc zákazníkům z	odlehlé části Prahy, kteří prodejnu preferují navštěvovat osobně. 
Dále přichází v	úvahu otevření nové prodejny v	dalších velkých městech republiky – 
Plzeň, Hradec Králové, Liberec apod. Díky tomu by společnost vstoupila na nový trh a 
dostala další příležitost navýšit své tržby.  
 
Rozhodnutí, která ze zmíněných lokalit by byla ekonomicky nejvýhodnější, by měl 
předcházet bohatý průzkum trhu. Společnost již v	minulosti otevřela jednu ze svých 
poboček v	Českých Budějovicích, kde se z	dlouhodobého hlediska nejednalo o výdě-
lečnou investici a bylo potřeba prodejnu uzavřít.  
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení finančního zdraví vybrané společnosti 
AC-T servis, spol. s.r.o. mezi lety 2016-2020, dále upozornění na případná slabá místa a 
predikování budoucího vývoje společnosti do roku 2024.  
 
První část práce je zaměřena na teoretické vysvětlení vybraných ukazatelů, které jsou 
dle odborné literatury nejvhodnější k	posouzení ekonomického zdraví společnosti. 
Druhá část je uvedena stručnými informacemi o společnosti a její historii. Obsahuje 
použití ukazatelů popsaných v	první části v	následujícím pořadí: základní analýza roz-
vahy a výkazu zisku a ztráty, vertikální a horizontální analýza zmíněných účetních vý-
kazů, analýza vybraných poměrových ukazatelů, rozdílové ukazatele, zejména vyhod-
nocení čistého pracovního kapitálu, výpočet čisté ekonomické hodnoty, vybrané ban-
krotní a bonitní modely a závěrem je vymodelována perspektiva finančního zdraví do 
roku 2024.  
 
V	rámci vyhodnocení absolutních ukazatelů byla použita vertikální a horizontální ana-
lýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Při vertikální analýze rozvahy bylo odhaleno, že se 
společnosti ve sledovaném období zvyšuje podíl dlouhodobého hmotného majetku, 
na rozdíl od toho dlouhodobý nehmotný majetek tvoří jen nepatrnou část stálých ak-
tiv. Další velkou položkou je vlastní kapitál, přesněji jeho složka výsledek hospodaření 
minulých let. Tuto skutečnost přisuzujeme tomu, že společnost zisk zadržuje k	dalšímu 
rozvoji a nerozděluje ho mezi vlastníky. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty ukázala, 
že největší položku na tržbách tvoří výkonová spotřeba, což není nijak překvapivé. Ho-
rizontální analýza rozvahy zaznamenává větší výkyvy hodnot hlavně u pasivních polo-
žek, zejména položky vlastního kapitálu. Vzhledem k	tomu, že v	roce 2019 výsledek 
hospodaření klesl až do záporných hodnot a v	následujícím roce rapidně vzrostl před-
pokládáme, že pandemie COVID-19 neměla na společnost ze strany zisku negativní 
vliv. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty tuto skutečnost jen potvrdila.  
 
