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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. a 

na základě této analýzy stanovit případná doporučení v oblasti finančního zdraví podniku. Finanční 

analýza je zpracována za období 2013-2017 a bakalářská práce je rozdělena na 2 části, na část 

teoretickou a praktickou.  

V teoretické části práce je vysvětlena definice finanční analýzy, její zpracování, cíle a data. Dále je 

uvedeno, pro koho je finanční analýza důležitá a kdo patří mezi autory zpracovávající analýzu. 

V poslední řadě jsou definovány jednotlivé typy finanční analýzy, mezi které patří absolutní, 

poměrové a rozdílové ukazatele a analýza firmy z hlediska pravidel.  

V praktické části je nejdřív představena společnost SOR Libchavy spol. s.r.o., dále se práce věnuje 

samotným výpočtům finanční analýzy, ke kterým byly použity účetní výkazy zveřejněné 

v obchodním rejstříku ve výročních zprávách společnosti za jednotlivá období.  

V závěru této bakalářské práce, jsou shrnuty výsledné hodnoty z finanční analýzy a uvedeny 

případná doporučení v oblasti finančního zdraví, která by firmě mohla pomoci v budoucím rozvoji 

a v případných problémech 
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Abstract 

The aim of this thesis is to elaborate the financial analysis of SOR Libchavy spol. s.r.o. and based 

on this analysis to define possible recommendations on the financial health of the company. The 

financial analysis is compiled for the period of 2013-2017 and the bachelor thesis is divided into 2 

parts, the theoretical and the practical part. 

 
The theoretical part explains the definitions of the financial analysis, its processing, goals and 

data. Next, its mentioned for whom is the financial analysis important and who belongs among 

the authors processing the analysis. Lastly, individuals types of financial analysis are defined, 

including absolute, ratio and difference indicators and company analysis in terms of rules. 

 
In the practical part, SOR Libchavy spol. s.r.o. is introduced at first, followed by the calculations of 

the financial analysis, to which the financial statements published in the Commercial Register in 

the annual reports of the company for individual periods were used. 

 

At the end of this bachelor thesis, the final values from the financial analysis are summarized and 

the possible recommendations in the area of financial health which could help the company in 

future development and potential problems are stated. 
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Úvod 

Téma bakalářské práce je zpracování finanční analýzy vybrané společnosti. Finanční analýza je 

nástroj pro finanční řízení firmy, který je velice často využívaný. Lze ji využít pro zjištění konkurentů 

v dané oblasti podnikání nebo pro ověření obchodních partnerů daného podniku. Pro získání a 

udržení co nejlepší pozice na trhu je důležité znát svoji pozici na trhu a vědět co nejvíc možných 

informací o svých konkurentech. Výsledné hodnoty finančních analýz jsou kvalitní informací pro 

manažery společnosti pro budoucí rozhodování, minulé zhodnocení podniku a pro možný přehled 

týkající se finančního zdraví společnosti. Finanční analýza poskytuje informace pro manažery a jejich 

budoucí rozhodování na všech úrovních, tedy na operativní, taktické, ale i strategické úrovni. 

Finanční analýza je vhodným nástrojem také pro projektové řízení. V případě rozhodování o 

nějakém projektu, je důležité mít zdroje na financování. To je samozřejmě úzce propojené 

s investičním řízením. Toto tvrzení zveřejnili i Fotr a Souček ve své literatuře (2011, s. 68) a píší: 

„Finanční analýza a hodnocení projektů zaujímají v technicko-ekonomické studii projektu ústřední 

postavení, neboť poskytují základní informace pro rozhodování o přijetí či zamítnutí projektu nebo 

pro posuzování výhodnosti více variant projektu a rozhodování o výběru té varianty, která by se 

měla realizovat.“  

Pro zpracování finanční analýzy určitého podniku byla vybrána společnost SOR Libchavy, spol. s.r.o. 

Tato společnost se zabývá výrobou a servisem autobusů a trolejbusů v různých provedeních a spadá 

pod skupinu EP Industries a.s. Společnost působí v několika evropských zemích, ne jenom v České 

republice. Pro zpracování finanční analýzy byla použita data od roku 2013 až do roku 2017 z toho 

důvodu, aby bylo možné utvořit komplexní pohled na finanční zdraví podniku. V případě, že by se 

zpracovala data například pouze ze 2 období, mohlo by dojít ke zkreslení finanční situace 

společnosti. Použitá data byla zveřejněna na webových stránkách obchodního rejstříku, který je 

naprosto dostupný zdroj pro každého z nás.  

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví podniku SOR Libchavy spol. s.r.o. 

pomocí tradičních i moderních ukazatelů finanční výkonnosti v období po finanční krizi (2013–

2017). Práce je rozdělena na dvě velké části. První část je teoretická, která se zabývá problematikou 

finančních analýz a finančního řízení společnosti. V teoretické části práce je popsána definice 

finanční analýzy a její zpracování, cíle této analýzy a její data. Dále je popsáno, pro koho je finanční 

analýza důležitá a kdo patří mezi autory zpracovávající analýzu. V této části práce jsou uvedeny i 

jednotlivé typy finanční analýzy, mezi které patří absolutní, poměrové a rozdílové ukazatele. Druhá 

část práce se věnuje samotnému rozboru finanční analýzy vybraného podniku a je označována jako 

praktická část. V této části se již používají přesná čísla zveřejněna v obchodním rejstříku ve 
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výročních zprávách podniku SOR Libchavy spol. s.r.o. za jednotlivá období a k výpočtům je použit 

počítačový program Microsoft Excel. Pro kompletní zpracování se použily výpočty uvedené 

v teoretické části této práce.  
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1 FINANČNÍ ANALÝZA 

Finanční analýza se může definovat jako komplexní zhodnocení finanční situace podniku. 

Napomáhá zjistit, zda je podnik ziskový či ztrátový, zda má správnou kapitálovou strukturu, jestli 

efektivně využívá svá aktiva nebo zda dokáže splácet vzniklé závazky. Průběžné finanční zhodnocení 

firmy je důležité pro manažery kvůli budoucímu rozhodování pro získání finančních zdrojů, pro 

stanovení optimální finanční struktury, pro správné rozdělení zisku či pro poskytnutí obchodního 

úvěru. (Knápková, Pavelková, 2010) 

Finanční analýza je součástí řízení podniku z toho důvodu, že poskytuje informace o situacích, kde 

se podnik vyskytnul v minulosti, tak i z hlediska budoucnosti, kde má o trochu větší význam a je 

možnost ji ještě ovlivnit na rozdíl od minulosti. Je velice důležité sledovat situace, kterými si podnik 

prošel v minulosti a případně se těm neprospěšným situacím v budoucnu vyhnout. Výsledky 

finanční analýzy jsou důležité nejenom pro interní uživatele a potřebu firmy, ale i pro externí 

uživatele, kteří jsou s podnikem spojeny finančně, hospodářsky, politicky i jinak. Majitelé podniku 

se nejvíce zajímají o rentabilitu jejich firem, neboli návratnost vloženého kapitálu. Pro věřitele bude 

klíčový ukazatel naopak likvidita obchodních partnerů. Pokud by věřitelé tento ukazatel ignorovali, 

mohou být překvapeni, když dlužníci nebudou schopni splácet vzniklé závazky. Odvod daní do 

státního rozpočtu bude zase zajímat státní instituce. Konkurenční firmy se snaží vymyslet nějakou 

konkurenční výhodu, aby byli o krok napřed. Informace týkající se finančního zdraví podniku budou 

pro potencionální investory a pro interní pracovníky jako zaměstnance bude nejvíc přínosná 

informace o výši platů. (Knápková, Pavelková, 2010) 

Jak již bylo popsáno, hlavním smyslem analýzy je tedy správně vyhodnotit podklady firmy, aby 

vedení mohlo kvalitně rozhodovat o fungování podniku. S tím samozřejmě úzce souvisí i účetnictví 

daného podniku. Z určitého pohledu účetnictví předkládá přesné hodnoty peněžních údajů, které 

se vztahují ke specifickému časovému vyjádření. (A právě tato data se dále využívají ve finanční 

analýze. (Synek, 2011) Historie finanční analýzy se zrodila podobně jako peníze a podle dostupných 

zdrojů to bylo ve Spojených státech amerických. Nicméně na počátku se finanční analýza vykazovala 

pouze teoreticky a s praktickou částí to nemělo nic společného. Vývoj finanční analýzy se 

samozřejmě přizpůsoboval době, ve které vznikala, ale rapidní změna přišla společně s prvními 

počítači. (Růčková., 2010)  

Na území Čech se počátek finanční analýzy připisuje době, kdy byl poprvé použit pojem „analýza 

bilancí“ od prof. dr. Pazourka a to bylo před druhou světovou válkou. Po roce 1945 se začal 

objevovat již pojem „finanční analýza“, nicméně u nás se začalo toto spojení více užívat až po roce 
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1989. Za posledních 15 let se finanční analýza v České republice hodně rozšířila a patří mezi 

nejčastější nástroje při hodnocení ekonomické situace podniku.  (Růčková, 2010) 

Finanční analýza není na rozdíl od finančního účetnictví a daňové problematiky upravována obecně 

známými právními předpisy či jednotnými standardy. To je samozřejmě úzce spojené s různorodou 

terminologií od autorů popisující a vysvětlující definice a důležité informace týkající se finanční 

analýzy. To může čtenářům způsobovat určité problémy při studiu odborné literatury zabývající se 

touto problematikou. (Pilařová, Pilatová., 2012) 

Mezi základní cíle finančního řízení podniku patří hlavně dobrá finanční stabilita, kterou lze zjistit 

pomocí 2 kritérií. První z kritérií je schopnost vytvářet zisk, efektivně využívat vložený kapitál a 

zabezpečit přírůstek majetku. Druhé kritérium, které se týká platební schopnosti podniku je 

samozřejmě také důležité, avšak o něco méně než to první. Nicméně bez druhého kritéria by většina 

firem nemohla vůbec fungovat, proto je potřeba zdůraznit obě dvě kritéria. (Knápková A., Pavelková 

A., 2010) Finanční analýza nespadá pouze pod již zmiňované finanční řízení, ale také působí jako 

celek. Jako příklad lze uvést marketingovou SWOT analýzu, která v překladu zahrnuje silné stránky, 

slabé stránky, příležitosti a hrozby. Mezi silné stránky firmy patří budoucí zhodnocení firmy, mezi 

slabé stránky podniku lze zahrnout snahu vyvarovat se a podchytit problémy, které firmě hrozí. Do 

příležitostí se dá zahrnout odlišnost od konkurence a posledním bodem jsou hrozby, které mohou 

vzniknout na trhu a negativně firmu ovlivnit. (Růčková, 2010) 

 

1.1 Zdroje finanční analýzy 

Kvalita finanční analýzy se odvíjí od použitých vstupních dat, které by měly být nejenom souhrnné, 

ale také co nejpřesnější. Z tohoto důvodu je důležité použít opravdu co nejvěrohodnější podklady, 

aby došlo k co nejmenšímu zkreslení finančního zdraví podniku. Nejčastější způsob zjištění dat je 

z účetních výkazů. (Růčková, 2010) 

Každý podnikatel je povinen zpracovávat účetnictví svoji firmy a nezáleží na tom, zda si nechává 

dělat účetnictví od externí osoby. Účetní výkazy je možné rozdělit na účetní výkazy finanční, které 

jsou především určeny pro externí uživatele, proto se označují jako externí výkazy a účetní výkazy 

vnitropodnikové vycházející z vnitřních potřeb společnosti. Externí výkazy poskytují přehled o stavu 

a struktuře podniku, o peněžních tocích, o výsledku hospodaření či o zdrojích krytí. Tato data musí 

firma povinně minimálně jednou za rok zveřejňovat, takže jsou to dostupné informace pro širokou 

veřejnost. Opakem jsou vnitropodnikové účetní výkazy, které nemají žádnou právní úpravu a jsou 

odrazem vnitřních potřeb podniku, nicméně právě tyto výkazy umožňují snížit možné odchylky, 

jelikož jsou frekventovaněji zanalyzovány a vytvářejí podrobnější časové řady. (Růčková, 2010) 
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Finanční analýza má za úkol splnit dvě základní funkce. Prvně provést tzv. ex post analýzu, která 

zjišťuje finanční zdraví firmy a poté tzv. ex ante analýzu, která tvoří základ pro finanční plán. Na 

otázku finanční situace ke konkrétnímu datu odpovídá první zmíněná funkce, naopak druhá se 

zabývá poznatky finanční analýzy, které jsou klíčový pro plánování finančních veličin. Analýza tedy 

ověřuje obchodní zdatnosti společnosti a související udržení finančně-majetkové stability. 

(Růčková, 2011) 

Pro správné zpracování finanční analýzy jsou nezbytné tři základní účetní výkazy, kterými je rozvaha, 

výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow. Dále se ještě řadí příloha k účetní závěrce, která musí uvádět 

účetní metody, obecné účetní zásady, způsoby oceňování a dále se ještě musí připojit doplňující 

informace ke všem třem základním účetním výkazům. Při potřebě externího zpracování mnoho 

užitečných informací obsahují i výroční zprávy jednotlivých firem, kde se může uživatel dozvědět o 

celkové situaci podniku na trhu. V takovém případě, že by společnost nevydala výroční zprávu, je 

možné ji získat z Obchodního věstníku nebo z databází firem, které tyto informace poskytují. 

(Knápková A., Pavelková, 2010) 

Rozvaha a výkaz zisku a ztrát jsou takové účetní výkazy, jejichž struktura je stanovena Ministerstvem 

financí a jsou povinnou součástí účetní závěrky v případě účetnictví. Jednotná struktura může být 

pro uživatele přínosná z toho důvodu, když potřebuje provést porovnání jednotlivých složek. Pro 

firmy je spojena s účetními závěrkami ještě další povinnost, kterou je kontrola auditorem a poté 

zveřejnění ověřených dat v obchodním věstníku nejpozději do jednoho měsíce od data konání valné 

hromady. Audit si neklade za cíl kontrolu všech finančních dat, ale především vyjádření názoru na 

účetní závěrku. Auditor ve své zprávě sděluje také svůj názor na kvalitu zpracování účetní závěrky a 

pravdivost zveřejněných údajů. Auditu nepodléhá pouze účetní závěrka, ale také výroční zprávy 

společností. (Růčková, 2015)  

 

 

 
Rozvaha 

Prvním základním účetním výkazem každého podniku je rozvaha, kterou lze definovat jako finanční 

vyjádření stavu majetku, neboli aktiv a kapitálu, neboli pasiv, které podnik drží. Obsažené veličiny 

jsou stavové, z toho vyplývá, že i rozvaha se vztahuje ke konkrétnímu datu. Musí zde platit jedno 

pravidlo, které se nazývá bilanční pravidlo, kdy výše aktiv se musí rovnat výši pasiv. Nejčastěji 

společnosti sestavují rozvahu při řádné či mimořádné účetní závěrce, která se vztahuje 

k poslednímu dni každého roku. Avšak není to pravidlem a každá společnost si může rozvahu 

sestavit i v průběhu tohoto období.  

Rozvaha se dělí na 2 základní části, tedy aktiva a pasiva, jak již bylo řečeno. Aktiva představují pro 

společnost užitek v budoucnu, který je spojen výhradně s firmou. Tento budoucí užitek by měl být 



 11 

spolehlivý a prokazatelný. Nicméně samotná aktiva jsou výsledkem akcí konaných v minulosti a 

měla by být peněžitě ocenitelná. Forma a množství držených aktiv podniku se odvíjí od typu 

podniku. Základní a první dělení aktiv je dle doby likvidity, z toho se majetek rozdělí na dlouhodobý 

majetek a oběžný majetek.   

Mezi dlouhodobý majetek patří dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a 

dlouhodobý finanční majetek. Jeho dlouhodobost se značí hlavně tím, že spotřeba je rozdělena do 

několik let, nejméně však více než jeden rok a vstupní cena musí být vyšší než 40 000 Kč. Jeho 

hodnota opotřebení se projeví tzv. oprávkami. Existují zde nějaké výjimky, které nespadají pod 

pravidelné odepisování jejich hodnoty, je to takový majetek, který neztrácí v průběhu let svoji 

hodnotu. Mezi takové příklady patří například pozemky, umělecká díla, či finanční majetek a 

goodwill. Jsou to taková aktiva, která mohou měnit svoji hodnotu. Mezi dlouhodobý hmotný 

majetek spadají položky, které zajišťují běžné činnosti podniku a do nákladů jsou zaznamenány ve 

formě odpisů, jako jsou stroje, budovy, dopravní prostředky aj. Dlouhodobým nehmotným 

majetkem, pod kterým si lze představit licence, software, know-how atd., nevzniká fyzická podstata 

a jeho prospěch je odvozen z práv.  Mezi finanční majetek patří cenné papíry, podíly ve 

společnostech či poskytnuté půjčky. Jsou to takové položky, které podnik pořizuje pro získání 

dlouhodobého výnosu.  

Oběžný majetek je členěn na 4 hlavní skupiny, kterými jsou zásoby, pohledávky, krátkodobý 

finanční majetek a peněžní prostředky. Tento typ majetku je ve společnosti neustále přítomen a 

v pohybu. Zásoby může mít každý podnik v trochu jiné podobě, záleží na konkrétní činnosti. Lze si 

je představit jako materiál na budoucí výrobky nebo nedokončené výrobky, polotovary vlastní 

produkce či jako již hotové výrobky nebo nakoupené zboží určené k dalšímu prodeji. Další položkou 

jsou pohledávky, které se dále člení na krátkodobé a dlouhodobé z hlediska dalšího účelu. 

