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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace vybraného pod-

niku prostřednictvím finanční analýzy. Předmětem zkoumání byla zvo-

lena společnost HOPI s. r. o., která nabízí komplexní logistické 

služby. Přínosem práce je aplikování teoretických poznatků finanční 

analýzy na společnost HOPI s. r. o., vyhodnocení jednotlivých uka-

zatelů a následný návrh řešení a doporučení. Práce je rozdělena na 

dvě části, a to na část teoretickou a analytickou. 

 

Klíčová slova 

Finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, ukaza-

tele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity, ukaza-

tele zadluženosti, bankrotní a bonitní modely. 

 

 

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to evaluate financial situation 

of a selected company through financial analysis. The company HOPI 

s. r. o.  was chosen as the subject of this research and it provides 

a complex logistic service. This thesis brings the application of 

theoretical knowledge of financial analysis to HOPI s. r. o. by 

evaluating individual indicators, proposal of solutions, and recom-

mendations. The thesis will be divided into two parts with the first 

being theoretical and the second being analytical. 

 

Key words 

Financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, profit-

ability ratios, liquidity ratios, activity ratios, indebtedness ra-

tios, bankruptcy and credibility models.   
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Úvod 

Tématem diplomové práce je finanční analýza, která je nástrojem pro 

komplexní zhodnocení finanční situace podniku. Posouzení finančního 

zdraví firmy je důležité nejen pro samotnou společnost, ale i pro 

další zájmové skupiny. Za pomoci finanční analýzy je možné do určité 

míry vyhodnotit uplynulá období, situace, které se odehrávají v sou-

časnosti, a dále lze prostřednictvím takto získaných informací pre-

dikovat, co se bude dít s finančním zdravím společnosti v budouc-

nosti. 

 

Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních celků, a to do části 

teoretické a části analytické. Teoretická část práce vysvětluje, co 

je to finanční analýza, kdo jsou její uživatelé, jaké dokumenty jsou 

pro finanční analýzu klíčové. Dále obsahuje popis jednotlivých metod 

a ukazatelů finanční analýzy, které jsou stěžejní pro následující 

analytickou část, kde se bude posuzovat finanční zdraví společnosti, 

kterou byla zvolena společnost HOPI s. r. o. 

 

Společnost HOPI s. r. o. se sídlem v Miřeticích u Klášterce nad Ohří 

vznikla v roce 1992 a poskytuje služby v rámci dopravy, skladování, 

etiketování zboží, balení zboží a dalších. Společnost HOPI s. r. o. 

působí nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Maďarsku, 

v Polsku a v Rumunsku.  
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Cíl a metodika 

Cílem diplomové práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti HOPI 

s. r. o. prostřednictvím finanční analýzy. Práce klade důraz na 

aplikování teoretických poznatků na konkrétní případ. Získané in-

formace z jednotlivých ukazatelů provedené analýzy budou pečlivě 

vyhodnoceny a následně bude navrhnuto řešení, popřípadě doporučení 

pro zlepšení finanční situace podniku. 

 

Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních celků, a to do části 

teoretické a části analytické.  

 

V teoretické části práce je vysvětleno, co je to finanční analýza, 

k čemu se používá a kdo jsou její uživatelé. Dále jsou představeny 

zdroje informací, které jsou nezbytné pro vypracování finanční ana-

lýzy – účetní výkazy. Tyto podklady (auditorské zprávy a finanční 

výkazy) byly získány z Veřejného rejstříku a Sbírky listin, kde jsou 

volně přístupné veřejnosti. Klíčovou částí pro zhodnocení finančního 

zdraví podniku jsou jednotlivé metody a ukazatele, které jsou v této 

části práce také podrobně popsány.  

 

V druhé části práce – analytické části – je představena společnost, 

následně jsou aplikovány jednotlivé metody a ukazatele na účetní 

výkazy společnosti HOPI s. r. o. za roky 2015 – 2019. Konkrétně je 

provedena analýza absolutních ukazatelů (vertikální a horizontální 

analýza), která vypovídá o vývojových trendech společnosti. Analýza 

absolutních ukazatelů je doplněna rozborem dodržování bilančních 

pravidel. V rámci analýzy rozdílových ukazatelů je zvolen ukazatel 

čistého pracovního kapitálu. Za pomoci poměrových ukazatelů (renta-

bility, likvidity, zadluženosti, aktivity) je opět vyhodnocena fi-

nanční situace podniku. K dalšímu posouzení finanční situace spo-

lečnosti jsou využity vybrané souhrnné ukazatele. Z bankrotních mo-

delů byl vybrán Index IN05. V rámci bonitních modelů byl vybrán 

Quick test „Kislingerová“. V neposlední řadě je proveden výpočet 

ekonomické přidané hodnoty, která prokazuje, zda podnik generuje 

svým vlastníkům hodnotu. 