Poměrové ukazatele byly v	rámci analýzy z	hlediska posuzovaných veličin rozděleny 
do několika podkapitol. První skupinou jsou ukazatele rentability neboli výnosnosti, 
které zaznamenávají střídavý pokles a růst hodnot. Společně s poklesem čistého pro-
vozního zisku mezi lety 2018-2019 klesly i ukazatele rentability tržeb a vlastního kapi-
tálu až do záporných hodnot. Výsledky ukazatelů likvidity naznačují, že se společnost 
nachází pod doporučenými hodnotami. Protože je ale zkoumanou entitou obchodní 
společnost, je vysoká výše zásob stěžejním aspektem podnikání. Dle výsledných hod-
not likvidity prvního stupně je možné předpokládat, že společnost disponuje spolehli-
vými a blízkými finančními a obchodními vztahy s	bankovní institucí a má vysoký kon-
tokorentní rámec. Ukazatele zadluženosti hodnotíme pozitivně, celková zadluženost 
se pohybuje v	doporučených hodnotách. U ukazatele míry zadluženosti sledujeme 
skokové snížení v	roce 2020 díky poklesu krátkodobých závazků vůči úvěrovým insti-
tucím. Ukazatele aktivity odhalují vyšší hodnoty doby obratu zásob, společnost dle 
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výsledků skladuje své zásoby do chvíle jejich prodeje až čtvrt roku. Pozitivně hodno-
tíme ukazatele doby obratu pohledávek a krátkodobých závazků. Z	výsledný hodnot 
lze vyvodit, že společnost čeká na splacení svých pohledávek průměrně jeden měsíc, 
ale až čtvrt roku čerpá bezplatný obchodní úvěr od svých dodavatelů. Ukazatel obra-
tového cyklu peněz značí, že společnost skoro čtvrt roku váže své peníze v	nepeněžní 
formě. Při analýze produktivity bylo odhaleno, že v	celém sledovaném období vývoj 
trendu mezd zaměstnanců nižší než vývoj trendu produktivity práce, společnost tedy 
zaznamenává pozitivní efektivitu práce. 
 
Při analýze rozdílových ukazatelů bylo stěžejní vyhodnotit ukazatel čistého pracovního 
kapitálu, který se v	celém sledovaném období pohybuje v	kladných hodnotách. Dle 
analýzy můžeme tvrdit, že společnost se řídí konzervativní metodou řízení pracovního 
kapitálu, která je sice méně rizikovější ale nákladnější. Toto může přejít až v	neefektivní 
řízení vzhledem k	objemu zásob. Je ale potřeba vzít na vědomí, že se jedná o obchodní 
společnost a je pro ní tedy nadměrná výše zásob důležitá. I přes to by se ale vedení 
společnosti mohlo na efektivnější řízení pracovního kapitálu zaměřit a snažit o takové 
množství zásob, aby byl umožněn chod provozu, ale zároveň nebyly zbytečně dlouho 
skladovány. I přes to že společnost je po většinu sledovaného období zisková vidíme 
díky výsledkům ukazatele ekonomické přidané hodnoty, že netvoří ekonomický zisk 
tedy hodnotu akcionářům. 
 
Dále byly provedeny čtyři modely bonity a bankrotu, které dopomohly k	bližšímu vy-
hodnocení ekonomického stavu společnosti. Dle Kralickova quick testu se společnost 
v	prvních čtyřech letech sledovaného období nachází v	šedé zóně, přičemž největší 
ohrožení nastává v	letech 2018 a 2019. V	posledním roce sledovaného období se tento 
trend podařilo zlepšit a společnost se přesunula do pásma bonity. Dále byl proveden 
výpočet indexu bonity, jehož výsledky v	podstatě kopírují závěry Kralickova quick 
testu. Následně byla provedena Altmanova analýza, jejíž výsledky vypovídají o tom, že 
se společnost ve všech letech sledovaného období pohybuje mimo ohrožení bankro-
tem. Jedinou výjimkou je rok 2019, kdy hodnoty klesly do prostoru šedé zóny. Naopak 
výpočet indexu IN05 naznačuje, že se společnost v celém sledovaném období pohy-
buje v	šedé zóně a v	roce 2019 je na hranici ohrožení bankrotem.  
 
Po provedení finanční analýzy můžeme posoudit společnost AC-T servis, spol. s.r.o. 
jako finančně zdravou s	velkým potenciálem dalšího růstu. Společnost se dokázala při-
způsobit kritické situaci spojené s	pandemií COVID-19 a přesunout většinu svého pod-
nikání na online platformu. Díky této skutečnosti dokázala otočit negativní výkyv v	roce 
2019 k	lepšímu a několikanásobně navýšit výsledek hospodaření. Z	tohoto hlediska 
můžeme nadále předpokládat další rozšiřování a růst. V	následujících čtyřech letech je 
součástí doporučení investice do dlouhodobého majetku, například nové prodejny či 
vzorkovny. S	tím musí být spojeno další posilování a rozšiřování online platformy spolu 
se spoluprací se zásilkovými službami.  
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Seznam příloh 