Dlouhodobé pohledávky mohou být dobu splatnosti delší než jeden rok, ale i přes to se řadí mezi 

oběžný (krátkodobý) majetek. Třetí složku tvoří krátkodobý finanční majetek, který obsahuje podíly 

ovládané nebo ovládající osoby a ostatní krátkodobý majetek. Poslední složkou jsou peněžní 

prostředky, které vyjadřují peněžní prostředky v pokladně nebo na bankovním účtu. Je potřeba si 

uvědomit, že určité množství těchto oběžných aktiv musí každá společnost mít k dispozici, aby 

nedošlo k přerušení provozu podniku. (Knápková A., Pavelková A., 2010) 

Zvláštní složkou aktiv jsou ještě tzv. ostatní aktiva, která jsou tvořena zejména zůstatkem účtů 

časového rozlišení nákladů příštích období (jako příklad lze uvést předplatné či předem placený 

nájem prostorů) a případně i ztrátu z hospodaření, která se ale v rozvaze projeví zápornou položkou 

na straně pasiv. 

Druhou hlavní složkou rozvahy jsou pasiva, která se dále dělí na vlastní a cizí zdroje. Kapitál podniku 

obecně vyjadřuje, komu co patří. Je to hlavní zdroj financování podniku, který má určitý charakter. 



 12 

Podnik má držet přesně tolik kapitálu, kolik potřebuje. V případě, že je v přebytku, společnost je tzv. 

překapitalizována a kapitál využívá nehospodárně. V opačném případě je podnik podkapitalizován 

a způsobuje to problémy ve fungovaní celé firmy. Tato situace může nastat v období, kdy podnik 

rapidně zvýší výrobu a prodej a nachází se v období expanze. Tento stav je úzce propojen 

s nárůstem aktiv, která nejsou pokryta správnými finančními zdroji a podnik se začíná zadlužovat u 

dodavatelů a dostává se do platební neschopnosti. (Sedláček J., 2003) 

 Vlastní kapitál podniku vyjadřuje nárok společníků na podniková aktiva. Je to jeden 

z nejrizikovějších faktorů a podíl z hlediska celkového kapitálu je ukazatel finanční jistoty 

společnosti. Vlastní kapitál má čtyři hlavní položky. První je základní kapitál, který vznikl společně s 

firmou a označuje se jako upsaný kapitál. Může být vložen v peněžité i nepeněžité formě do 

společnosti. Je vytvořen dle obchodního zákoníku a výše musí být zveřejněna v obchodním rejstříku. 

Tato povinnost se týká hlavně kapitálových společností, komanditních společností a případně i 

veřejné obchodní společnosti, dle dohody společníků ve společné smlouvě. Další složkou vlastního 

kapitálu jsou kapitálové fondy, které vznikly rozdílem mezi tržní hodnotou a nominální hodnotou 

akcií, jedná se tedy o externí kapitál a dále jsou vytvářeny pomocí kapitálových vkladů jako jsou 

dary, dotace aj. Předposlední důležitou složkou jsou vytvořené fondy ze zisku, společně s rezervními 

fondy a nedělitelným fondem, jsou to takové fondy, které jsou tvořené z vnitřních zisků společnosti. 

Poslední položkou je výsledek hospodaření minulých let, který může být v rozvaze vykázán v kladné 

formě jako zisk či v záporné formě jako ztráta běžného období a nerozdělený zisk minulých let. U 

této složky vlastního kapitálu je důležité rozebrat, zda je vytvořený zisk použit pro další rozvoj 

společnosti nebo se rozdělil mezi vlastníky. (Knápková A., Pavelková A., 2010) 

Druhou hlavní složkou pasiv jsou cizí zdroje. To je takový kapitál, který musí být v určitém časovém 

horizontu splacen. Tyto závazky s sebou nesou výdaje, které musí firma platit věřitelům za 

poskytnutí cizího kapitálu. I tento typ kapitálu se dále člení na čtyři složky. První tvoří rezervy, které 

představují určitou sumu peněz, kterou bude muset podnik v budoucnu vydat a proto jsou tvořeny 

za určitým účelem. Ne všechny typy rezerv jsou daňově uznatelný náklad, tyto rezervy je možné 

najít v zákonu o rezervách č. 2/2009 Sb. Další složkou jsou dlouhodobé závazky vůči dodavatelům, 

dlouhodobé směnky a zálohy od odběratelů či směnky, které mají splatnost delší než jeden rok. 

Třetí částí jsou naopak krátkodobé závazky, pod které spadá dodané zboží na obchodní úvěr, přijaté 

zálohy od odběratelů či závazky vůči zaměstnancům a společníkům a další. Poslední jsou bankovní 

úvěry, které mohou být jak dlouhodobé (tedy se splatností delší než jeden rok), tak i krátkodobé. 

(Růčková P., 2010) 

Jak tomu bylo i u aktiv, tak stejně to mají i pasiva, kde ještě zvláštní složkou jsou ostatní pasiva, 

neboli přechodná pasiva, která vznikla kvůli nezávislosti účetních období, například to mohou být 

dohadné účty pasivní. (Sedláček J., 2003) 
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AKTIVA PASIVA 

Dlouhodobý majetek  Vlastní kapitál   

Dlouhodobý nehmotný majetek Základní kapitál   

Dlouhodobý hmotný majetek Fondy (kapitálové + ze zisku) 

Dlouhodobý finanční majetek Výsledek hospodaření minulých let 

Oběžná aktiva   Cizí zdroje     

Zásoby    Dlouhodobé závazky a úvěry 

Pohledávky   Krátkodobé závazky a úvěry 

Investice (krátkodobý fin. majetek) Rezervy    

Peníze     Bankovní úvěry   
Tabulka 1 - Struktura rozvahy 

 

Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát podává informaci o tvorbě hospodářského výsledku v průběhu sledovaného 

období bez ohledu na to, zda vznikají skutečné příjmy a výdaje dané společnosti. Je to tzv. odvozený 

účetní výkaz, protože specifikuje již uvedenou položku v jiném účetním výkazu, kterým je rozvaha 

a jedná se o položku výsledku hospodaření běžného období za provozní a finanční činnost. Výkaz 

zisků a ztrát se skládá z výnosů a nákladů za určité období a je to rozdíl právě těchto 2 zmiňovaných 

položek. Výnosy představují peněžní částky, které podnik získal ze své činnosti (popř. z více 

činností), avšak u těchto operací nemuselo dojít k jejich inkasu. Náklady znamenají pro společnost 

přesný opak a lze je definovat jako peněžní částky, které musí firma vynaložit a také platí, že 

nemuselo dojít k jejich inkasu v daném období. Pokud výsledek hospodaření vyjde jako kladné číslo, 

značí to, že má podnik určitý zisk, naopak když výsledek výkazu zisku a ztrát vyjde v záporu, tak je 

podnik ve ztrátě. Tento výkaz obsahuje několik položek a jejich podpoložky. Každá položka je 

označena buď římskou číslicí nebo písmenem. Písmena vyjadřují nákladové položky a číslice zase 

výnosové položky. Celkové náklady získáme součtem všech řádků, které jsou označeny písmeny a 

celkové výnosy jsou součet všech řádků označených číslicí. (Šteker K., Otrusinová M. 2016) 

Je nutné si uvědomit, že výkaz zisku a ztrát, někdy také nazýván jako výsledovka, používá tokové 

veličiny za sledované období, z toho důvodu je potřeba znát začátek i konec sledovaného období. 

Nejčastěji se výsledovka sestavuje za kalendářní rok. Výsledovka, neboli náklady a výnosy jsou 

členěny do dvou skupin: 

- Z provozní činnosti 

- Z finanční činnosti 

První skupina je tvořena z provozní činnosti. Tyto výnosy a náklady se týkají hlavní činnosti podniku, 

tedy prodeje nakoupených výrobků, výnosy z vlastních výrobků a služeb nebo prodej dlouhodobého 
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majetku. Pro získání těchto výnosů, musí podnik vynaložit potřebné náklady. Rozdíl právě těchto 

výnosů a nákladů nám představuje provozní výsledek hospodaření. Druhá skupina výsledovky je 

tvořena finančními výnosy a náklady a rozdíl těchto položek se označuje jako finanční výsledek 

hospodaření. Ten vyjadřuje, jak podnik hospodaří se svým kapitálem, jeden z nejvíce sledovaných 

ukazatelů jsou nákladové úroky. Do finanční části výsledovky patří pouze již zmíněné úroky, nikoliv 

splátka dluhu. Součet z provozní a finanční činnosti se označuje jako výsledek hospodaření z běžné 

činnosti před zdaněním. Po odečtení daně z příjmu z běžné činnosti dostaneme čistý hospodářský 

výsledek z běžné činnosti. Pokud podnik vykazuje mimořádné výnosy a náklady, ve VZZ se to objeví 

ve výsledku hospodaření z mimořádné činnosti, které tvoří třetí skupinu. Výsledek hospodaření za 

účetní období, který se nazývá také čistý zisk, je součet zdaněných výsledků hospodaření za běžnou 

a mimořádnou činnost.  

„Výkaz zisku a ztrát ve zkráceném rozsahu může sestavit pouze mikro nebo malá účetní jednotka, 

která není obchodní společností a nemá povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem.“ 

(Pilařová I., Pilátová J. 2016) Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu musí povinně sestavit účetní 

jednotka, která se označuje za obchodní společnost, dále velká účetní jednotka, střední účetní 

jednotka a malá i mikro účetní jednotka, které musí mít ověřenou účetní závěrku od auditora. 

(Pilařová I., Pilátová J. 2016) 

Na prvním řádku výsledovky se nachází tržby za prodané zboží, hned pod ním jsou náklady na 

prodané zboží, které spolu úzce souvisí, protože rozdílem těchto dvou položek podnik zjistí svoji 

obchodní marži. Pokud tato položka obchodní marži vykazuje záporné hodnoty, pro společnost není 

obchodní činnost výhodná. Je však důležité si uvědomit, že významné hodnoty na těchto řádcích se 

týkají hlavně společností zaměřených na obchodní činnost. Další položkou výsledovky jsou výkony. 

K výkonům se dále ještě pojí položka výkonová spotřeba, která je tvořena náklady na materiál, 

energie, cestovné, nájemné, náklady na reprezentaci, náklady na pořízení drobného nehmotného 

majetku a opravy a udržování. Výkony jsou řazeny do jednotlivých položek dle svého charakteru 

(spotřeba materiálu a energií nebo služby). (Knápková A., Pavelková D. 2010)  
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I.  Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb  

II. Tržby za prodej zboží 

A. Výkonová spotřeba 

B. Změna stavu zásob 

C. Aktivace  

D. Osobní náklady 

E.  Úpravy hodnot v provozní oblasti 

III. Ostatní provozní výnosy 

F.  Ostatní provozní náklady 

* Provozní výsledek hospodaření   

IV. - VII. Finanční výnosy 

G. - K. Finanční náklady 

* 
Finanční výsledek hospodaření  

** Výsledek hospodaření před zdaněním 

L. Daň z příjmů 

** 
Výsledek hospodaření po zdanění 

M.  Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 

* Čistý obrat za účetní období (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII) 
Tabulka 2 - Zkrácená struktura VZZ 

 
Cash flow 

Výkaz o peněžních tocích neboli výkaz cash flow vyjadřuje skutečný pohyb peněžních prostředků, 

který má daný podnik k dispozici. (Sedláček 2011) „Cash flow je odvozený účetní výkaz a podává 

informace o příjmech a výdajích peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v průběhu účetního 

období.“ (Šteker K., Otrusinová M., 2016) Pod pojmem peněžní prostředky si můžeme představit 

hotovostní peníze, ceniny, peněžní prostředky na bankovním účtu, ale i peníze na cestě. Naopak 

peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní majetek, který je možné směnit za peněžní 

prostředky a nepředpokládají se významné změny hodnoty v čase. (Knápková A., Pavelková D., 

2010) 

Pojem cash flow vznikl v USA, kdy na počátku 20. století se stal předmětem finanční teorie a v 60. 

letech byl doporučen, aby se stal součástí finančních výkazů. V USA je od roku 1971 povinné 

vykazovat cash flow v účetní závěrce a od roku 1975 se toto pravidlo zavedlo také ve Velké Británii, 

kde mají povinnost všechny účetní jednotky s obratem vyšším než 25 tisíc liber za rok. V 1977 vyšel 

účetní standard pro Evropskou unii, který upravuje jednotné vykazování peněžních toků. (Sedláček 
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J., 2003) V České republice se jedná o jeden z nejmladších výkazů, dle dostupných pramenů byl 

poprvé sestaven v roce 1993 a to pomocí nepřímé metody. „Výkaz cash flow odpovídá na otázku: 

Kolik peněžních prostředků podnik vytvořil a k jakým účelům je použil?“ (Růčková P., 2010) 

Výchozím zdrojem pro zjišťování tohoto finančního ukazatele je samotné účetnictví podniku. 

(Sedláček J., 2003) Struktura cash flow je dle Růčkové P. (2010) členěna do 3 skupin: 

- Cash flow z provozní činnosti 

- Cash flow z investiční činnosti 

- Cash flow z finanční činnosti 

Jako nejdůležitější považujeme hned první zmíněnou, tedy provozní činnost z toho důvodu, že by 

měla být jádrem celé firmy. Tento výsledek cash flow nám vyjadřuje, jak výsledek hospodaření za 

běžnou činnosti odpovídá skutečným výnosům a jak změny pracovního kapitálu ovlivňují produkci 

peněz. (Růčková P., 2003) Jako příklady tvořící cash flow z provozní činnosti lze uvést peněžní 

úhrady od odběratelů za výrobky, služby a zboží včetně poskytnutých záloh, dále příjmy z prodeje 

know-how, licencí, autorských práv atd. jako další příklady můžou být přijaté a zaplacené úroky, 

dividendy nebo podíly na zisku a jiné. (Sedláček J., 2011) 

Druhá z oblastí je cash flow z investiční činnosti. Do této oblasti spadají nejen výdaje týkající se 

dlouhodobého majetku, ale také příjmy z prodeje investičního majetku, či činnosti související 

s poskytováním půjček nebo úvěrů. (Šteker K., Otrusinová M., 2016) Dle Sedláčka J. (2011) příklady, 

které tvoří investiční cash flow patří peněžní příjmy z prodeje dlouhodobých hmotných, 

nehmotných a finančních aktiv, peněžní příjmy ze splátek půjček a úvěrů a platby za pořízení 

dlouhodobých hmotných, nehmotných a finančních aktiv.  

Poslední oblast cash flow tvoří finanční činnost. V rámci financování určitého podniku sledujeme 

změny ve složení vlastního kapitálu a závazků (především dlouhodobých, ale případně i 

krátkodobých). (Šteker K., Otrusinová M., 2016) Na základě tohoto výkazu může podnik zjistit 

případnou potřebu dalších peněžních prostředků od věřitelů či vlastníků. Jako příklad finančního 

cash flow lze uvést příjmy z emise akcií či podílů nebo dluhopisů, příjmy z peněžních darů, příjmy 

z přijatých půjček a úvěr (hlavně z bankovních) nebo splátky půjček a úvěrů. (Sedláček J., 2011)  

 
Přehled o peněžních tocích můžeme vypočítat 2 metodami:  

- Přímá metoda 

- Nepřímá metoda 

Přímá metoda se sestavuje na základě skutečných plateb, tedy jsou to výdaje za určité období 

v rámci sledované účetní jednotky odečtené od příjmů za sledované období. Tímto způsobem 

vypočítáme konečný stav peněžních prostředků. (Knápková A., Pavelková D., 2010)  
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Nepřímá metoda vychází z hospodářského výsledku (který je dán rozdílem mezí výnosy a náklady), 

který se transformuje na tok peněz pomocí následující pravidel, jak uvádí Knápková A.  Pavelková 

D. (2010): 

 

ČISTÝ ZISK 

  + Náklady, které nebyly výdaji 

  - Výdaje, které nebyly náklady 

  + Příjmy, které nebyly výnosy 

  - Výnosy, které nebyly příjmy 

Tabulka 3 - Cash flow - nepřímá metoda 

Jakou metodu si daný podnik zvolí pro sestavení výkazu cash flow je v pravomoci každé účetní 

jednotky dle vyhlášky §40-43 VyZÚ (samozřejmě při respektování určitých zásad).  