 

Závěr diplomové práce je věnován vyhodnocení jednotlivých ukazatelů 

a navržení případných řešení a doporučení.  
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1 Finanční analýza 

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení podniku. Je 

jedním z prostředků, díky kterým může být vyhodnoceno finanční 

zdraví firmy. Je to soubor činností, jejichž cílem je zajistit a 

komplexně vyhodnotit finanční situaci podniku. (Scholleová, 2017 

str. 164) Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných 

dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční 

analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a 

předvídání budoucích finančních podmínek. (Růčková, 2019 str. 9) 

Finanční analýza je metoda, která umožňuje poměřování získaných 

údajů mezi sebou, tím tak rozšiřuje jejich vypovídající schopnost a 

na základě získaných informací slouží jako podklad pro řízení a 

rozhodování v podniku. (Holečková, 2008 str. 9) 

 

Díky analýze finančního zdraví podniku lze odhalit, zda je společ-

nost dostatečně zisková, zda je u ní vhodně zvolená struktura kapi-

tálu atd. 

 

 

1.1 Význam finanční analýzy 

Finanční analýza slouží jako podklad pro kvalitní rozhodování o 

fungování podniku. Účetnictví a rozhodování o podniku jsou úzce 

spojené. Účetnictví poskytuje jasné informace o peněžních údajích 

v podniku. Tyto údaje jsou však vázány na určitý okamžik, a proto 

jsou podrobeny finanční analýze, která poskytuje komplexní zhodno-

cení finanční situace podniku za určitá období. (Růčková, 2019 str. 

9) 

 

V rámci finančního řízení podniku hraje finanční analýza roli zpětné 

vazby, ze které lze posoudit, kam podnik v jednotlivých oblastech 

došel, zda dokázal předejít nepříznivým situacím, zda dokázal splnit 

předpoklady, které si dával za cíl apod. Jedná se o zpětnou vazbu, 

která je nezbytná pro fungování podniku jak z krátkodobého, tak z 

dlouhodobého hlediska. (Knápková, 2017 str. 17) 

 

Podstatou finanční analýzy je zhodnotit finanční zdraví podniku a 

vytvoření základu pro jeho finanční plán. 
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1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Uživateli finanční analýzy jsou především subjekty, které jsou ně-

jakým způsobem zainteresované do činnosti podniku. Jedná se o vlast-

níky, investory, management, banky, odběratele, zaměstnance, stát a 

další. 

 

Každý z těchto subjektů má nějaký cíl, ke kterému chce prostřednic-

tvím finanční analýzy dospět. Pokud si stanoví cíl, pak může zvolit 

metodu, prostřednictvím které může tohoto cíle dosáhnout. Vlastníky 

zajímá, zda se jejich investice náležitě zhodnocují a řádně využí-

vají. Akcionáře zajímá současná výnosnost akcií. Zaměstnance zajímá 

zachování pracovních míst a mzdová ujednání. Metoda, která bude 

zvolena pro vypracování finanční analýzy, závisí na cílové skupině, 

pro kterou bude analýza vypracována. (Růčková, 2019 str. 11) 

  

Tyto zainteresované subjekty je možné rozdělit do dvou kategorií, a 

to do kategorie externích a interních uživatelů. 

 

Pro externí uživatele je zcela klíčové zveřejňování účetních výkazů, 

které slouží jako podklad pro zpracování externí finanční analýzy, 

které vypovídá o důvěryhodnosti podniku. Mezi externí uživatele 

patří především investoři, banky (a jiní věřitelé), obchodní part-

neři, stát (a jeho orgány) a konkurenti. (Holečková, 2008 str. 13) 

 

Pro interní uživatele je interní finanční analýza prováděna podni-

kovými útvary nebo povolanými osobami, které jsou přizvány k jejímu 

provedení, a to auditory, ratingovými agenturami atd. Mezi interní 

uživatele patří mimo jiné manažeři, zaměstnanci nebo odbory. 

(Holečková, 2008 str. 13) 
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Schéma 1: Uživatelé finanční analýzy a její zaměření 

Pramen: (Růčková, 2019 str. 12) 
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2 Zdroje informací pro finanční 

analýzu 

Mezi základní zdroje informací pro vytvoření finanční analýzy patří 

především účetní závěrka (účetní výkazy), a to rozvaha, výkaz zisku 

a ztráty a přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow), přehled o 

změnách vlastního kapitálu a příloha účetní závěrky. 