1. Rozvaha společnosti AC-T servis, spol. s.r.o. za období 2016 až 2020 

ROZVAHA (v tisících Kč) 
Číslo 

řádku 
2016 2017 2018 2019 2020 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74) 001 64 583 64 041 66 671 66 795 64 699 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 002      

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27) 003 20 678 19 038 19 900 22 903 25 265 
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 

až 11) 
004 1 517 1 091 592 193 178 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  005      

Ocenitelná práva (ř. 07 + 08) 006 0 41 9 77 178 

Software 007 0 41 9 77 178 

Ostatní ocenitelná práva 008      

Goodwill 009      

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 1 517 1 050 583 116 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý ne-
hmotný majetek (ř. 12 + 13) 

011 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 012      

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013      

Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 

+24) 
014 19 161 17 947 19 308 22 710 25 087 

Pozemky a stavby (ř. 16 + 17) 015 16 064 15 377 14 643 21 224 20 887 

Pozemky 016 4 722 4 722 4 722 4 722 4 722 

Stavby 017 11 342 10 655 9 921 16 502 16 165 

Hmotné movité věci a jejich soubory 018 3 097 2 170 2 542 1 456 4 200 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019      

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 
22 + 23) 020 0 0 0 0 0 

Pěstitelské celky trvalých porostů 021      

Dospělá zvířata a jejich skupiny 022      

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023      

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek (ř. 25 + 26) 

024 0 400 2 123 30 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 025 0 400 0 30 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026   2 123   

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34) 027 0 0 0 0 0 

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 028      

Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající 
osoba 029      

Podíly – podstatný vliv 030      

Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 031      

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032      

Zápůjčky a úvěry – ostatní 033      
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Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 
36) 034 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 035      

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 036      

Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 43 150 44 175 46 097 43 269 38 928 

Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 34 458 34 142 37 483 35 874 32 248 

Materiál 039 224 324 501 207 256 

Nedokončená výroba a polotovary 040      

Výrobky a zboží (ř.42 + 43) 041 32 438 33 818 36 982 35 278 31 992 

Výrobky 042      

Zboží 043 32 438 33 818 36 982 35 278 31 992 

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044      

Poskytnuté zálohy na zásoby 045 1 796   389  

Pohledávky (ř. 47 + 57) 046 7 552 8 842 8 095 6 883 6 175 

Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52) 047 258 334 366 584 278 

Pohledávky z obchodních vztahů 048      

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 049      

Pohledávky – podstatný vliv 050      

Odložená daňová pohledávka 051 258 334 366 584 278 

Pohledávky – ostatní (ř. 53 až 56) 052 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky 053      

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054      

Dohadné účty aktivní 055      

Jiné pohledávky 056      

Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61) 057 7 294 8 508 7 729 6 299 5 897 

Pohledávky z obchodních vztahů 058 6 953 8 216 6 687 5 272 5 610 

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 059      

Pohledávky – podstatný vliv 060      

Pohledávky – ostatní (ř. 62 až 67) 061 341 292 1 042 1 027 287 

Pohledávky za společníky 062      

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063      

Stát – daňové pohledávky 064 3 46 699 490  

Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 333 229 271 310 224 

Dohadné účty aktivní 066    1  

Jiné pohledávky 067 5 17 72 226 63 

Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 +70) 068 0 0 0 0 0 

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 069      

Ostatní krátkodobý finanční majetek 070      

Peněžní prostředky (ř. 72 +73) 071 1 140 1 191 519 512 505 

Peněžní prostředky v pokladně 072 703 712 338 331 246 

Peněžní prostředky na účtech 073 437 479 181 181 259 

Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77) 074 755 828 674 623 506 

Náklady příštích období  075 675 828 674 623 506 

Komplexní náklady příštích období 076      

Příjmy příštích období 077 80     
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PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141) 078 64 583 64 041 66 671 66 795 64 699 

Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100) 079 37 240 40 637 40 056 38 539 44 325 

Základní kapitál (ř. 81 až 83) 080 100 100 100 100 100 

Základní kapitál 081 100 100 100 100 100 

Vlastní podíly (-) 082      

Změny základního kapitálu 083      

Ážio a kapitálové fondy   (ř. 85 + 86) 084 0 0 0 0 0 

Ážio 085      

Kapitálové fondy (ř. 87 až 91) 086 0 0 0 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 087      

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a zá-
vazků (+/-) 088      

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 
obchodních korporací (+/-) 089      

Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090      

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 
korporací (+/-) 091      

Fondy ze zisku (ř. 93 + 94) 092 0 0 0 0 0 

Ostatní rezervní fondy 093      

Statutární a ostatní fondy 094      

Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 96 

až 98) 
095 34 559 35 639 39 037 38 456 36 939 

Nerozdělený zisk minulých let  096 34 559 35 639 39 037 38 456 36 939 

Neuhrazená ztráta minulých let (-) 097      

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 098      

Výsledek hospodaření běžného účetního ob-

dobí (+/-)  
099 2 581 4 896 919 -17 7 286 

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na 

zisku (-) 
100 0 0 0 0 0 

Cizí zdroje (ř. 102 + 107) 101 26 983 23 132 26 331 27 969 20 099 

Rezervy (ř. 103 až 106) 102 100 120 263 151 23 

Rezerva na důchody a podobné závazky 103      

Rezerva na daň z příjmů 104      

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105      

Ostatní rezervy 106 100 120 263 151 23 

Závazky (ř. 108 + 123) 107 26 883 23 012 26 068 27 818 20 076 

Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119) 108 1 044 209 157 2 485 3 439 

Vydané dluhopisy (ř.110 + 111) 109      

Vyměnitelné dluhopisy 110      

Ostatní dluhopisy 111      

Závazky k úvěrovým institucím 112    2 438 1 726 

Dlouhodobé přijaté zálohy 113      

Závazky z obchodních vztahů 114      

Dlouhodobé směnky k úhradě 115      

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 116      

Závazky – podstatný vliv 117      
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Odložený daňový závazek 118      

Závazky – ostatní (ř. 120 až 122) 119 1 044 209 157 47 1 713 

Závazky ke společníkům 120      

Dohadné účty pasívní 121      

Jiné závazky 122 1 044 209 157 47 1 713 

Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133) 123 25 839 22 803 25 911 25 333 16 637 

Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126) 124      

Vyměnitelné dluhopisy 125      

Ostatní dluhopisy 126      

Závazky k úvěrovým institucím 127 14 369 13 490 14 878 15 371 5 568 

Krátkodobé přijaté zálohy 128      

Závazky z obchodních vztahů 129 5 469 5 016 5 714 6 936 6 123 

Krátkodobé směnky k úhradě 130      

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 131      

Závazky – podstatný vliv 132      

Závazky – ostatní (ř. 134 až 140) 133 6 001 4 297 5 319 3 026 4 946 

Závazky ke společníkům 134      

Krátkodobé finanční výpomoci 135      

Závazky k zaměstnancům 136 1 753 887 1 958 956 1 276 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravot-
ního pojištění 137 1 072 516 1 276 523 614 

Stát – daňové závazky a dotace 138 2 138 2 026 1 714 1 326 1 908 

Dohadné účty pasivní  139 24 24 44 52 115 

Jiné závazky 140 1 014 844 327 169 1 033 

Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143) 141 360 272 284 287 275 

Výdaje příštích období 142 360 272 284 287 275 

Výnosy příštích období  143      
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2. Výkaz zisku a ztráty společnosti AC-T servis, spol. s.r.o. za období 2016 až 2020 

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Číslo 
řádku 2016 2017 2018 2019 2020 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 01 1 934 1 439 2 444 2 175 1 806 

Tržby za prodej zboží  02 97 255 99 339 95 843 96 532 91 907 

Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06) 03 71 609 70 737 68 494 69 848 64 074 