 

1.2 Typy finanční analýzy 

Existuje mnoho metod, jak provést finanční analýzu, je však důležité, aby podnik zvolil správnou 

metodu, která musí být v souladu se třemi aspekty: 

- Účelnost 

- Nákladnost 

- Spolehlivost 

Účelnost znamená, že provedená finanční analýza vybranou metodou musí odpovídat předem 

stanovenému cíli. Analytik, který zadanou analýzu vypracovává, si musí uvědomit, k čemu mají 

výsledky podniku sloužit. Nákladnost vyjadřuje, co musí podnik vynaložit, aby analytik správně 

sestavil analýzu. Nejedná se pouze o peněžní prostředky, ale také o čas. Spolehlivost ovlivňují data, 

která analytik používá na zpracování. Čím spolehlivější budou vstupní zdroje, tím spolehlivější bude 

výsledná analýza. (Růčková P. 2010) 

„Ve finančním hodnocení podniků se úspěšně uplatňují metody finanční analýzy jako nástroj 

finančního managementu nebo ostatních uživatelů.“ (Sedláček J., 2011) Tradiční finanční analýza 

dle Kovanicové a Kovanice (1995) obsahuje dvě části, které jsou vzájemně propojené: 

- Fundamentální (kvalitativní) analýza  

- Technická (kvantitativní) analýza 

Tzv. fundamentální analýza pracuje s velkým množstvím údajů a v případě, že tyto údaje jsou 

kvalitativní, závěry jsou odvozeny bez použití algoritmizovaných postupů. Cílem fundamentální 

analýzy je zjištění, v jakém prostředí se podnik nachází. Mezi tyto metody můžeme řadit SWOT 

analýzu či BCG matici.  
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Tzv. technická analýza se odvozuje na základě matematických nebo statistických algoritmizovaných 

postupů. (Sedláček J. 2011) 

Další rozdělení finanční analýzy může být podle data, ke kterému byla analýza sestavena. Růčková 

P. (2010) zmiňuje analýzu ex-post a ex-ante. První zmiňovaná analýza pracuje s daty, která jsou již 

dostupná v databázích, tudíž je směřována do minulosti. Opakem je ex-ante analýza, která se zajímá 

o budoucí vývoj a využívá bankrotní či bonitní modely. Doporučuje se sestavovat ex-ante analýza 

v období maximálně pěti let. 

 

2  METODY FINANČNÍ ANALÝZY A JEJÍ 

UKAZATELE 

Pro zhotovení finanční analýzy existuje několik druhů, avšak mezi ty nejzákladnější dle Pilařové I. a 

Pilatové J. (2016) patří: 

• Analýza absolutních (extensivních) ukazatelů 

- Horizontální analýza (analýza trendů) 

- Vertikální (procentní) analýza 

• Analýza fondů finančních prostředků 

- Analýza čistého pracovního kapitálu 

- Analýza čistých pohotových prostředků 

- Analýza čistých peněžně pohledávkových fondů 

• Analýza poměrových ukazatelů 

- Analýza ukazatelů likvidity 

- Analýza ukazatelů finanční stability 

- Analýza ukazatelů aktivity 

- Analýza ukazatelů rentability 

- Analýza ukazatelů založených na cash flow 

- Analýza ukazatelů kapitálového trhu 

 

2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální analýza 

Analýza trendů, která se nazývá horizontální analýza a někdy také analýza „po řádcích“ sleduje 

změny jednotlivých položek v časové posloupnosti. Pokud provádíme horizontální analýzu, 
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sledujeme vývoj absolutních ukazatelů v čase. Z těchto změn lze odvodit předpokládaný budoucí 

vývoj ukazatelů. Je důležité zdůraznit, že budoucí vývoj je ovlivněn chováním podniku a ten lze 

očekávat pouze při neměnném chování. Následující vzorce znázorňují, jak se provádí výpočet 

horizontální analýzy, pokud chceme znát procentní změnu resp. absolutní změnu.  

% změna = (hodnota v roce n – hodnota v roce n-1) * 100 

Absolutní změna = hodnota v roce n – hodnota v roce n-1 

 

Vertikální analýza 

„Vertikální analýza se zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů, někdy se označuje také jako 

analýza komponent.“ (Růčková P., 2010, s. 43) Vertikální analýza se také označuje jako procentní 

analýza nebo strukturální a vyjadřuje jednotlivé položky účetních výkazů jako procentní podíl 

k jediné položené základně jako 100%. . (Pilařová I., Pilátová J. 2016) Aplikace této metody ukazuje 

komparaci účetních výkazů s předchozím rokem. Lze tvrdit, že ulehčuje i srovnání analyzované 

společnosti s konkurenčním podnikem. Vertikální analýza posuzuje jak strukturu aktiv tak i 

strukturu pasiv. (Růčková P., 2010) Jak zmiňuje Knápková A. a Pavelková D. (2010) pro analýzu 

rozvahy je většinou jako základna zvolena výše aktiv, resp. pasiv a pro analýzy výsledovky celkové 

výnosy, resp. náklady.  

% podíl = (ukazatel/celek) * 100 

 

2.2 Analýza fondů finančních ukazatelů 

Nejprve je důležité si uvědomit, co si představit pod pojmem fond. Ve finanční analýze to nemá 

stejný význam jako v účetnictví, kde fond vyjadřuje zdroje krytí aktiv nebo pasiv. Oproti tomu ve 

finanční analýze se fondem myslí ukazatel, který se vypočítá jako rozdíl mezi konkrétními položkami 

aktiv a pasiv. Právě z toho vychází i druhý název pro analýzu fondů finančních prostředků, který je 

analýza rozdílových ukazatelů. (Pilařová I., Pilátová J. 2012) Businessinfo.cz definuje fondy jako: 

„Agregace stavových položek vyjadřující aktiva nebo pasiva, nebo jako rozdíl mezi určitými 

položkami aktiv na jedné straně a určitými položkami pasiv na straně druhé. Takový rozdíl se obvykle 

označuje jako čistý fond (net fund).“  

 

Čistý pracovní kapitál 

Mezi nejčastější a nejznámější ukazatele analýzy fondů finančních prostředků patří čistý pracovní 

kapitál, v překladu net working capital (NWC) a někdy se také označuje jako provozní kapitál. Čistý 

pracovní kapitál vyjadřuje rozdíl mezi oběžnými aktivy (OA) a celkovými krátkodobými dluhy (KD). 

(Sedláček J. 2011) Tento ukazatel má velký vliv na platební schopnost firmy z toho důvodu, že pokud 
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podnik chce být dostatečně likvidní, musí mít k dispozici potřebnou výši volného kapitálu. Jinými 

slovy krátkodobá likvidní aktiva musí převyšovat krátkodobé zdroje. (Knápková A., Pavelková D. 

2010) Někdy však tento ukazatel může být zkreslený, protože vychází ze zásob, dlouhodobých i 

krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku, kde všechny tyto hodnoty jsou 

použity z rozvahy. Tyto položky mohou být zkreslené, pokud obsahují málo likvidní nebo úplně 

nelikvidní položky jako jsou například nedobytné pohledávky. NWC představuje určité krytí pro 

společnost v případě, že by přišla nějaká nepříznivá událost, která by vyžadovala velký výdej 

peněžních zdrojů, tak aby mohl podnik pokračovat ve své činnosti. Velikost krytí je závislá 

samozřejmě na likviditě oběžných aktiv, ale také na externích vlivech. Změny NWC jsou závislé na 

tocích jednotlivých položek. (Sedláček J. 2011) Velikost NWC je tedy indikátorem platební 

schopnosti podniku. Čím je vyšší tento ukazatel, tím větší je schopnost podniku uhradit své finanční 

závazky. V případě, že by NWC vykazoval záporné hodnoty, znamená to pro podnik, že má tzv. 

nekrytý dluh. (Pilařová I., Pilátová J. 2012)  

NWC = OA – KD 

 

Čisté pohotové prostředky 

„Čisté pohotové prostředky určují okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých závazků.“ 

(Knápková A., Pavelková D., 2010, s. 82) Čisté pohotové prostředky někdy také nazývány jako 

peněžní finanční fond se vypočítají jako rozdíl pohotových finančních prostředků a okamžitě 

splatných závazků. Mezi pohotové peněžní prostředky se řadí hotovost, peníze na běžném účtu, 

krátkodobé cenné papíry a krátkodobé termínované vklady, které jsou rychle přeměnitelné za 

peníze v případě správně fungujícího kapitálového trhu. V případě, že by se tam zahrnuli pouze 

peníze na běžném účtu a hotovost, jednalo by se o nejvyšší stupeň možné likvidity. (Knápková A., 

Pavelková D., 2010) Jak definuje Sedláček (2011, s. 38) Ukazatel čistých pohotových prostředků 

můžeme využít jako určitý ukazatel likvidity pouze opatrně, protože mezi ním a likviditou neexistuje 

identita.  

 

Čisté pohotové prostředky = pohotové fin. prostředky – okamžitě splatné závazky 

 

 Čistý peněžně pohledávkový finanční fond 

Čistý peněžně pohledávkový fond představuje určitý kompromis mezi čistým pracovním kapitálem 

a čistými pohotovými prostředky. Vypočítá se jako rozdíl 4 ukazatelů: oběžných aktiv (OA), zásob, 

nelikvidních pohledávek a krátkodobých závazek (KZ).  

 

Čistý peněžně pohledávkový fond = OA – zásoby – nelikvidní pohledávky – KZ 
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2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů patří mezi nejčastěji užívané analýzy účetních výkazů, pomocí které 

získáme rychlý přehled o finanční situaci společnosti. Při této analýze využíváme veřejně dostupné 

informace z účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow) a vypočítá se jako poměr 

jedné nebo několika účetních položek k jiné položce nebo skupině. (Růčková P., 2010) Jak uvádí 

Sedláček J. (2011, s. 55) důvodem velkého rozšíření tohoto ukazatele jsou 3 skutečnosti: 

- Umožňují provádět tzv. trendovou analýzu, která ukazuje finanční situaci podniku v rámci 

sledovaného časového vývoje  

- Umožňují provádět tzv. komparativní analýzu, která slouží ke vzájemné komparaci 

podobných firem a někdy je také označována jako prostorová analýza 

- Mohou být zdrojem matematických modelů, které klasifikují stavy, popisují závislosti mezi 

jevy a hodnotí rizika, ale i předvídají budoucí vývoj 

 
Analýza ukazatele likvidity 

Likvidita se vyjadřuje jako schopnost podniku splatit své závazky. Ukazatel likvidity poměřuje 

prostředky, se kterými je možné platit a závazky, které se musí zaplatit. Nedostatek likvidity značí, 

že podnik ztrácí schopnost využít ziskových možností. (Růčková P., 2010) Pojmy jako likvidita, 

likvidnost či solventnost tvoří základ tohoto ukazatele. Synek (2011, s. 51) tyto pojmy definoval 

následně: 

- Likvidita vyjadřuje platební schopnost podniku, která přeměňuje svá aktiva na peněžní 

prostředky, kterými jsou kryty závazky. Likvidita je opakem rentability, tzn. firmy 

s obsáhlým podílem hodně likvidního majetku mají nižší rentabilitu.  

- Solventnost ukazuje, jestli je firma dostatečně schopna platit své závazky v požadovaném 

čase, výši a místě.  

- Likvidnost značí, jak obtížná je přeměna majetku do hotovostní formy peněz.  

Podniky by se měly snažit, aby dosáhly určité finanční rovnováhy, protože jen dostatečně likvidní 

podnik dokáže hradit své závazky. Naopak příliš vysoká míra likvidity je špatným znamením pro 

vlastníka podniku, protože o to se snižuje míra rentability. Je tedy důležité najít ideální rovnováhu, 

která zajistí dostatečné zhodnocení prostředků, ale i schopnost splatit závazky. Ukazatel likvidity se 

dělí na 3 druhy podle toho, čím se budou platit vzniklé závazky: 

- Okamžitá likvidita 

- Pohotová likvidita 

- Běžná likvidita 
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Okamžitá likvidita někdy také označována jako likvidita 1. stupně nebo také cash ratio značí to 

nejužší vyjádření likvidity. Toto označení je odůvodněno tím, že pracuje pouze s těmi 

nejlikvidnějšími položkami z rozvahy a tím je finanční majetek a krátkodobé cizí zdroje. Pod pojmem 

finanční majetek si lze představit hotovostní finanční majetek, sumu peněz na běžném účtu, volně 

obchodovatelné cenné papíry a šeky, které vyjadřují ekvivalent k hotovosti. Pod krátkodobé cizí 

zdroje patří zase běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci. Tento vzorec tedy 

vyjadřuje schopnost, jakou část krátkodobých cizích zdrojů podnik pokryje v daný okamžik. 

Výsledek by se měl pohybovat v rozmezí 0,2 až 0,5 (iPodnikatel.cz, 2018) U okamžité likvidity platí, 

pokud výsledná hodnota se nepohybuje v rozmezí, nemusí ještě nutně znamenat, že má podnik 

finanční problémy. Tento jev je podložený tím, že podniky využívají účetních přetažků či 

kontokorentů, které nemusejí být patrné při použití zdrojů z rozvahy. (Růčková P., 2010) 

Druhým typem likvidity je tzv. pohotová, která se také označuje jako likvidita 2. stupně či quick 

ratio. Pro tento typ likvidity platí, že čitatel by měl dosahovat stejných hodnot jako jmenovat, tedy 

v poměru 1:1, případně 1,5:1. Ta se vypočítá jako podíl oběžných aktiv bez zásob a krátkodobých 

závazků. Do oběžných aktiv zmenšených o hodnotu zásob spadají peněžní prostředky, krátkodobé 

cenné papíry a krátkodobé cenné pohledávky. Vyšší hodnota pohotové likvidity potěší věřitele, 

naopak nebude příznivá pro akcionáře a vedení podniku. Výsledná hodnota tohoto ukazatele by se 

měla pohybovat mezi čísly 0,7 a 1,2. (iPodnikatel.cz, 2018) Dále záleží na zvolené strategii podniku. 

Firmy s konzervativnějším charakterem budou mít ideální výsledky mezi 1,1 až 1,5, naopak firmy 

preferující agresivní strategii se budou pohybovat v rozmezí 0,4 a 0,7.  

Posledním typem je tzv. běžná likvidita, nazývána jako likvidita 3. stupně nebo current ratio a 

vyjadřuje kolik jednotek oběžného aktiva kryje jedna jednotka krátkodobých závazků. To vychází ze 

vzorce běžné likvidity, která se vypočítá jako podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Tento 

typ likvidity je hodně citlivý na strukturu zásob z pohledu správného ocenění a na pohledávky kvůli 

nedobytnosti či lhůtě. Běžná likvidita má ještě velmi úzkou vazbu na čistý pracovní kapitál, který 

patří mezi ukazatele pro analýzu fondů finančních prostředků. Je užitečné srovnávat běžnou 

likviditu s pohotovou likviditou. Nízká hodnota pohotové likvidity totiž značí příliš vysokou váhu 

zásob v rozvaze. (Sedláček J., 2011) 

 

Okamžitá likvidita =  
finanční majetek 

krátkodobé cizí zdroje 
 

Pohotová likvidita =  
oběžná aktiva - zásoby 

krátkodobé cizí zdroje 
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Běžná likvidita =  
Oběžná aktiva 

Krátkodobé cizí zdroje 
 

Analýza ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují míru, jak společnost dokáže využít investované finanční prostředky a 

jejich provázanost. (Růčková P., 2010) „S pomocí těchto ukazatelů lze zjistit, zda je velikost 

jednotlivých druhů aktiv v rozvaze v poměru k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám 

podniku přiměřená, tj. zda ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat vložené prostředky.“ 

(Knápková A., Pavelková D., 2010, s. 102) Pro výpočet tohoto ukazatele se v praxi používá 365 dní. 

Jde o informaci, kolikrát se zásoby otočí a po jakou dobu jsou peníze zahrnuty v zásobách. Zjišťuje, 

kolik podnik potřebuje držet aktiv pro zajištění objemu tržeb. V rámci ukazatelů aktivity existuje 

hned několik vzorců. Váchal a Vochozka (2013, s.223) definovali vzorce následně: 

- Obrat aktiv se vypočítá jako podíl tržeb a celkových aktiv. Tento ukazatel je velice 

komplexní a ukazuje, jak efektivně podnik využívá celková aktiva. Výsledná hodnota tohoto 

ukazatele by neměla být menší než 1,0. 

- Druhým výpočtem zjistíme obrat stálých aktiv, který se vyjádří jako podíl tržeb a 

dlouhodobého hmotného majetku. Tento ukazatel je ovšem ovlivněn metodou odepisování 

dlouhodobých aktiv.  

- Třetím vzorcem je doba obratu zásob, vyjádřena jako podíl zásob a celkových tržeb. Tento 

vzorec značí, jak dlouho jsou oběžná aktiva držena v zásobách.  

Autorky Knápková A. a Pavelková D. (2010, s. 103) definují ještě další vzorce následně: 

- Doba obratu pohledávek, se vypočítá jako podíl průměrného stavu zásob a tržeb. Tento 

ukazatel vyjadřuje, jak dlouho musí podnik čekat, než obdrží platby za prodané zboží na 

obchodní úvěr. Výsledná hodnota se často porovnává s dobou splatnosti faktur.  

- Dalším ukazatelem je doba obratu závazků, která se vypočítá jako podíl krátkodobých 

závazků a tržeb. Je důležité tento ukazatel sledovat v porovnání s ukazatelem doby obratu 

pohledávek z toho důvodu, abychom zjistili, jak dlouhá je doba mezi vznikem pohledávky a 

doby jejího inkasa.  

 

Analýza ukazatele rentability 

Rentabilita znamená výnosnost vloženého kapitálu a ukazatel rentability tedy značí schopnost 

podniku vytvářet nové zdroje a zisk při užití investovaného kapitálu. Tato analýza používá jako 

zdroje pro výpočet rozvahu a výkaz zisku a ztrát. Obecně se rentabilita může vyjádřit jako poměr 

zisku k částce vloženého kapitálu. Při výpočtu určité rentability lze do čitatele vzorce použít různé 
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varianty zisku. Nejprve zmíníme tyto kategorie dle autorky Režňákové (2014, s. 10), která je 

definovala následně:   

- EAT (Earnings after tax) v překladu znamená zisk po zdanění neboli čistý zisk (net profit) a 

je to ta část zisku, ze které se dále dělí zisk k rozdělení a nerozdělený zisk. Ve výsledovce je 

tato část zisku zveřejněna pod názvem hospodářský výsledek za běžné účetní období. Tento 

zisk je následně použit ve všech ukazatelích zabývající se výkonností firmy.  