 

„V případě, že společnost nevydá výroční zprávu, je možné získat 

účetní závěrku např. ve veřejném rejstříku na oficiálním serveru 

českého soudnictví Justice.cz, který spravuje Ministerstvo sprave-

dlnosti České republiky, nebo využití databáze firem, které tyto 

informace za úplatu nabízejí (např. firma Bisnode databázi Alber-

tina).“ (Knápková, 2017 str. 18) 

 

Dále mezi základní zdroje informací pro vytvoření finanční analýzy 

patří informace o vlastnících, produktech, technologiích, dodavate-

lích a odběratelích. Doplňující údaje je možné získat ze zprávy o 

celkové situaci na trzích nebo z informací statistického charakteru, 

např.: z tisku, od státu, z oborových komor nebo ze zpráv o změnách 

v legislativním prostředí. (Scholleová, 2017 str. 164)  

 

Zdroje informací pro vypracování finanční analýzy lze rozdělit do 

dvou skupin, a to do finančních účetních výkazů a vnitropodnikových 

účetních výkazů. 

 

Finanční účetní výkazy poskytují zejména informace pro externí uži-

vatele, neboť obsahují přehled o stavu a struktuře majetku, o zdro-

jích krytí, tvorbě a užití výsledku hospodaření a také o peněžních 

tocích. Tyto výkazy jsou veřejně dostupné a firmy jsou povinny je 

zveřejňovat nejméně jedenkrát ročně. Zákon č. 221/2015 Sb. v platném 

znění, § 1b však mění tuto povinnost z hlediska zveřejňování jed-

notlivých údajů a kategorizaci účetních jednotek. Nová kategorizace 

účetních jednotek zároveň mění povinnost zveřejňování finančních 

údajů. (Růčková, 2019 str. 21) 
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Tabulka 1: Kategorizace účetních jednotek 

Typ účetní jednotky Aktiva 
Roční úhrn 

čistého obratu 

Průměrný  

počet 

zaměstnanců 

Mikro účetní jednotka do 9 mil. Kč do 18 mil. Kč do 10 

Malá účetní jednotka do 100 mil. Kč do 200 mil. Kč do 50 

Střední účetní jednotka do 500 mil. Kč do 1 000 mil. Kč do 250 

Velká účetní jednotka nad 500 mil. Kč nad 1 000 mil. Kč nad 250 

 

Pramen: (Růčková, 2019 str. 21) 

 

 

Mezi finanční účetní výkazy patří rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

Struktura těchto účetních výkazů je přesně stanovena Ministerstvem 

financí ČR. Od 1. ledna 2016 jsou střední a velké účetní jednotky 

povinny sestavovat výkaz o peněžních tocích a výkaz o změnách vlast-

ního kapitálu. U těchto výkazů však není přesně stanovena standar-

dizovaná podoba. (Růčková, 2019 str. 22) 

 

 
Tabulka 2: Vykazovací povinnost dle kategorizace účetních jednotek 

Typ účetní jednotky 

Povinnost  

sestavovat výkaz 

CF a VK 

Sestavování  

výroční zprávy 
Způsoby zveřejnění 

Mikro účetní jednotka Ne Ne Pouze rozvahu 

Malá účetní jednotka 

V případě  

povinnosti auditu 

ano 

Za určitých 

okolností ano 

Pouze rozvahu v případě  

nepovinného auditu 

Střední účetní jednotka Ano Ano V rozsahu ověřeném auditorem 

Velká účetní jednotka Ano Ano V rozsahu ověřeném auditorem 

 

Pramen: (Růčková, 2019 str. 22) 

 

 

Vnitropodnikové účetní výkazy vychází z potřeb každého podniku a 

nemají právně závaznou úpravu. Tyto výkazy poskytují finanční ana-

lýze informace vedoucí k zpřesnění jejího výsledku. (Růčková, 2019 

str. 21) 

 

 

2.1 Rozvaha 

„Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich 

financování (pasiva) vždy k určitému datu.“ (Růčková, 2019 str. 23) 

Jde tedy o výkaz, který informuje o tom, jaký majetek společnost 

vlastní a jakými zdroji je tento majetek financován. Tento výkaz se 

sestavuje zpravidla k poslednímu dni daného roku. 
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Struktura tohoto účetního výkazu je přesně stanovena Ministerstvem 

financí ČR. 