Náklady vynaložené na prodané zboží 04 56 283 55 745 53 180 53 308 52 281 

Spotřeba materiálu a energie 05 5 683 5 325 5 161 6 032 4 331 

Služby 06 9 643 9 667 10 153 10 508 7 462 

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 0 0 0 0 0 

Aktivace (-) 08 0 0 0 0 0 

Osobní náklady (ř. 10 + 11) 09 17 839 19 240 23 736 22 117 20 549 

Mzdové náklady 10 13 117 14 434 17 434 16 311 15 257 
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní 
pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13) 11 4 722 4 806 6 302 5 806 5 292 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 12 4 378 4 440 5 904 5 344 4 881 

Ostatní náklady 13 344 366 398 462 411 
Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 
+ 19) 14 3 183 2 555 2 680 4 240 1 354 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku (ř. 16 + 17 ) 15 3 061 2 712 2 681 2 084 2 156 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku - trvalé 16 3 061 2 712 2 681 2 084 2 156 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku - dočasné 17      

Úpravy hodnot zásob 18 408 380 28 2 043 -796 

Úpravy hodnot pohledávek 19 -286 -537 -29 113 -6 

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)  20 189 780 947 445 4 523 

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku  21  426 627 41 1 258 

Tržby z prodaného materiálu 22   2 11 8 

Jiné provozní výnosy 23 189 354 318 393 3 257 

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) 24 2 856 2 300 2 286 1 535 2 936 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 25 0 0 0 0 387 

Zůstatkové cena prodaného materiálu 26      

Daně a poplatky 27 82 64 85 115 110 
Rezervy v provozní oblasti a komplexní ná-
klady příštích období 28 100 20 143 -112 -128 

Jiné provozní náklady 29 2 674 2 216 2 058 1 532 2 567 
Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 
02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24) 30 3 891 6 726 2 038 1 412 9 323 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
– podíly (ř. 32 + 33) 31 0 0 0 0 0 

Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající 
osoba 32      

Ostatní výnosy z podílů 33      

Náklady vynaložené na prodané podíly 34      
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Výnosy z ostatního dlouhodobého finanč-
ního majetku (ř. 36 + 37) 35 0 0 0 0 0 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finanč-
ního majetku - ovládaná nebo ovládající 
osoba 

36      

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého fi-
nančního majetku 37      

Náklady související s ostatním dlouhodo-
bým finančním majetkem 38      

Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 
41) 39 0 0 0 0 0 

Výnosové úroky a podobné výnosy – ovlá-
daná nebo ovládající osoba 40      

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41      

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42      

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 
45) 43 378 374 445 631 277 

Nákladové úroky a podobné náklady – ovlá-
daná nebo ovládající osoba 44      

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 378 374 445 631 277 

Ostatní finanční výnosy 46 185 303 169 250 523 

Ostatní finanční náklady 47 468 539 551 945 581 
Finanční výsledek hospodaření ( +/- )  (ř. 31 - 
34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 +46 - 47) 48 -661 -610 -827 -1 326 -335 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  
(ř. 30 + 48) 49 3 230 6 116 1 211 86 8 988 

Daň z příjmů (ř. 51 + 52) 50 649 1 218 292 103 1 702 

Daň z příjmů splatná 51 746 1 294 324 320 1 397 

Daň z příjmů odložená (+/- ) 52 -97 -76 -32 -217 305 
Výsledek hospodaření po zdanění (+/- ) (ř. 
49 - 50) 53 2 581 4 898 919 -17 7 286 

Převod podílu na výsledku hospodaření spo-
lečníkům (+/-) 54      

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 
(ř. 53 - 54) 55 2 581 4 898 919 -17 7 286 

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + 
IV. + V. + VI. + VII 56 99 563 101 851 99 403 99 402 98 759 
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Prohlášení: 
Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 
že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 
 
Jméno a příjmení: Anna – Marie Tvrdíková 
V Praze dne: 26. 04. 2022 Podpis:  
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