- EBT (Earnings Before Tax) označuje výsledek hospodaření před zdaněním. Tento typ zisku 

se používá pro komparaci výkonností jednotlivých firem v případě, že mají rozdílné daňové 

zdanění.  

- EBIT (Earnings Before Interests, Tax, Depreciation and Amortization) označuje výsledek 

hospodaření před zdaněním a úroky neboli provozní zisk. V rámci finanční analýzy se s ním 

můžeme setkat v případech, kdy provádíme mezipodnikové srovnání. Tento fakt je hlavně 

z toho důvodu, že firmy můžou mít odlišnou bonitu z věřitelského pohledu a tím by výše 

úroků mohla ovlivnit pohled na výsledek hospodaření v hlavní podnikatelské činnosti.  

- EBITDA (Earnings Before Interests, Tax, Depreciation and Amortization) je výsledek 

hospodaření před zdaněním, úroky a odpisy. Tento ukazatel se velice často používá pro 

řízení firem.  

V praxi se pro měření rentability nejvíce používají následující ukazatele a řadí se do skupiny tzv. 

mezivýkazových poměrových ukazatelů, jelikož pracují s hodnotami ze dvou základních účetních 

výkazů, kterými je rozvaha a výkaz zisku a ztrát. (Pilařová I., Pilatová J., 2012) 

- Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu (Return on Assets – ROA) vyjadřuje 

reprodukční sílu podniku, neboli značí výdělečnou schopnost podniku. Rentabilitu 

celkového kapitálu vypočítáme jako podíl EBIT a celkových aktiv. V čitateli je hodnota EBIT 

z toho důvodu, aby bylo možné zjistit výkonnost firmy bez ohledu na zadlužení a daňové 

zatížení.  

- Dalším ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE), který se 

vyjádří jako podíl zisku a vlastního kapitálu a zachycuje výnosnost kapitálu, který byl vložen 

akcionáři nebo vlastníky podniku. Tento ukazatel podává informaci o zúročení vlastního 

kapitálu. Růst představuje zlepšení výsledku hospodaření a pokles úroků, které jsou spojeny 

s cizími zdroji. Výsledek vypočítaný podle vzorce pro ROE by neměl převyšovat hodnotu 

výnosnosti alternativních investic. Pokud tato situace nastane, vedení společnosti by mělo 

začít přemýšlet o možném ukončení činnosti. (Kraftová, 2002) 

- Třetím zmíněným ukazatelem rentability je tzv. ROS (Return On Sales), který vyjadřuje 

ziskovou marži podniku. Rentabilita tržeb se vyjádří jako podíl zisku a tržeb. Jmenovatel 

znázorňuje tržní ohodnocení firmy za určité časové období. A díky rentabilitě tržeb zjistíme, 
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jak dobře podnik využívá své prostředky k vytvoření si co nejlepší pozice na trhu. Tržní 

úspěch nezávisí pouze na skutečné hodnotě nabízených výrobků nebo služeb, ale je 

ovlivněn také marketingovou strategií, reklamou, cenovou politikou či módními vlivy. 

(Sedláček J. 2011) 

- Dalším ukazatelem je tzv. ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (Return On Capital 

Employed – ROCE) a vypočítá se jako zisk vydělený součtem vlastního a dlouhodobého 

cizího kapitálu. Tento ukazatel slouží především k prostorové komparaci firem, které se 

vyskytují na monopolním trhu. Nejčastěji to bývají firmy jako jsou vodárny či z odvětví 

telekomunikací. (Sedláček J., 2011) 

- Posledním ukazatelem v rámci rentability se zkráceně označuje jako ROI (Return On 

Investment) a vyjadřuje rentabilitu investovaného kapitálu. Vypočítá se jako podíl zisku a 

dlouhodobého kapitálu a zjišťuje výnosnost dlouhodobého kapitálu, který byl vložen do 

majetku firmy.  

 
Analýza ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti (Debt ratio), které někdy bývají označovány jako ukazatelé věřitelského 

hlediska, nám pomáhají rozpoznat výši rizika, která podniku může nastat při daném poměru a 

struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. „Je zřejmé, že čím vyšší zadluženost podnik má, tím vyšší 

riziko na sebe bere, protože musí být schopen své závazky splácet bez ohledu na to, jak se mu právě 

daří.“ (Knápková A., Pavelková D., 2010, s. 83) Do určité míry je částečně pro podnik výhodné, 

dosahovat malé zadluženosti, protože cizí kapitál je levnější než vlastní kapitál. U velkých a středních 

podniků není možné, aby jako zdroje financování použil pouze vlastní zdroje nebo naopak pouze 

cizí zdroje. V případě, že by podnik použil pouze vlastní zdroje, následně by se mu snížila rentabilita 

vloženého kapitálu. V opačném případě by problém způsobovalo získávání zdrojů krytí a navíc 

právní předpisy vyžadují určité krytí pouze z vlastních zdrojů. (Pilařová I., Pilatová J., 2016) „Míra 

využívání cizího kapitálu není odlišná pouze u jednotlivých firem, je možno vysledovat určité 

tendence v oblasti financování firem v jednotlivých zemích. Německo a Japonsko se řadí k zemím 

tradičně bankovně orientovaným, u jejichž firem převažuje cizí kapitál, zatímco v USA, kde je 

ekonomika výrazně orientovaná na kapitálový trh, často nedosahuje hodnota cizího kapitálu ani 50 

%.“ (Kraftová, 2002, s. 44) Jak uvádí zdroj finanalysis.cz (2018-2019) ukazatel zadluženosti vyjadřuje 

informace zabývající se úvěrovým zatížením firmy. Samozřejmě zadlužení formy je do určité míry 

chtěné, avšak nesmí firmě nastat příliš vysoké náklady. Pokud by firma vykazovala vyšší hodnoty 

rentability, může také vykazovat i vyšší hodnoty zadluženosti. Tento ukazatel je vyjádřen vztahem 

mezi vlastními a cizími zdroji podniku. Pokud poroste výsledná hodnota míry zadluženosti, poroste 
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pro firmu i riziko se splácením úroků a firma se ocitne v nepříznivé finanční situaci. Pro co nejlepší 

představu je dobré výsledek srovnávat s konkurenční firmou z odvětví.  

- Prvním sledovaným ukazatelem je celková zadluženost a vypočítá se jako podíl cizího 

kapitálu k celkovým aktivům. Z pohledu věřitelů je samozřejmě nejpříznivější co nejmenší 

riziko zadluženosti. Z pohledu věřitelů je naopak snaha zvýšit finanční páku pro znásobení 

tržeb. V případě, že výsledná hodnota je vyšší než oborový průměr, přináší to podniku určité 

riziko při získání dodatečných zdrojů bez zvýšení vlastního kapitálu.  

- Dalším ukazatelem je tzv. koeficient zadluženosti, často také označován jako míra 

zadluženosti se vypočítá jako podíl cizího kapitálu a vlastního kapitálu. Jak uvádí Sedláček 

J. (2011, s. 64) tento ukazatel stejně jako celková zadluženost roste podle proporcí dluhů 

ve finanční struktuře podniku a tudíž oba dva ukazatele mají stejnou vypovídací schopnost. 

V rámci finanční analýzy se využívá i tzv. míra finanční samostatnosti firmy a je to 

převrácená hodnota koeficientu zadluženosti.  

- Posledním ukazatelem zadluženosti je tzv. úrokové krytí (interest coverage), který je 

vyjádřen jako podíl výsledku hospodaření před zdaněním a odpisy a celkovými úroky. 

Vyjadřuje kolikrát jsou úroky kryty hospodářským výsledkem za sledované období. Vyšší 

hodnoty tohoto ukazatele značí vyšší úroveň finanční situace podniku. Úrokové krytí nám 

udává jak moc se může snížit provozní zisk, než se dostane do situace, kdy podnik nebude 

schopný platit povinné úroky. Výsledná hodnota by měla být vyšší než 3 a ideálně nad 6.  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části této práce je prvně představena samotná společnost. Níže jsou uvedeny její 

základní informace o podnikání, jako třeba právní forma firmy, kde sídlí společnost, jaký je její 

základní kapitál, či jednatelé společnosti. Dále jsou zobrazena aktiva, pasiva a výkaz zisku a ztrát 

podniku za období od roku 2013 do roku 2017. Dále v praktické části jsou provedeny jednotlivé 

analýzy. Prvně je to analýza absolutních ukazatelů, tedy vertikální a horizontální analýza rozvahy a 

výkazu zisku a ztrát. Poté jsou uvedeny výpočty poměrových ukazatelů a v poslední části práce jsou 

zobrazeny pravidla financování společnosti.  

 

3.1 Představení společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. 

Společnost SOR Libchavy spol. s.r.o. byla zapsaná 6. prosince roku 1991 pod spisovou značkou C 

1194 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Tento podnik nese celý název SOR Libchavy spol. 

s.r.o. sídlící na adrese Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy. Identifikační číslo společnosti (IČ) je 150 

30 865. Už z názvu samotné společnosti zjistíme, že její právní forma je společnost s ručením 

omezením se základním kapitálem 80 000 000 Kč. Společníkem je podnik nazývající se BAULIGA a.s. 

se sídlem na adrese Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1 – Josefov a identifikačním číslem 271 51 191. 

„Společnost s ručením omezením byla založena společenskou smlouvou ze dne 2.12.1991 podle 

ust.  106 n zák. č. 103/90 Sb.“ (Justice.cz, 10.3. 2019) 

Předmětem podnikání je:  Zámečnictví 

    Kovoobrábění 

    Silniční motorová doprava nákladní 

    Výroba, opravy a montáž měřidel 

    Opravy silničních vozidel 

    Povrchové úpravy a svařování kovů 

    Příprava a vypracování technických návrhů 

    Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a 

ekonomických poradců 

    Zprostředkování obchodu 

    Specializovaný maloobchod 

    Výroba motorových vozidel 

    Opravy pracovních strojů 

    Pronájem a půjčování věcí movitých 

    Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 
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    Projektování elektrických zařízení 

    Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Statutárními orgány jsou jednatelé Mgr. Michal Antonín (den vzniku funkce: 4.8.2005), Ing. 

Vítězslav Tymr (den vzniku funkce: 23.6.2014) a Mgr. Ing. Jiří Nováček (den vzniku funkce: 

16.12.2016. „Jednatelé můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost 

navenek zastupuje každý jednatel samostatně. Stejným způsobem lze pověřit třetí osobu jako 

dalšího zástupce ve smyslu ustanoveni 438 občanského zákoníku.“ (Justice, 10.3.2019) 

SOR Libchavy spol. s.r.o. byla založena v roce 1991 a její podnikatelský záměr byl vývoj, výroba, 

prodej a servis malých autobusů. Vedení společnosti mělo záměr vyvinout 7,5 metru dlouhý 

autobus, který by měl vlastní konstrukci karoserie i podvozku a hnací doplňky od světových výrobců. 

Vývoj byl zahájen na konci roku 1992 a za přibližně 12 měsíců vyjel první prototyp s motorem 

Perkins a samočinnou převodovkou Voith. V průběhu se podnik vyvinul v moderní automobilku, 

která nabízí širokou škálu výrobkového portfolia. SOR se specializuje na výrobu autobusů pro levný 

provoz a svoje výrobky nabízí nejen v tuzemsku, ale v celé východní Evropě. Momentálně má SOR 

ve svém portfoliu vozy o několika délkách (8,5, 9,5, 10,5, 11, 12 a 12,5 a článkové, které měří 18,75 

metrů) avšak původní vůz, který dosahoval 7,5 metrů se nyní již nenabízí. Postupem času se začaly 

vyrábět i autobusy na CNG neboli tzv. stlačený zemní plyn, trolejbusy či elektrobusy a na zkoušku 

byly sestaveny i dva autobusy s hybridním pohonem. Vrcholový management společnosti uplatňuje 

dlouhodobou strategii výroby a vývoje autobusů s orientací na ekonomicky výhodné výrobky pro 

uživatele. Autobusy SOR se vyrábějí v Libchavách a jsou zkonstruovány nejnovějšími technikami. 

Nejčastěji používanými materiály jsou plast, nerezavějící ocel a hliník, které zabezpečují vysokou 

odolnost a životnost vozidel. V roce 2009 firma vyhrála největší veřejnou soutěž na dodávku 

standardních a článkových autobusů pro největšího českého dopravce. Dopravní podnik hlavního 

města Prahy si zakoupil téměř 600 vozidel typu SOR NB 12 a NB 18. V roce 2010 zvítězila společnost 

i ve výběrovém řízení na odběr autobusů pro Dopravní podnik Bratislava, kam se odebralo 100 

článkových autobusů typu SOR NB 18. Od svého působení až do listopadu 2017 vyrobila společnost 

7 700 vozidel a více jak polovina těchto vozů byla určena pro Českou republiku. V roce 2015 padl 

rekord ve výrobě co největšího počtu autobusů za jeden den a to s celkem 757 vozidel. Největší 

poptávku má SOR na území Česka a Slovenska, kde obsazuje 30% podíl na trhu na prodej autobusů, 

dále má velké zastoupení v Polsku, Německu, Švýcarsku, Pobaltí či v Rusku, Moldavsku a na Balkáně. 

V roce 2017 podnik zaměstnával více než 650 zaměstnanců. Od roku 2012 spadá firma do skupiny 

EP Industries. „EP Industries patří mezi přední průmyslové uskupení v České republice. V současné 

době zahrnuje celkem 12 firem působících v segmentech energetického strojírenství, dopravní 
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infrastruktury a automobilového průmyslu.“ (EP Industries, 2019) Pod skupinu EP Industries patří 

následující společnosti: 

• SES, a.s. 

• MSEM, a.s. 

• SEG s.r.o. 

• VČE – montáže, a.s. 

• MONTPROJEKT, a.s. 

• PROFI EMG s.r.o. 

• EGEM s.r.o. 

• SES ENERGY, a.s. 

• ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA, a.s. 

• SOR, spol. s.r.o. 

• AVE CZ ODPADOV0 HOSPODÁŘSTVÍ, s.r.o. 

• ENERGETICKÉ OPRAVNY, a.s. 

 
Aktiva společnosti 

 V tabulce č. 5 jsou uvedeny vybrané položky z aktiv společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. Celková 

aktiva přesahují ve všech sledovaných období hodnotu 2 miliard korun českých. Právě díky těmto 

hodnotám můžeme společnost definovat jako velkou účetní jednotku. 1 Na území, kde společnost 

má vliv, je opravdu podstatným hospodářským subjektem, jehož působení přesahuje až za hranice 

České republiky.  

 

Tabulka 4 - Zkrácený přehled aktiv společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. (v tis. Kč) 

 

 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Aktiva celkem    2 218 732        2 133 892        2 949 148        2 323 303        2 751 504     

Dlouhodobý majetek       996 069           652 800        1 242 827        1 001 394        1 026 756     

Dlouhodobý nehmotný majetek         20 273             41 806             41 293             31 759             27 814     

Dlouhodobý hmotný majetek       419 552           453 404           440 479           404 104           430 883     

Dlouhodobý finanční majetek       556 244           157 590           761 056           565 531           568 059     

Oběžná aktiva    1 203 184        1 455 806        1 669 284        1 302 804        1 697 700     

Zásoby       441 891           465 014           534 084           666 359           759 109     

Dlouhodobé pohledávky           4 255               6 230             17 757             11 089               5 578     

Krátkodobé pohledávku       442 816           716 430           851 388           440 147           620 985     

Krátkodobý finanční majetek       314 222           268 132           266 056           185 209           276 028     

Časové rozlišení         19 749             25 286             37 036             19 105             27 048     
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Graf 1 - Přehled vybraných aktiv 

 
Jednou z nejpodstatnější položkou v aktivech je dlouhodobý majetek společnosti, který skoro ve 

všech sledovaných období přesahuje 40% bilanční sumy. Téměř ve všech letech největší díl 

dlouhodobého majetku tvoří dlouhodobý finanční majetek. Ten se skládá z majetkových účastí 

v dceřiných společnostech v Polsku (SOR Poland Sp. Z o.o., podíl 100 %), v Bulharsku (SOR Bulharia 

EOOOD, podíl 100 %), na Slovensku (SOR Slovakia, s.r.o., podíl 99,9 %) a v České republice (RAIL 

ELECTRONICS CZ s.r.o., podíl 50 %). 2 Nejpodstatnější položkou je dlouhodobý finanční majetek, 

který je tvořen půjčkou v hodnotě 750 mil. Kč vůči subjektu EP Industries, a.s., který patří do skupiny 

ovládající společnost. 3 Při posouzení výkonu společnosti v hlavní činnosti, bude docházet 

k určitému zkreslení a to se následně ukáže na ukazateli rentability nebo třeba i na ukazateli 

zadlužení. Proměnlivost této položky je úzce spojena s proměnlivostí celkového dlouhodobého 

majetku. Zbývající část dlouhodobého majetku je tvořena především dlouhodobým hmotným 

majetkem, který se skládá z větší části budovami, stavbami a halami v hodnotě 189 mil. Kč, dále 

hmotnými movitými věcmi v hodnotě 185 mil. Kč a nejmenší část je tvořena pozemky v hodnotě 

15mil. Kč.  Méně významnou položkou z finančního hlediska v dlouhodobém majetku je nehmotný 

majetek, který je tvořen výsledky vývoje a výzkumu, ocenitelnými právy a softwarem. Tato složka 

majetku neregistruje v čase velké výkyvy.  

Nejvýznamnější položkou celkových aktiv je však položka oběžných aktiv, z nichž největší podíl 

zabírají pohledávky a zásoby. Zásoby jsou především tvořeny zásobami materiálu v hodnotě 380 

mil. Kč a nedokončenou výrobou a polotovary v hodnotě 415 mil. Kč. Pohledávky jsou v roce 2017 

tvořeny asi ze dvou třetin pohledávkami z obchodních vztahů v hodnotě 412 mil. Kč a pohledávkami 

ovládané nebo ovládající osoby v hodnotě 200 mil. Kč, které jsou po sledované období let 2013 až 

2017 neměnné. Zbývající položka oběžných aktiv, tedy finanční majetek se skládá především 
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z peněžních prostředků. Vzhledem k celkový výši bilanční sumy a dosahujících hodnot časového 

rozlišení, je tato položka zanedbatelná.  

 

Pasiva společnosti 

 

 
 

Tabulka 5 - Zkrácený přehled pasiv společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. 

 

 
Graf 2 – Přehled vybraných pasiv 

 

Tabulka č.6 zobrazuje zkrácený přehled pasiv SOR Libchavy spol. s.r.o., kde můžeme vidět, že výše 

základního kapitálu je po celou dobu sledovaného období neměnná. 

První vykazovanou položkou v této tabulce je vlastní kapitál, který se v průběhu celého sledovaného 

období zvýšil o necelých 200 mil. Kč. Variabilní složkou vlastního kapitálu je výsledek hospodaření 

minulých let i výsledek hospodaření běžného období. V průběhu celého období dosahovaly 
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Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Pasiva celkem    2 218 732        2 133 892        2 949 148        2 323 303        2 751 504     

Vlastní kapitál       761 652           453 592           804 446           739 275           934 082     

Základní kapitál         80 000             80 000             80 000             80 000             80 000     

Kapitálové fondy         21 120             22 466             25 933             22 407             24 936     

Výsledek hospodaření minulých let       428 871           102 532           343 126           490 513           628 869     

Výsledek hospodaření běž. úč. období       223 661           240 594           347 387           138 355           192 277     

Cizí zdroje    1 451 261        1 675 574        2 136 165        1 580 899        1 810 574     

Rezervy       103 819             97 965           166 169           108 993             91 127     

Dlouhodobé závazky 0 0           5 063           625 000           525 000     

Krátkodobé závazky       609 936           765 109           889 933           846 906        1 194 447     

Časové rozlišení           5 819               4 726               8 537               3 129               6 848     



 33 

výsledky kladných hodnot, přičemž výsledek hospodaření minulých let nikdy neklesl pod 100mil Kč. 

A stejně tak i výsledek hospodaření běžného období. V průměru výsledek hospodaření běžného 

období dosahoval 230 mil. Kč. Z výše uvedených hodnot lze usoudit, že vlastní kapitál v průběhu 

období zůstával v určité relaci ve vztahu k celkovým pasivům. Jediný významnější pokles vlastního 

kapitálu nastal v roce 2014 u výsledku hospodaření minulých let a to z toho důvodu, že došlo 

k vyplacení podílu na zisku ve výši 550mil. Kč. Toto snížení lze vysvětlit tak, že v ostatních letech byl 

zisk zadržován.  

Cizí zdroje společnosti se pohybují v rozmezí 1,45 mld. Kč a 1,8 mld. Kč, jediná výjimka nastala v roce 

2015, kdy došlo ke zvýšení až na 2,1 mld. Kč z důvodů zvýšení bankovních úvěrů a výpomocí. Tento 

nárůst se samozřejmě projevil i v bilanční sumě, kdy vzrostly zápůjčky a úvěru ovládající osobě. Růst 

souvisí samozřejmě i se změnou oběžných aktiv pohledávek a zásob. Naopak pokles o rok později 

je spojen se snížením úvěrů a zápůjček ovládající osoby a hlavně výrazným snížením obchodních 

pohledávek.  

Rezervy tvoří položku s omezeným významem v rámci cizích zdrojů společnosti. Celková suma je 

tvořena především rezervami na záruční opravy ve výši 91 mil. Kč, v některých z let se k tomu ještě 

přidala rezerva na daň z příjmů. Zbývající část cizích zdrojů je tvořena krátkodobými závazky, 

bankovními úvěry a výpomocemi. Na krátkodobé závazky mají největší vliv závazky z obchodních 

vztahů, které v roce 2016 tvořili dokonce 50 % celkových krátkodobých závazků, nicméně rok poté 

dosahovaly už pouze 35 %. Nicméně ještě více nestabilní položkou jsou přijaté zálohy, které v roce 

2016 byly ve výši 18mil. Kč a následný rok 570 mil. Kč. Tento výkyv lze přisoudit k vývoji obchodního 

cyklu či změny ve zvyklostech, financování zakázek nebo nárůst konkurenčních firem. Podnik se 

snaží řídit své cash flow a zároveň obchodní riziko vybíráním záloh, ale evidentně nemá dostatečnou 

vyjednávací sílu, aby mohl postupovat jednotně a systematicky stejně vůči všem svým věřitelům.  

Naprosto pravidelným závazkem ve sledovaném období jsou závazky k zaměstnancům a závazky ze 

sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Další položky krátkodobých závazků tvoří ještě 

dohadné účty pasivní, závazky z daní a dotací a jiné závazky.  

Nejdůležitější samostatnou položkou mezi pasivy jsou bankovní úvěry a výpomoci, které dosahují 

až okolo 1 mld. Kč.  
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Výkaz zisku a ztrát 
 

 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb    2 069 376           2 656 965           3 793 960        2 157 098        2 450 241     

Tržby za prodej zboží 0              3 380                11 370             11 433               1 670     

Spotřeba materiálu a energie    1 512 613           1 953 349           2 829 161        1 763 006        1 905 999     

Služby       167 293              207 274              225 049           213 609           258 522     

Osobní náklady       236 286              277 318              357 100           289 631           301 555     

Provozní výsledek hospodaření       261 350              298 021              438 797           175 502           222 925     

Finanční výsledek hospodaření           2 428     -           8 171     -         15 634     -         6 449             13 283     

Výsledek hospodaření před zdaněním       263 778              289 850              423 163           169 053           236 208     

Výsledek hospodaření za úč. obd.       223 661              240 594              347 387           138 355           192 277     

Tabulka 6 - Zkrácený přehled výkazu zisku a ztrát společnosti 

 

 

Graf 3 - Přehled vybraných položek z VZZ 

 

 

V období mezi roky 2013 a 2015 se tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb společnosti  

SOR Libchavy spol. s.r.o. rapidně zvyšovaly. Během tohoto období se téměř zdvojnásobily. Jak bylo 

již uvedeno výše, v aktivech se to projevilo hlavně růstem pohledávek z obchodních vztahů, naopak 

v pasivech to lze poznat z růstu závazků z obchodních vztahů, zaměstnaneckých závazků a rezerv na 

záruky.  
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Jak je vidět ze zkráceného přehledu výkazů zisku a ztrát v roce 2016 tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb výrazně klesly až o necelých 57 %. Tato změna se samozřejmě projevila i ve 

zmíněných položkách aktiv a pasiv. Tento pokles může souviset se zhoršeným odbytem, který se 

projeví jak ve výrobě, tak i v rozpracované výrobě. Nicméně tyto problémy se naštěstí nijak výrazně 

nepřenesly do změn v dlouhodobém majetku a společnost měla prostředky pro zvýšení výroby. 

Avšak kritickým faktorem byl počet zaměstnanců, který se na začátku sledovaného období zvýšil o 

přibližně 40 %.  

Růst tržeb je samozřejmě spojen i s růstem spotřeby, který byl o něco méně výrazný než tržby. 

V celém sledovaném období naopak rostly služby, které ale vykazují nižší hodnoty a vztah 

k produkci je neměnný. Další položkou jsou osobní náklady, které jsou jednou z nejdůležitějších 

složek provozního výsledku hospodaření. Největší pokles provozního výsledku hospodaření 

zaznamenala společnost v roce 2016, který lze vysvětlit několika faktory. Je to především výrazný 

pokles tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb a osobních nákladů.  

Finanční výsledek hospodaření je ovlivněn nákladovými úroku z přijatých bankovních úvěrů a přijaté 

úroky z poskytnutých úvěrů v rámci skupiny. Dále májí podíl i finanční výnosy a finanční náklady, 

které jsou tvořeny kurzovými rozdíly a výsledky devizových operací. Finanční výsledek hospodaření 

byl ve sledovaném období z větší části záporný. Nicméně záporné částky jsou ve srovnání s kladnými 

částkami z výsledku hospodaření z provozní činnosti zanedbatelné. Díky těmto faktorům společnost 

dosáhla každý rok kladného výsledku hospodaření před zdaněním.  

 

3.2 Analýza absolutních ukazatelů 

V této kapitole se budeme věnovat jednotlivým výpočtům týkající se rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o., které budou rozebrány v horizontální a vertikální analýze.  

 

3.2.1 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza značí, jak se vyvíjí jednotlivé položky v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát v čase. 

Výsledné hodnoty mohou dosahovat jak pozitivních, tak i negativních hodnot v závislosti na 

pozitivní či negativní změně.   
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Rok 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Aktiva celkem -            84 840                815 256     -          625 845                428 201     

Dlouhodobý majetek -          343 269                590 027     -          241 433                  25 362     

Dlouhodobý nehmotný majetek              21 533     -                 513     -              9 534     -              3 945     

Dlouhodobý hmotný majetek              33 852     -            12 925     -            36 375                  26 779     

Dlouhodobý finanční majetek -          398 654                603 466     -          195 525                    2 528     

Oběžná aktiva            252 622                213 478     -          366 480                394 896     

Zásoby              23 123                  69 070                132 275                  92 750     

Dlouhodobé pohledávky                1 975                  11 527     -              6 668     -              5 511     

Krátkodobé pohledávku            273 614                134 958     -          411 241                180 838     

Krátkodobý finanční majetek -            46 090     -              2 076     -            80 847                  90 819     

Časové rozlišení                5 537                  11 750     -            17 931                    7 943     

Tabulka 7 - Horizontální analýza aktiv (absolutně) 

Z tabulky č. 8 a č. 9 můžeme vyčíst, že dlouhodobý majetek nevykazoval vůbec stabilní hodnoty 

v průběhu sledovaného období. Během prvního období se zvýšil, poté následoval propad a ke konci 

období opět nárůst. Tyto hodnoty jsou ovlivněny především změnami dlouhodobého finančního 

majetku. Oběžná aktiva nedosahovala tak výrazných změn, pouze jeden velký propad se uskutečnil 

mezi roky 2014/2015 a 2015/2016.  

Rok 2014 2015 2016 2017 

Aktiva celkem -3,82 % 38,21 % -21,22 % 18,43 % 

Dlouhodobý majetek -34,46 % 90,38 % -19,43 % 2,53 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 106,22 % -1,23 % -23,09 % -12,42 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 8,07 % -2,85 % -8,26 % 6,63 % 

Dlouhodobý finanční majetek -71,67 % 382,93 % -25,69 % 0,45 % 

Oběžná aktiva 21,00 % 14,66 % -21,95 % 30,31 % 

Zásoby 5,23 % 14,85 % 24,77 % 13,92 % 

Dlouhodobé pohledávky 46,42 % 185,02 % -37,55 % -49,70 % 

Krátkodobé pohledávku 61,79 % 18,84 % -48,30 % 41,09 % 

Krátkodobý finanční majetek -14,67 % -0,77 % -30,39 % 49,04 % 

Časové rozlišení 28,04 % 46,47 % -48,42 % 41,58 % 
Tabulka 8 - Horizontální analýza aktiv (relativně) 
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3.2.2 Horizontální analýza pasiv 

Rok 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Pasiva celkem -            84 840                815 256     -          625 845                428 201     

Vlastní kapitál -          308 060                350 854     -            65 171                194 807     

Základní kapitál 0 0 0 0 

Kapitálové fondy                1 346                    3 467     -              3 526                    2 529     

Výsledek hospodaření minulých let -          326 339                240 594                147 387                138 356     

Výsledek hospodaření běžného úč. období              16 933                106 793     -          209 032                  53 922     

Cizí zdroje            224 313                460 591     -          555 266                229 675     

Rezervy -              5 854                  68 204     -            57 176     -            17 866     

Dlouhodobé závazky 0                5 063                619 937     -          100 000     

Krátkodobé závazky            155 173                124 824     -            43 027                347 541     

Bankovní úvěry a výpomoci              74 992                262 500     -          100 000     -          350 000     

Časové rozlišení -              1 093                    3 811     -              5 408                    3 719     

Tabulka 9 - Horizontální analýza pasiv (absolutně) 

Podobný vývoj jako byl u aktiv probíhal i u pasiv. Vlastní kapitál zpočátku výrazně vzrostl, ovšem 

následně se propadl a na konci období opět vzrostl. Tentokrát nejvlivnější položkou byl výsledek 

hospodaření minulých let. Cizí zdroje zase kopírují vývoj oběžných aktiv.  

 

Rok 2014 2015 2016 2017 

Pasiva celkem -3,82 % 38,21 % -21,22 % 18,43 % 

Vlastní kapitál -40,45 % 77,35 % -8,10 % 26,35 % 

Základní kapitál 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Kapitálové fondy 6,37 % 15,43 % -13,60 % 11,29 % 

Výsledek hospodaření minulých let -76,09 % 234,65 % 42,95 % 28,21 % 

Výsledek hospodaření běžného úč. 
období 7,57 % 44,39 % -60,17 % 38,97 % 

Cizí zdroje 15,46 % 27,49 % -25,99 % 14,53 % 

Rezervy -5,64 % 69,62 % -34,41 % -16,39 % 

Dlouhodobé závazky 0,00 % 0,00 % 12244,46 % -16,00 % 

Krátkodobé závazky 25,44 % 16,31 % -4,83 % 41,04 % 

Bankovní úvěry a výpomoci 10,17 % 32,31 % -9,30 % -35,90 % 

Časové rozlišení -18,78 % 80,64 % -63,35 % 118,86 % 
Tabulka 10 - Horizontální analýza pasiv (relativně) 
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3.2.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

 

Rok 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 587 589 1 136 995 -       1 636 862 293 143 

Tržby za prodej zboží 3 380 7 990 63 -              9 763 

Spotřeba materiálu a energie 440 736 875 812 -       1 066 155 142 993 

Služby 39 981 17 775 -            11 440 44 913 

Osobní náklady 41 032 79 782 -            67 469 11 924 

Provozní výsledek hospodaření 36 671 140 776 -          263 295 47 423 

Finanční výsledek hospodaření -            10 599 -              7 463 9 185 19 732 

Výsledek hospodaření před zdaněním 26 072 133 313 -          254 110 67 155 

Výsledek hospodaření za účetní období 16 933 106 793 -          209 032 53 922 
Tabulka 11 - Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (absolutně) 

Výkaz zisku a ztrát měl odlišný vývoj aktiv a pasiv. Hodnoty tržeb z prodeje vlastních výrobků a 

služeb uvedené v tabulce č. 12 a č. 13 mají na začátku sledovaného období rostoucí tendenci, kdy 

se zvýšily z 28 % na téměř 43 %, následně se ale propadly do totožných ale záporných hodnot a 

v posledním roce opět vzrostly, ale nedostaly se ani na původní hodnotu a skončily na téměř 14 %. 

Tento vývoj následovaly skoro všechny uvedené položky ve výsledovce až na finanční výsledek 

hospodaření.  

 

Rok 2014 2015 2016 2017 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 28,39 % 42,79 % -43,14 % 13,59 % 

Tržby za prodej zboží 0,00 % 236,39 % 0,55 % -85,39 % 

Spotřeba materiálu a energie 29,14 % 44,84 % -37,68 % 8,11 % 

Služby 23,90 % 8,58 % -5,08 % 21,03 % 

Osobní náklady 17,37 % 28,77 % -18,89 % 4,12 % 

Provozní výsledek hospodaření 14,03 % 47,24 % -60,00 % 27,02 % 

Finanční výsledek hospodaření -436,53 % 91,34 % -58,75 % -305,97 % 

Výsledek hospodaření před zdaněním 9,88 % 45,99 % -60,05 % 39,72 % 

Výsledek hospodaření za účetní období 7,57 % 44,39 % -60,17 % 38,97 % 
Tabulka 12 - Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (relativně) 
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3.2.4 Vertikální analýza aktiv 

 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Aktiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Dlouhodobý majetek 44,89 % 30,59 % 42,14 % 43,10 % 37,32 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,91 % 1,96 % 1,40 % 1,37 % 1,01 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 18,91 % 21,25 % 14,94 % 17,39 % 15,66 % 

Dlouhodobý finanční majetek 25,07 % 7,39 % 25,81 % 24,34 % 20,65 % 

Oběžná aktiva 54,23 % 68,22 % 56,60 % 56,08 % 61,70 % 

Zásoby 19,92 % 21,79 % 18,11 % 28,68 % 27,59 % 

Dlouhodobé pohledávky 0,19 % 0,29 % 0,60 % 0,48 % 0,20 % 

Krátkodobé pohledávku 19,96 % 33,57 % 28,87 % 18,94 % 22,57 % 

Krátkodobý finanční majetek 14,16 % 12,57 % 9,02 % 7,97 % 10,03 % 

Časové rozlišení 0,89 % 1,18 % 1,26 % 0,82 % 0,98 % 
Tabulka 13 - Vertikální analýza aktiv 

 
Z tabulky 14 lze vidět, že aktiva jsou složena hlavně z dlouhodobého majetku a oběžných aktiv a 

pouze nepatrné procento je doplněno dalšími položkami. Dlouhodobý majetek se v průběhu 

sledovaného období nijak výrazně neměnil a pohyboval se mezi 30 % a 45 % ve vztahu k celkovým 

aktivům. Dlouhodobý majetek je tvořen především dlouhodobým finančním majetkem a 

dlouhodobým hmotným majetkem. Dlouhodobý nehmotný majetek zabírá přibližně 2 % 

k celkovému dlouhodobému majetku.  

Ještě významnější položkou něž je dlouhodobý majetek jsou oběžná aktiva, která tvoří až 68 % 

z celkových aktiv. Význam oběžných aktiv v průběhu prvních dvou let mírně rostl, v roce 2015 

zpátky mírně klesl a poté už pouze rostl. Tato změna byla ovlivněna hlavně nedokončenou výrobou 

a polotovary. Další významnější položkou jsou krátkodobé pohledávky, které tvoří 19 % až 29 % 

z celkových aktiv. Změny ve struktuře oběžných aktiv lze vysvětlit zvýšenou poptávkou, která 

následně zvýšila tržby a tím spojené pohledávky za prodané výrobky. Po určité době, když poptávka 

již klesla a s ní klesly i tržby, došlo také k poklesu nesplacených obchodních pohledávek, oproti tomu 

ale narostla rozpracovaná výroba z důvodu nízkého odbytu. Poslední složkou oběžných aktiv je 

krátkodobý finanční majetek, který společnost drží v podobě peněz se pohybuje okolo 10 % ve 

vztahu k celkovým aktivům. Poslední složka je časové rozlišení, které tvoří přibližně 1 %, takže je to 

naprosto zanedbatelná položka.  
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3.2.5 Vertikální analýza pasiv 

 

Rok  2013 2014  2015  2016 2017 

Pasiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vlastní kapitál 34,33 % 21,26 % 27,28 % 31,82 % 33,95 % 

Základní kapitál 3,61 % 3,75 % 2,71 % 3,44 % 2,91 % 

Kapitálové fondy 0,95 % 1,05 % 0,88 % 0,96 % 0,91 % 

Výsledek hospodaření minulých let 19,33 % 4,80 % 11,63 % 21,11 % 22,86 % 

Výsledek hospodaření běžného úč. 
období 10,08 % 11,27 % 11,78 % 5,96 % 6,99 % 

Cizí zdroje 65,41 % 78,52 % 72,43 % 68,05 % 65,80 % 

Rezervy 4,68 % 4,59 % 5,63 % 4,69 % 3,31 % 

Dlouhodobé závazky 0,00 % 0,00 % 0,17 % 26,90 % 19,08 % 

Krátkodobé závazky 27,49 % 35,86 % 30,18 % 36,45 % 43,41 % 

Bankovní úvěry a výpomoci 33,24 % 38,08 % 36,45 %      

Časové rozlišení 0,26 % 0,22 % 0,29 % 0,13 % 0,25 % 
Tabulka 14 - Vertikální analýza pasiv 

 
První zmíněná položka je vlastní kapitál, který má rostoucí tendenci s výjimkou na rok 2014, kdy 

klesnul jeho podíl na 21 %, jinak tato položka dosahovala až 34 % ve vztahu k celkovým pasivům. 

Pokles v roce 2014 je ovlivněn nerozděleným ziskem společnosti, který klesnul o 14 procentních 

bodů oproti ostatním let. Základní kapitál po celou dobu sledovaného období stagnuje a pohybuje 

se okolo 1%, takže je to opět zanedbatelná položka. Výsledek hospodaření minulých let i výsledek 

hospodaření běžného období vykazují kladné hodnoty ve vztahu k celkovým pasivům a výsledek 

hospodaření minulých let má o něco větší váhu než výsledek hospodaření běžného období, který se 

pohybuje mezi 6 % a 11 % a lze ho využít jako měřítku k rentabilitě aktiv. Další velmi stabilní 

položkou jsou cizí zdroje, které se pohybují v průměru okolo 70 %, kde nejpodstatnější složky jsou 

krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci. Ohledně časového rozlišení zde platí to stejné 

jako u aktiv, tedy tato položka je zanedbatelná, protože vykazuje necelé půl procento celkových 

pasiv.  
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3.2.6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a 
služeb 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tržby za prodej zboží 0,00 % 0,13 % 0,30 % 0,53 % 0,07 % 

Spotřeba materiálu a energie 73,10 % 73,52 % 74,57 % 81,73 % 77,79 % 

Služby 8,08 % 7,80 % 5,93 % 9,90 % 10,55 % 

Osobní náklady 11,42 % 10,44 % 9,41 % 13,43 % 12,31 % 

Provozní výsledek hospodaření 12,63 % 11,22 % 11,57 % 8,14 % 9,10 % 

Finanční výsledek hospodaření 0,12 % -0,31 % -0,41 % -0,30 % 0,54 % 

Výsledek hospodaření před zdaněním 12,75 % 10,91 % 11,15 % 7,84 % 9,64 % 

Výsledek hospodaření za účetní období 10,81 % 9,06 % 9,16 % 6,41 % 7,85 % 

Čistý obrat za účetní období 0,00 % 0,00 % 0,00 % 115,37 % 114,19 % 
Tabulka 15 - Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

 
Z vertikální analýzy výsledovky společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. si můžeme všimnout, že v roce 

2014 podnik začal prodej zboží, který ovšem nezabírá ani 1 % z celkových tržeb z prodeje vlastních 

výrobků a služeb. Nejvýznamnější nákladovou položkou, která především ovlivňuje tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb je spotřeba materiálu a energie, která představuje až 81 % z celkových 

tržeb. Této hodnoty podnik dosáhnul v roce 2016, kdy podíl materiálu vzrostl a značí to určitý 

kompromis ze strany vedení společnosti k podpoře odbytu výrobků. Výsledek hospodaření před 

zdaněním zaujímá logicky o něco vyšší procento než výsledek hospodaření za účetní období a tyto 

hodnoty se pohybují okolo 10 %. Právě na výsledek hospodaření před zdaněním má vliv finanční 

výsledek hospodaření, který nepomáhá dosahovat vyšších hodnot, ale naopak tuto položku ještě 

snižuje, jelikož vykazuje záporné hodnoty. Na základě rozdílu výsledku hospodaření před zdaněním 

a po zdanění lze usoudit, že daň z příjmu dosahovala přibližně 2 % z celkových tržeb.  

3.3 Analýza firmy z hlediska pravidel 

3.3.1 Bilanční pravidlo 

Zlaté bilanční pravidlo pracuje s dlouhodobým majetkem a dlouhodobými zdroji krytí. Z tohoto 

pravidla vyplývá, že dlouhodobá aktiva by měla být kryta dlouhodobými zdroji a naopak, to 

znamená, že musí platit jejich časová sladěnost.  
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Zlaté bilanční pravidlo 2013 2014 2015 2016 2017 

Dlouhodobá aktiva          996 069              652 800              1 242 827              1 001 394              1 026 756     

Dlouhodobá pasiva          761 652              453 592                 809 509              1 364 275              1 459 082     

Převis kapitálu - 234 417     - 199 208     -  433 318                 362 881                 432 326     
Tabulka 16 - Zlaté bilanční pravidlo 

Z tabulky č. 22 lze vyčíst, kolik činí převis kapitálu, neboli rozdíl dlouhodobých pasiv a dlouhodobých 

aktiv. V průběhu prvních třech sledovaných období dosahoval tento ukazatel záporných hodnot, 

avšak předposlední a poslední rok se přehoupnul do kladných hodnot.  

 

 
Graf 4 - Bilanční pravidlo 

 

3.3.2 Pari pravidlo 

Druhé pravidlo se jmenuje pari pravidlo a pracuje s položkou vlastního kapitálu a dlouhodobých 

aktiv, kdy tyto dvě položky by měly být maximálně rovny. Částečně to opakuje bilanční pravidlo, ale 

s výjimkou, že se zde pozoruje a případně zabraňuje plýtvání vlastního kapitálu. A to z toho důvodu, 

že vlastní kapitál je pro společnost téměř ten nejdražší možný.  

Pari pravidlo 2013 2014 2015 2016 2017 

Vlastní kapitál          761 652              453 592                 804 446                 739 275                 934 082     

Dlouhodobá aktiva          996 069              652 800              1 242 827              1 001 394              1 026 756     
Tabulka 17 - Pari pravidlo 

V tabulce č. 23 jsou znázorněny hodnoty vlastního kapitálu a dlouhodobých aktiv, kterých firma 

dosahovala v průběhu sledovaného období. Vlastní kapitál bohužel nedosahuje větších nebo 
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alespoň stejných hodnot jako dlouhodobá aktiva, tudíž ani v jednom roce pro podnik neplatí pari 

pravidlo. Jak moc se jednotlivé hodnoty od sebe liší je znázorněno i v grafu č. 4.  

 
Graf 5 - Pari pravidlo 

 

3.4 Analýza fondů finančních ukazatelů 

Analýza fondů finančních ukazatelů se vypočítá jako rozdíl konkrétních položek aktiv a pasiv. Právě 

z tohoto důvodu bývá někdy analýza označována jako analýza rozdílových ukazatelů.  

3.4.1 Ukazatel čistého a nefinančního pracovního kapitálu  

Čistý pracovní kapitál vychází z anglického překladu Net Working Capital a řadí se mezi nejčastější 

a nejznámější ukazatele analýzy fondů finančních prostředků. NWC se vypočítá jako rozdíl mezi 

oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy. Tento ukazatel je velice důležitý, protože je ukazatelem 

platební schopnosti podniku. Čím vyšší je výsledná hodnota, tím má společnost lepší schopnost 

dostát svým závazkům. Pokud by výsledné hodnoty byly záporné, znamená to, že firmě vzniká tzv. 

nekrytý dluh.  

Nefinanční pracovní kapitál vychází z anglického překladu NonCash Working Capital a vyjadřuje se 

jako součet zásob, nedokončené výroby a krátkodobých i dlouhodobých pohledávek. Čím nižší je 

hodnota NCWC, tím efektivnější je řízení oběžných aktiv, které obsahují i zásoby a pohledávky.  

 

 

Pracovní kapitál 2013 2014 2015 2016 2017 

NWC 593 248  690 697  779 351  455 898  503 253  

NCWC 272 782  414 975  502 239  270 689  227 225  
Tabulka 18 - Ukazatel čistého a nefinančního pracovního kapitálu (v tis. Kč) 
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Výsledné hodnoty NWC v průběhu sledovaného období zaznamenaly největší pohyb mezi lety 2015 

a 2016, kdy klesly ze 779 351 na 455 898 a tím se firmě snížily provozní prostředky po uhrazení 

všech krátkodobých závazků. V ostatních letech se výsledná hodnota pohybovala mezi 500 000 tis. 

a 600 000 tis. Kč.  

NCWC vykazuje nejvyšší hodnotu v roce 2015 kdy byla 502 239 tis. Kč. A vzrostla z původních 

272 782 tis. Kč v roce 2013. V posledním roce sledovaného období se hodnota nefinančního 

pracovního kapitálu opět snížila k 227 225 tis. Kč.  

3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

V další kapitole budeme rozebírat poměrové ukazatele, mezi které patří ukazatel rentability, 

zadluženosti, aktivity a likvidity společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o.  

 

3.5.1 Ukazatel rentability 

Ukazatele rentability značí návratnost či výnosnost použitých zdrojů v poměru se ziskem. 
 

Tabulka 19 - Zisky 

 
V tabulce č. 17 je vidět hospodářský výsledek před zdaněním, úroky a odpisy v průběhu celého 

sledovaného období, dále výsledek hospodaření před zdaněním a odpisy a poslední je hrubý 

hospodářský výsledek, tedy před odečtením daně. Dále je v tabulce zobrazena procentuálně daň a 

v poslední řadě čistý výsledek hospodaření, který se první tři sledované roky zvyšoval, avšak v roce 

2016 se zmenšil o více než 50 %. Jak je již vysvětleno na ostatních ukazatelích, v tento rok se snížily 

téměř všechny sledované hodnoty. O rok později se čistý zisk zvýšil, avšak stále se nevrátil na 

původní hodnoty. V závislosti na výši nedaňových nákladů obsažených ve výsledku hospodaření 

před zdaněním a vyjmutých ve výsledku hospodaření po zdanění.  

 

 

 

Ukazatele rentability 2013 2014 2015 2016 2017 

EBITDA 335084 362845 532300 255286 324169 

EBIT 290528 309403 447519 193468 262832 

EBT 263778 289850 423163 169053 236208 

tax 15,21 % 16,99 % 17,91 % 18,16 % 18,60 % 

EAT 223661 240594 347387 138355 192277 
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Tabulka 20 - Ukazatele rentability 

 

Z tabulky č. 18 rentability lze vyčíst, že podnik dosahuje v průběhu celého sledovaného období 

kladných hodnot. Jak již bylo uvedeno při vertikální analýze, některé z ukazatelů jsou však ovlivněny 

finančními operacemi, kteří se nevztahují k hlavní činnosti podnikání firmy. K poznamenání těchto 

veličin mohlo dojít výsledkem hospodaření nebo přes srovnávanou základnu. Nicméně toto 

zkreslení hodnot je zcela zanedbatelné, protože finanční výsledek hospodaření zaujímá pouze malé 

procento v celkovém provozním výsledku hospodaření. Zásadnější změna je vyvolaná bilanční 

sumou, která ovlivňuje ukazatel ROA a ROCE.  

Rozdíl mezi hodnotami ROA a ROE lze vysvětlit jako efekt finanční páky. Nicméně jak vyplývá 

z vertikální analýzy pasiv, často převažuje financování pomocí cizích zdrojů, které nejsou úročeny, 

jelikož se jedná o krátkodobé závazky dodavatelů či přijaté zálohy. Právě tyto položky vedou ke 

zvýšení rentability vlastního kapitálu a rentability dlouhodobého kapitálu. ROS neboli ukazatel 

rentability tržeb je podíl čistého výsledku hospodaření a celkových tržeb. Rentabilita nákladů také 

pracuje s výsledkem hospodaření po zdanění, ale je dělena celkovými náklady. Hodnota ROI je tedy 

vyšší v případě pozitivního hospodaření. Zásadní pokles ukazatelů se odehrál v roce 2016, kdy jeden 

z možných důvodů mohlo být ustoupení společnosti vůči odběratelům v cenové relaci. Tento jev byl 

však doprovázen nedostatečným přizpůsobením nákladů při snížené výrobě. Nicméně stále jsou 

hodnoty všech ukazatelů v tomto roce pozitivní a v následujícím se začaly již trochu zvyšovat.  

Rentabilita 2013 2014 2015 2016 2017 

ROE 29,37 % 53,04 % 43,18 % 18,71 % 20,58 % 

ROA 13,09 % 14,50 % 15,17 % 8,33 % 9,55 % 

ROS 10,81 % 9,04 % 9,13 % 6,38 % 7,84 % 

ROCE 33,6 % 56,1 % 45,9 % 13,1 % 17,0 % 

ROI 18,1 % 22,6 % 21,7 % 13,1 % 16,9 % 



 46 

 

Graf 6 - Ukazatele rentability 

3.5.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity ukazuje schopnost podniku uhradit své závazky.  

Likvidita 2013 2014 2015 2016 2017 

Běžná 1,97 1,90 1,88 1,54 1,42 

Pohotová 1,25 1,29 1,28 0,75 0,79 

Okamžitá 0,52 0,35 0,30 0,22 0,23 
Tabulka 21 - Ukazatele likvidity 

 
V tabulce č. 19 jsou vidět hodnoty ukazatele likvidity. Dle těchto výsledků můžeme konstatovat, že 

podnik měl v průběhu celého sledovaného období vyšší zůstatky oběžného majetku než krátkodobé 

závazky. Hodnoty běžné likvidity do roku 2015 rostly, protože rostly zásoby a v posledních dvou 

letech se mírně snížil. Tento ukazatel je pro vedení společnosti důležitý především proto, že zásoby 

jsou považovány za jednu z méně likvidních položek oběžného majetku.  

Ukazatel pohotové likvidity se v posledních dvou sledovaných období dostal pod hodnotu 1,0, co 

může značit trochu nepříznivou situaci pro věřitele. Rozdílné hodnoty běžné a pohotové likvidity 

značí, že se jedná o výrobní podnik nikoliv o společnost poskytující služby, u nichž se právě tyto dvě 

hodnoty velice blíží.  

Ukazatel okamžité likvidity je naopak trochu stabilnějším složkou v průběhu sledovaného období. 

Minimální hodnota je stejně jako při běžné likviditě v roce 2016, kdy to ovlivňuje pokles finančního 

majetku a růst krátkodobých závazků a dochází k výplatě podílů na zisku. 
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3.5.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele dlouhodobé finanční stability neboli ukazatele zadluženosti vypovídají o tom, jak je 
podnik schopný hradit své závazky a jak využívá cizí zdroje k financování.  
 

Tabulka 22 - Ukazatele zadluženosti 

 
Z toho důvodu, že společnost SOR Libchavy spol. s.r.o. patří do skupiny EP Industries, a.s. právě 

ukazatelé zadluženosti jsou ovlivněny financujícími operacemi této skupiny. Podíl cizích zdrojů na 

celkových aktivech je celková zadluženost podniku, která se v průběhu sledovaného období 

pohybuje v rozmezí 65 % a 78 %. Nejvyšší hodnoty podnik dosahoval v roce 2014, kdy se snížil 

vlastní kapitál z důvodu vyplacení výplaty podílu na zisku. V ostatních letech došlo opět ke snížení 

celkového zadlužení a to díky snížení bilanční sumy a zadržení hospodářského výsledku z běžného 

období v nerozděleném zisku.  

Koeficient zadluženosti vyjadřující se jako podíl cizích zdrojů a vlastního kapitálu vyjadřuje stejné 

tendence jako celková zadluženost. Z toho vyplývá, že nejvyšší procentní hodnota je ve stejném 

roce jako při celkové zadluženosti, tedy v roce 2014. Od roku 2014 do roku 2016 docházelo 

k mírnému snížení koeficientu zadluženosti. I když se tento ukazatel v průběhu období snižuje, tak 

cizí zdroje jsou dvakrát vyšší než vlastní kapitál. Právě kvůli vysokým hodnotám se mohou 

naskytnout otázky ohledně dlouhodobé stability a udržitelnosti.  

Tento problém řeší poslední ukazatel zadluženosti, který se nazývá ukazatel úrokového krytí. 

Z výsledných hodnot lze soudit, že společnost dokázala pokrýt všechny vzniklé úroky v průběhu 

sledovaných let. Většina z nich je hrazena přímo na úrovni finančního hospodářského výsledku 

z poskytnutých úvěrů. Provozní hospodářský výsledek je pouze interkurentním zdrojem krytí 

v případě výpadků plateb ze strany dlužníka.  

Z hodnot ukazatele zadluženosti a likvidity lze odvodit, že zadlužení nepatří mezi ohrožující oblasti 

pro budoucí vývoj, protože podnik je zadlužen z hlavní části neúročeným cizím kapitálem. Přičemž 

z hlavní činnosti firma generuje zisk, takže ji můžeme označit jako rentabilní.  

Odlišná situace již nastává v případě provozní části činnosti s financujícími operacemi. O nich také 

nemůžeme říct, že by přímo ohrožovali stabilitu společnosti, avšak vyčerpává její úvěrovou 

kapacitu, která je předávána dál do skupiny.  

 

Zadluženost 2013 2014 2015 2016 2017 

Zadluženost 65,41 % 78,52 % 72,43 % 68,05 % 65,80 % 

Celková zadluženost 65,41 % 78,52 % 72,43 % 68,05 % 65,80 % 

Koeficient zadluženosti 190,54 % 369,40 % 265,54 % 213,84 % 193,83 % 

Úrokové krytí 11 16 18 8 10 
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3.5.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity se zaměřují na schopnost využívání svého majetku. Srovnávají, zda podnik vlastní 
dostatek produktivních aktiv, či disponuje kapacitami, které jsou nevyužívané.  

 

Aktivita 2013 2014 2015 2016 2017 

Obrat aktiv 0,93 1,25 1,29 0,93 0,89 

Obrat zásob 4,68 5,72 7,12 3,25 3,23 

Obrat pohledávek 4,63 3,68 4,38 4,81 3,91 

Obrat krátk. závazků 3,39 3,48 4,28 2,56 2,05 

Doba obratu zásob 76,87 62,93 50,53 110,62 111,46 

Průměrná doba inkasa 77,77 97,79 82,22 74,91 91,99 

Průměrná doba splatnosti 106,11 103,54 84,19 140,60 175,37 

OCP 48,54 57,18 48,56 44,94 28,08 
Tabulka 23 - Ukazatele aktivity 

 
Z tabulky č. 21 můžeme vyčíst obrat jednotlivých položek z rozvahy. Jako první ukazatel je zmíněný 

obrat aktiv, který se pohybuje okolo hodnoty 1,0. Ze začátku sledovaného období se pohyboval pod 

touto hodnotu, dále se zvýšil až na 1,29 a v posledních dvou letech se opět snížil na 0,89. Ukazatel 

obratu zásob měl v průběhu sledovaného období již větší výkyvy, kdy se jeho hodnota pohybovala 

v rozmezí 3,23 až 7,12. Naopak obrat pohledávek je opět stabilnějším ukazatelem podobně jako 

obrat aktiv a průměrná hodnota tohoto ukazatele je 4,3. Ukazatel krátkodobých závazků se řadí 

také mezi ty více stabilnější hodnoty a pohybuje se v rozmezí 2,05 až 4,28. Dalším sledovaným 

ukazatelem je doba obratu zásob, kdy hodnoty tohoto ukazatele do roku 2015 klesaly ze 77 dnů až 

na 50 dnů a v posledních dvou letech se zvýšily až na 111 dnů. Doba obratu zásob v roce 2014 a 

2015 narostla téměř na dvojnásobek a to ukazuje, že rozpracovanost je charakteristická pro výrobu 

tohoto podniku. Průměrná doba inkasa nedosahovala vyšších hodnot než 98 dnů v roce 2014, tudíž 

lze usoudit, že doba splatnosti vystavených faktur se pohybuje mezi 2 až 3 měsíci. Trochu více 

dynamickým ukazatelem je průměrná doba splatnosti, která se v roce 2017 blíží až k 5 měsícům 

splatnosti závazků. Tyto závazky jsou počítány ze závazků k dodavatelům a dohadných účtů 

pasivních oproti tržbám za výrobky, zboží a za služby. Zkratka OCP značí obratový cyklus peněz, po 

kterou jsou peněžní prostředky zadrženy ve výrobě. Čím menších hodnot tento ukazatel dosahuje, 

tím je to pozitivnější pro společnost, protože podnik se snaží tuto dobu minimalizovat. Hodnoty 

tohoto ukazatele se pohybovaly mezi roky 2013 až 2016 okolo 50 dnů, avšak v roce 2017 se 

společnosti podařilo obratový cyklus peněz snížit na pouhých 28 dní, takže firma v tomto roce 

neměla dlouho dobu čekání mezi platbou za nakoupený materiál a inkasem za tržby.  
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3.6 Bankrotní a bonitní modely 

Bankrotní a bonitní modely reprezentují indexy, které jsou nositely informace o ekonomicko-

finanční situaci podniku. Mezi tyto indexy patří několik modelů, které lze použít k výpočtu. Jedním 

z nich je Altmanův model, který se někdy nazývá také Z-score model a vyjadřuje finanční zdraví 

podniku a skládá se z 5 dílčích mezi výpočtů. Výsledné hodnoty se dělí do 3 zón. První zóna se nazývá 

vážné ohrožení podniku, kdy je výsledná hodnota menší než 1,8. Do druhé tzv. šedé zóny patří 

všechny výsledky pohybující se mezi 1,8 a 2,9. Hodnoty vyšší než 2,9 se řadí do zóny prosperující 

pro podnik, kdy mu nehrozí bankrot. Druhým použitým modelem je Index 05, který se používá jako 

alternativa k ekonomicky přidané hodnotě. In 05 se také skládá z 5 mezi výpočtů a výsledné 

hodnoty jsou rozděleny do dvou kategorií. První kategorie obsahuje všechny výsledky, které 

dosahují minimálně 1,77, v této škále je na tom podnik finančně dobře a tvoří hodnotu. Opakem je 

situace, kdy hrozí společnosti bankrot a to je v případě, že výsledné hodnoty jsou nižší než 0,75.  

 

Bankrotní a bonitní modely 2013 2014 2015 2016 2017 

Altmanův index 2,60 2,77 2,86 2,46 2,58 

IN 05 1,53 1,81 1,96 1,17 1,29 
Tabulka 24 - Vybrané bankrotní a bonitní modely 

 
V tabulce č. 23 jsou vypočítány výsledné hodnoty Altmanova a indexu IN 05. Výsledky Altmanova 

indexu spadají do druhé kategorie, tedy tzv. šedé zóny. Od roku 2013 do roku 2015 se postupem 

času výsledná hodnota zvyšovala a téměř přesáhla hranici 2,9, avšak v roce 2016 nastal pokles na 

2,5 a v roce 2017 se hodnota o něco málo opět zvýšila. Index 05 nevykazuje tak stabilní hodnoty 

jako Z-score, ale po celou dobu sledovaného období neklesnul pod 1,1, takže podnik tvoří hodnotu, 

i když výsledky nejsou v některých letech úplně pozitivní. Největší pokles byl zaznamenaný opět 

v roce 2016, kdy se výsledná hodnota snížila z 1,95 až na 1,17 a podnik se přiblížil k bankrotu, 

naštěstí v roce 2017 se hodnota o něco málo zvedla.  

 

3.7 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

Ekonomická přidaná hodnota, která se zkráceně nazývá EVA a vychází z anglického překladu 

Economic Value Added a je to ukazatel, který hodnotí ekonomickou výkonnost hospodářských 

subjektů. EVA se definuje jako zisk, který firma vytvoří, když odečte náklady včetně nákladů na cizí 

kapitál a to z toho důvodu, že průměrné náklady, které obsahují jak cizí kapitál tak i vlastní kapitál 

jsou obsaženy v tomto výpočtu. K výsledné hodnotě je možné se dopracovat několika způsoby. 

V této bakalářské práci byl použit vzorec, který obsahuje zisk z provozní činnosti podniku po zdanění 
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nazýván jako NOPAT, dále vážené průměrné náklady kapitálu, které se označují jako WACC a 

v poslední řadě kapitál vypočítaný jako rozdíl pasiv a krátkodobých zdrojů z obchodních vztahů. 

Tento mezi výpočet se značí C.  

Výpočet WACC dle 
MPO 2013 2014 2015 2016 2017 

rf 2,26 % 1,58 % 0,58 % 0,43 % 0,98 % 

rLA 0,71 % 0,64 % 0,62 % 0,55 % 0,52 % 

rPS 3,24 % 2,72 % 2,67 % 2,52 % 2,66 % 

rFS 2,95 % 2,33 % 2,39 % 1,91 % 2,29 % 

WACC 9,16 % 7,27 % 6,26 % 5,41 % 6,45 % 
Tabulka 25 - Výpočet WACC dle MPO 

Tabulka č. 25 vychází ze zveřejněných hodnot na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a 

slouží jako zdroj dat pro výpočet ekonomicky přidané hodnoty.  

 

EVA 2013 2014 2015 2016 2017 

NOPAT (v tis. Kč) 235 328 250 616 362 490 156 709 212 894 

WACC 9,16 % 7,27 % 6,26 % 5,41 % 6,45 % 

C (v tis. Kč) 1 758 416 1 621 846 1 597 789 1 770 999 1 808 389 

EVA (v tis. Kč) 60 162 130 856 263 094 48 993 62 353 
Tabulka 26 - Economic Value Added (EVA) 

Výsledné hodnoty ekonomické přidané hodnoty se pohybují v kladných číslech, takže podnik tvoří 

hodnotu a je atraktivní pro potencionální akcionáře. Největší nárůst proběhl v roce 2015, kdy EVA 

dosahovala 263 094 tis. Kč. Naopak největší pokles společnost zaznamenala hned v roce 2016, kdy 

ekonomická přidaná hodnota dosahovala pouze 48 993 tis. Kč.  Výsledné hodnoty ukazatele EVA 

jsou dále ovlivněny i tím, že se na současném stavu podílí i fakt klesajících nákladů kapitálu.   
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce je odhalení a formulace případných doporučení pro podnik SOR 

Libchavy spol. s.r.o. pomocí finanční analýzy z pohledu finančního zdraví. Tato doporučení vycházejí 

z výsledných hodnot vypočítaných pomocí absolutních ukazatelů, tedy horizontální a vertikální 

analýzy a následně z výpočtů poměrových ukazatelů, které zahrnují ukazatele aktivity, likvidity, 

zadluženosti a rentability při použití účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztrát za období 2013 

až 2017. V poslední části je vypočítán Altmanův a index 05 a hodnoty ukazatele EVA.  

Praktická část této bakalářské práce se věnuje finanční analýze podniku SOR Libchavy spol. s.r.o. 

Tento podnik působí v mezinárodní sféře a spadá pod holding EP Industries, do které patří dalších 

jedenáct firem. Všechny společnosti působící v rámci holdingu se zabývají energetickým 

strojírenstvím, dopravní infrastrukturou, či automobilovým průmyslem. Právě z toho důvodu je ve 

finanční analýze patrný odraz i finanční výpomoci mezi společnostmi patřícími do holdingu. Všechny 

společnosti, které jsou v rámci skupiny EP Industries, spadají zároveň pod Energetický a průmyslový 

holding, a.s. 

Výsledné hodnoty společnosti je dobré shrnout. Dle zveřejněných dat je zřejmé, že hlavní provozní 

činnost je výdělečná. I když dlouhodobý finanční majetek je z části tvořen půjčkou od skupiny 

ovládající podnik, rentabilita vykazuje kladné hodnoty, k čemuž také přispívá prodej materiálu. Ve 

srovnání ukazatelů likvidity, je na tom podnik stále dobře i přesto, že ukazatele likvidity znázorňují 

klesající hodnoty.  

V průběhu roku 2016 došlo asi k nejznatelnějším obecným změnám. Rapidně se snížily osobní 

náklady, nicméně tento pokles stále zaostával za snížením přidané hodnoty. To značí i pokles úrovně 

služeb. Pomalejší reakce osobních nákladů, služeb a odpisů se ukázala na výsledku hospodaření a 

bohužel to nebylo pozitivní zjištění i přesto, že se výkony zvýšily. Dalším výraznějším vývojem 

v průběhu sledovaného období nastalo v roce 2016 u tržeb, které poklesly. S tímto poklesem jsou 

samozřejmě spojovány i mzdy, které by měly být držené na stejné úrovni. Z těchto výsledných 

hodnot vyplývá, že by se poměr mezd a tržeb měl nadále přibližovat.  

Z pohledu věřitelů společnosti se podnik nejeví úplně jako výhodný hlavně z důvodu jeho 

zadluženosti, která dosahuje 70 %. V případě že by podnik vykazoval i vyšší hodnoty rentability, 

takto vysoké procento zadluženosti by ještě nemuselo být úplně negativním znakem, to je ale 

v případě podniku SOR Libchavy spol. s.r.o. na zvážení. Míra zadluženosti zobrazuje více jak 

dvojnásobek podílu cizích zdrojů k poměru vlastního kapitálu. Autoři ve svých literaturách uvádějí, 

že cizí zdroje by neměly přesáhnout dvou a půl násobek vlastního kapitálu. Při této teorii je 

společnost stále ještě v pozitivním prostředí. V průběhu celého sledovaného období SOR Libchavy 
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spol. s.r.o. docházelo ke zvyšování vlastních zdrojů pro financování společnosti a tím se podíl cizích 

zdrojů naopak zmenšoval. Díky tomuto růstu vlastního kapitálu, dochází k lepším výsledným 

hodnotám vyrovnání rizika financování.  

Jeden z dalších problémů můžou tvořit přijaté zálohy, které v průběhu sledovaného období klesají 

a oproti tomu výkony rostou. Tento jev lze vysvětlit nejspíš zvýšenou konkurencí. Dalším 

ukazatelem je doba obratu zásob, která se v posledních dvou sledovaných obdobích sice zvýšila až 

na dvojnásobek, nicméně tento růst může být ovlivněn tím, že doba obratu zásob zahrnuje i 

nedokončenou výrobu, která je v tomto odvětví vysoce nákladná. Obrat aktiv se ještě dle teorie 

pohybuje v normálu a doba obratu pohledávek se dokonce zkrátila ze 60 dnů na jeden měsíc. To 

může hodně pomoci v budoucnosti. Nicméně obrat závazků je pouze 84 dnů. Jedním z řešení by 

mohlo být zlepšení vztahů s dodavateli a vyjednání delší doby splatnosti, jak tomu bylo již dříve. 

Nejvýznamnějším problémem pro společnost je neschopnost dlužníka splatit vzniklé nákladové 

úroky. Naštěstí SOR Libchavy spol. s.r.o. pokryje vzniklé nákladové úroky z výnosových úroků. To je 

vidět na výsledných hodnotách úrokového krytí. Dále byly vypočteny i indexy týkající se 

ekonomicko-finanční situaci podniku, mezi které patří Altmanův a index 05. Výsledné hodnoty 

z obou modelů nevykazují úplně nejpříznivější situaci podniku, nicméně nevykazují ani bankrot. 

Společnost stále tvoří hodnotu a nachází se v tzv. šedé zóně. Posledním výpočtem v praktické části 

je ukazatel ekonomické přidané hodnoty, která vykazuje kladné hodnoty, z čeho lze usoudit, že 

společnost je stále atraktivní pro potencionální akcionáře.  

Obecně můžeme výsledné hodnoty shrnout pozitivně. Hodnoty vypočítané na základě poměrových 

ukazatelů vykazují příznivé výsledky pro společnost. Na konci sledovaného období byl vlastní kapitál 

vyšší než na začátku, tedy v roce 2013. Po celou dobu podnik zaznamenává kladný výsledek 

hospodaření i přesto, že v roce 2015 nastaly nižší výkony. Za zmínění stojí také dlouhodobé 

financování z krátkodobých zdrojů. Firma měla z počátku nulové dlouhodobé závazky, takže veškeré 

dlouhodobé investice byly kryté z krátkodobých zdrojů. To se ale v průběhu sledovaného období 

naštěstí změnilo, protože to by mohlo být pro společnost rizikové. Posledním problémem může být 

nesoulad vlastního a cizího kapitálu, kdy se firma nedrží doporučení, že by tyto dvě hodnoty měly 

být přibližně stejné a u společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. převažují cizí zdroje. To může být 

nebezpečné, pokud by se podnik neustále zadlužoval. V roce 2015 se společnosti podařilo vyhrát 

zakázku pro Dopravní podnik hlavního města Prahy a to znamená pozitivní příslib do budoucnosti. 

SOR Libchavy spol. s.r.o. je součástí Energetického a průmyslového holdingu, a.s., který v případě 

velkých problémů může společnosti poskytnout pomoc a záruku.  
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Případná doporučení pro podnik SOR Libchavy spol. s.r.o. lze uvést následující: 

 

Společnost by se měla snažit zvýšit podíl vlastního kapitálu a naopak snížit podíl cizího kapitálu, 

který radikálně převažuje. Tímto krokem by se zlepšila míra zadluženosti a finanční pravidlo 

vyrovnání rizika.  

 

Další položka, které by prospěla změna je doba obratu zásob. Její hodnoty jsou až nezdravě vysoké 

a pro firmu by bylo dobré, tyto hodnoty snížit.  

 

Jedním z největších problémů pro společnost je její zadlužení, které je rizikové a zatěžující. Vedení 

společnosti příliš spoléhá na to, že její dlužníci zaplatí svoje závazky včas.  

 

S poklesem tržeb, který nastal v roce 2016 by měla firma snížit i náklady na mzdy.  

 

Posledním bodem by mohla být snaha ze strany vedení společnosti vyjednat příznivější podmínky 

s dodavateli a umožnit prodloužit splatnost závazků.  

 

  



 54 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
 
 

1. PILAŘOVÁ, Ivana a Jana PILÁTOVÁ. Účetní závěrka, Základ daně, Finanční 

analýza. Páté vydání. Senovážné náměstí 23,110 00 Praha 1: 1. VOX, 2012. ISBN 

978-80-87480-06-9. 

 

2. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Druhé aktualizované vydání. 

Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3386-6. 

 

3. KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza. Praha: 

Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3349-4. 

 

4. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza. Třetí rozšířené vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3308-1. 

 

5. ŠTEKER, Karel a Milana OTRUSINOVÁ. Jak číst účetní výkazy. Druhé vydání. 

Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0048-4. 

 

6. SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Druhé 

vydání. Praha: GRADA Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4004-1. 

 

7. PILAŘOVÁ, Ivana a Jana PILATOVÁ. Účetná závěrka, Základ daně, Finanční 

analýza: podnikatelských subjektů roku 2016. Osmé aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha: 1. VOX, 2016. ISBN 978-80-87480-50-2. 

 

8. AMBROŽ, Jan. Účetná závěrka, Daň z příjmů: podnikatelských subjektů roku 

2016. Osmé aktualizované a rozšířené vydání. Praha: KORŠACH, 2010. ISBN 

978-80-86296-36-4. 

 

9. REŽŇÁKOVÁ, Mária. Efektivní financování rozvoje podnikání: podnikatelských 

subjektů roku 2016. Praha: GRADA Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-1835-4. 

 

10. SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash Flow. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-

875-9. 

 

11. DUŠEK, Jiří. Účení uzávěrka a závěrka v přehledech. šesté vydání. Praha: 

GRADA Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4060-7. 

 

12. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. Páté aktualizované vydání. Praha: 

GRADA Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. 

 

13. VOCHOZKA, Marek a Jan VÁCHAL. Podnikové řízení. Praha: GRADA 

Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4642-5. 

 



 55 

Elektronické zdroje:  
 

1. SOR Libchavy spol. s.r.o. [online]. [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: 

https://www.sor.cz 

 

2. SOR Libchavy spol. s.r.o.: Účetní závěrky v plném rozsahu. [online]. [cit. 2019-04-

27]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

$firma?nazev=SOR+Libchavy+spol.+s.r.o. 

 

3. EP Industries, a.s. [online]. [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: 

https://www.epindustries.cz 

 

4. Business vize [online]. [cit. 2019-03-01]. Dostupné z: 

http://www.businessvize.cz/financni-rizeni/ctyri-pravidla-ktera-ochrani-vase-

finance 

 

5. Analýza rentability [online]. [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: 

http://www.faf.cz/Rentabilita/analyza-rentability.html 

 

6. Analýza likvidity [online]. [cit. 2019-02-18]. Dostupné z: 

http://www.faf.cz/Likvidita/Co_je_likvidita.htm 

 

7. Analýza výsledovky [online]. [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: 

http://www.faf.cz/analyza/analyza-vysledovky.html 

 

8. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. [cit. 2019-04-20]. Dostupné z: 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-

materialy/ 

 

9. Finanční analýza podniku [online]. [cit. 2019-03-12]. Dostupné z: 

http://www.ipodnikatel.cz/Financni-rizeni/financni-analyza-podniku-v-

praxi/Pomerove-ukazatele-rentabilitaaktivita-likvidita-zadluzenost.html 

 

10. Tendr DPP: Modernizace vozového parku [online]. [cit. 2019-03-18]. Dostupné z: 

http://www.buspress.eu/novych-200-mestskych-autobusu-do-prahy-znacky-sor/ 

 

 

 

 

  

http://www.businessvize.cz/financni-rizeni/ctyri-pravidla-ktera-ochrani-vase-finance
http://www.businessvize.cz/financni-rizeni/ctyri-pravidla-ktera-ochrani-vase-finance


 56 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 - Struktura rozvahy ............................................................................................. 13 

Tabulka 2 - Zkrácená struktura VZZ ................................................................................... 15 
Tabulka 3 - Cash flow - nepřímá metoda ............................................................................ 17 
Tabulka 4 - Zkrácený přehled aktiv společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. (v tis. Kč) ...... 30 

Tabulka 5 - Zkrácený přehled pasiv společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. ....................... 32 
Tabulka 6 - Zkrácený přehled výkazu zisku a ztrát společnosti .......................................... 34 
Tabulka 7 - Horizontální analýza aktiv (absolutně) ............................................................. 36 

Tabulka 8 - Horizontální analýza aktiv (relativně) .............................................................. 36 
Tabulka 9 - Horizontální analýza pasiv (absolutně) ............................................................ 37 
Tabulka 10 - Horizontální analýza pasiv (relativně) ........................................................... 37 

Tabulka 11 - Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (absolutně) ................................... 38 
Tabulka 12 - Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (relativně) .................................... 38 
Tabulka 13 - Vertikální analýza aktiv .................................................................................. 39 

Tabulka 14 - Vertikální analýza pasiv ................................................................................. 40 
Tabulka 15 - Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát .......................................................... 41 

Tabulka 16 - Zlaté bilanční pravidlo .................................................................................... 42 
Tabulka 17 - Pari pravidlo ................................................................................................... 42 
Tabulka 18 - Ukazatel čistého a nefinančního pracovního kapitálu (v tis. Kč) ................... 43 
Tabulka 19 - Zisky ............................................................................................................... 44 

Tabulka 20 - Ukazatele rentability ....................................................................................... 45 

Tabulka 21 - Ukazatele likvidity ......................................................................................... 46 
Tabulka 22 - Ukazatele zadluženosti ................................................................................... 47 
Tabulka 23 - Ukazatele aktivity ........................................................................................... 48 
Tabulka 24 - Vybrané bankrotní a bonitní modely .............................................................. 49 
Tabulka 25 - Výpočet WACC dle MPO .............................................................................. 50 

Tabulka 26 - Economic Value Added (EVA) ...................................................................... 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

Seznam grafů 

Graf 1 - Přehled vybraných aktiv ......................................................................................... 31 
Graf 2 – Přehled vybraných pasiv ........................................................................................ 32 
Graf 3 - Přehled vybraných položek z VZZ ........................................................................ 34 
Graf 4 - Bilanční pravidlo .................................................................................................... 42 
Graf 5 - Pari pravidlo ........................................................................................................... 43 
Graf 6 - Ukazatele rentability .............................................................................................. 46 
 

 

 

 

 

 



 58 

Seznam příloh 

Příloha 1 -  Přehled výkazu zisku a ztrát společnosti SOR Libchavy spol. s.r. ................... 63 
Příloha 2 - Přehled pasiv společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. ........................................ 64 
Příloha 3 - Přehled aktiv společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. ......................................... 65 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Příloha 1 – Přehled výkazu zisku a ztrát společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. 
 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady za prodej zboží 0 3 380 11 370 11 433 1 670 
Náklady vynaložené na prodané zboží 0 3 131 11 343 10 612 1 670 

Výkony 2 158 182 2 749 220 3 924 549 2 409 487 2 157 098 
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb  2 069 376 2 565 965 3 793 960 2 157 098 2 450 241 

Změna stavu zásob vl. činnosti 8 727 22 763 - 32 288 - 160 507 -  38 090 

Aktivace 80 079 69 492 98 301 91 882 148 516 

Výkonová spotřeba 1 679 906 2 160 623 3 054 210 1 987 227 2 166 191 

Spotřeba materiálu 1 512 613 1 953 349 2 829 161 1 763 006 1 905 999 
Služby 167 293 207 274 225 049 213 609 258 522 

Osobní náklady 236 286 277 318 357 100 289 631 301 555 

Mzdové náklady 173 480 203 765 265 682 212 121 22 581 
Nákl. na soc. zab. a zdr. poj. 59 916 70 374 87 960 74 493 75 257 

Sociální náklady 2 665 2 970 3 217 3 017 3 717 
Daně a poplatky 1 626 1 160 1 216 1 218  873 

Odpisy dl. nehm. A hm. majet. 44 556 53 422 64 889 71 433 62 999 
Tržby z prodeje dl. majet. a materiálu 223 877 209 868 214 671 275 507 263 117 

Tržby z prodeje dl. majet.  54 444 47 918 34 560 78 186 56 380 

Tržby z prodeje materiálu 169 433 161 950 180 111 197 321 206 737 
Zůstatková cena prodaného dl. majet. a 
mater. 150 813 150 469 147 369 202 012 188 455 
Zůstatková cena prodaného dl. majet. 48 748 45 058 28 213 72 992 50 611 

Prodaný materiál 102 065 105 411 119 155 129 020 137 844 

Ostatní výnosy 164 546 18 156 13 405 11 199 25 855 

Ostatní náklady 162 126 13 537 24 710 7 605 8 355 

Provozní výsledek hospod. 261 350 298 021 438 892 175 502 222 925 
Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající 
os. 0  0 0 500 0 

Výnosové úroky 21 476 15 095 23 710 25 472 20 417 
Nákladové úroky 26 750 19 553 24 356 24 415 26 624 

Ostatní finanční výnosy 29 410 12 096 22 242 7 389 36 603 
Ostatní finanční náklady 19 645 23 079 37 326 15 395 17 113 

Finanční výsledek hospodaření 2 428 - 8171 - 15 729 - 6 449 13 283 

Daň z příjmu za běžnou činnost 40 117 49 256 75 776 30 698 43 931 
- splatná 40 504 51 232 87 327 24 031 28 420 

- odložená - 387 - 1976  -11 551 6 667 5 511 
Výsledek hospodaření za účetní období 223 661 240 594 347 387 138 355 192 277 

Výsledek hospodaření před zdaněním 263 778 289 850 423 163 169 053 236 208 
Zdroj: Vlastní vypracování. Účetní závěrky společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. 

 

 

 
 
 



 60 

Příloha 2 – Přehled pasiv společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. 
 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Pasiva 2 218 732 2 133 892 2 949 148 2 323 303 2 751 504 

Vlastní kapitál 761 652 453 592 804 446 739 275 934 082 

Základní kapitál 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 

Kapitálové fondy 21 120 22 466 25 933 22 407 24 936 

Ostatní kapitálové fondy 17 600 17 600 17 600 17 600 17 600 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 3 520 4 866 8 333 4 807 17 600 

Fondy ze zisku 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Výsledek hospodaření minulých let 428 871 102 532 343 126 490 513 628 869 

Výsledek hosp. běžného účetního období 223 871 240 594 347 387 138 355 192 277 

Cizí zdroje 1 451 261 1 675 574 2 136 165 1 580 899 1 810 574 

Rezervy 103 819 97 965 166 169 108 993 91 127 

Rezerva na daň z příjmu 44 458 15 959 39 789 0 4 336 

Ostatní rezervy 59 361 82 006 126 380 108 993 86 791 

Dlouhodobé závazky 0 0 5 063 525 000 625 000 

Dlouhodobé závazky z obch. vztahů 0 0 5 063 0 0 

Krátkodobé závazky 609 936 765 109 899 933 846 906 1 194 447 

Závazky z obchodních vztahů 460 316 596 886 620 943 447 733 410 343 

Závazky k zaměstnancům 12 082 15 196 16 144 12 989 14 617 

Závazky zs soc. zab. a zdr. poj. 6 593 8 831 9 151 7 399 8 618 

Stát - daň. Závazky a dotace 1 413 11 515 4 090 1 503 77 448 

Krátkodobé přijaté zálohy 75 372 95 313 230 103 18 162 570 759 

Dohadné účty pasivní 34 638 17 992 8 970 7 721 12 303 

Jiné závazky 19 162 19 376 532 1 399 359 

Bankovní uvěry a výpomoci 737 506 812 500 1 075 000 975 000 625 000 

Bankovní úvěry dlouhodobé 262 500 112 500 725 000 625 000 525 000 

Krátkodobé bankovní úvěry 475 006 700 000 350 000 350 000 100 000 

Časové rozlišení 5 819 4 726 8 537 3 129 6 846 

Výdaje příštích období 5 819 4 726 8 537 3 129 6 846 
Zdroj: Vlastní vypracování. Účetní závěrky společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. 
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Příloha 3 – Přehled aktiv společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. 
 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Aktiva 2 218 732 2 133 892 2 949 147 2 323 303 2 751 504 

Dlouhodobý majetek 996 069 652 800 1 242 826 1 001 394 1 026 756 

Dlouhodobý nehmmotný majetek 20 273 41 806 41 292 31 759 27 814 
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 30 683 26 101 15 508 21 494 

Software 3 843 3 491 3 949 4 155 3 513 

Ocenitelná práva 2 727 1 840 952 1 522 1 387 
Nedokončený dl. Nehmotný majetek 13 703 5 792 10 290 10 574 1 420 

Dlouhodobý hmotný majetek 419 552 453 404 440 478 404 104 430 883 

Pozemky 10 524 10 524 14 724 14 886 14 886 

Stavby 201 835 198 984 193 504 188 832 184 959 
Samostatné movité věci 193 515 218 745 213 350 184 576 215 938 

Jiný dl. hmotný majetek 4 383 7 253 8 615 7 631 7 255 

Nedokončený dl. hmotný majetek 4 686 8 966 4 220 7 411 7 394 

Poskytnuté zálohy na dl. hm. majetek 4 609 8 932 6 065 768 451 

Dlouhodobý finanční majetek 556 244 157 590 761 056 565 531 568 059 

Podíly - ovládaná osoba 6 244 7 590 11 056 15 531 18 059 

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 
podstatný vliv 550 000 150 000 750 000 550 000 550 000 

Oběžná aktiva 1 203 184 1 455 806 1 669 285 1 302 804 1 697 700 

Zásoby 441 891 465 014 534 084 666 359 795 109 
Materiál 217 052 236 847 290 694 263 973 379 673 

Nedokončená výroba a polotovary 221 638 2 281 111 241 959 401 888 414 893 

Zboží 3 131 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na zásoby 70 56 1 430 498 543 
Pohledávky 447 071 722 660 869 145 451 238 626 563 

Dlouhodobé pohledávky 4 255 6 230 17 757 11 089 5 578 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 25 25 0 0 0 
Odložená daňová pohledávka 4 230 6 205 17 757 11 089 5 578 

Krátkodobé pohledávky 442 816 716 430 851 388 440 147 620 985 

Pohledávky z obch. Vztahů 200 208 487 438 633 388 212 080 411 773 

Pohl. - ovládaná nebo ovládající osoba 200 491 200 513 200 517 200 533 200 519 

Stát - daňové pohledávky 30 349 37 11 25 197 17 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 475 11 754 14 756 246 386 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 34 0 
Jiné pohledávky 10 293 16 687 2 717 2 057 8 290 

Krátkodobý finanční majetek 314 222 268 132 266 056 185 209 276 028 

Peníze 441 570 484 508 685 

Účty v bankách 313 781 267 562 265 571 184 701 275 343 
Časové rozlišení 19 479 25 286 37 036 19 105 27 048 

Příjmy příštích období 2 058 6 954 20 516 6 250 14 805 

Zdroj: Vlastní vypracování. Účetní závěrky společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 

že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

Jméno a příjmení: Veronika Vališová 

V Praze dne: 02. 05. 2019 Podpis:  

 

Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 
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