 

Při analýze rozvahy se hodnotí stav a vývoj bilanční sumy, struktura 

aktiv, její vývoj a přiměřenost velikosti jednotlivých položek, 

struktura pasiv (její vývoj s důrazem na podíl vlastního kapitálu), 

bankovních a dodavatelských úvěrů a relace mezi složkami aktiv a 

pasiv. (Růčková, 2019 str. 24) 

 

 
Tabulka 3: Struktura rozvahy 

ROZVAHA 

AKTIVA PASIVA 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. DNM A.II. Ážio a kapitálové fondy 

B.II. DHM A.III. Fondy ze zisku 

B.III. DFM A.IV. VH minulých let 

C. Oběžná aktiva A.V. VH běžného účetního období 

C.I. Zásoby A.VI. Rozhodnuto o zálohách na výplatě po-

dílu ze zisku 

C.II. Pohledávky B. + C. Cizí zdroje 

C.II.1 Dlouhodobé pohledávky B. Rezervy 

C.II.2 Krátkodobé pohledávky C. Závazky 

C.III. Krátkodobý finanční majetek C.I. Dlouhodobé závazky 

C.IV. Peněžní prostředky C.II. Krátkodobé závazky 

D. Časové rozlišení aktiv D. Časové rozlišení pasiv 

 

Pramen: (Knápková, 2017 str. 24) 

 

 

2.2 Výkaz zisku a ztráty 

„Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a 

výsledku hospodaření za určité období. Zachycuje tedy pohyb výnosů 

a nákladů.“ (Růčková, 2019 str. 32) Společnost je založena za účelem 

vytváření zisků a růstu její tržní hodnoty.  

 

Výkaz zisku a ztráty sleduje výsledky hospodaření. Obsahuje tzv. 

tokové veličiny. Vždy sleduje výnosy a náklady vztahující se k ur-

čitému období. Výnosy jsou peněžním vyjádřením hospodaření podniku. 

Náklady jsou vyjádřením spotřeby podniku. Jak výnosy, tak náklady 

se ve výkazu zisku a ztráty rozdělují do dvou podskupin, na výnosy 
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a náklady z provozní a z finanční činnosti. (Scholleová, 2017 str. 

18) Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady představuje 

výsledek hospodaření. 

 

 
Rovnice 1: Obecný výpočet výsledku hospodaření 

𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í (𝑉𝐻) = 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 − 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 
 

Pramen: (Knápková, 2017 str. 41) 

 

 

Struktura tohoto účetního výkazu je přesně stanovena Ministerstvem 

financí ČR. 

 

 

2.3 Přehled o peněžních tocích (Cash flow) 

„Výkaz cash flow – účetní výkaz srovnávající bilanční formou zdroje 

tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaji) za 

určité období – slouží k posouzení skutečné finanční situace.“ 

(Růčková, 2019 str. 35) Tento výkaz se sestavuje z jednoho prostého 

důvodu, a to z důvodu důležitosti přehledu o tom, kolik skutečně 

peněz do podniku přijde nebo z něj odejde. 

 

„Příjmy jsou reálné peníze, které přicházejí do podniku nezávisle 

na původu. Výdaje jsou reálné peníze, které z podniku odcházejí a 

nemusí přitom docházet ke spotřebě výrobních faktorů.“ (Scholleová, 

2017 str. 27) 

 

 
Rovnice 2: Obecný výpočet cash flow 

𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 = 𝑝ří𝑗𝑚𝑦 − 𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒  
 

Pramen: (Knápková, 2017 str. 55) 

 

 

Výkaz cash flow se sestavuje za pomoci metody přímé nebo nepřímé a 

je ho možné rozdělit na tři základní části: provozní činnost, in-

vestiční činnost a finanční činnost.  

 

Díky účetnímu výkazu cash flow může být za pomoci ukazatelů na jeho 

bázi určeno finanční zdraví firmy. Jedním z nich je krátkodobá li-

kvidita z CF, která vyjadřuje schopnost podniku splácet své splatné 

závazky z vytvořených peněžních prostředků. Dalšími ukazateli jsou 
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rentabilita obratu z CF, stupeň oddlužení nebo úrokové krytí. 

(Scholleová, 2017 str. 30)  

 

 

3 Metody a ukazatele finanční ana-

lýzy 

V následujících podkapitolách jsou popsány jednotlivé metody a uka-

zatele finanční analýzy. Jednou z metod je analýza absolutních uka-

zatelů, kterou je dobré doplnit o rozbor dodržování bilančních pra-

videl. Analýza rozdílových ukazatelů slouží k posouzení a řízení 

finanční situace podniku s orientací na jeho likviditu, zde je zmí-

něn ukazatel čistého pracovního kapitálu. Analýza poměrových ukaza-

telů je nejčastěji používaným nástrojem pro určení finančního zdraví 

firmy, v této části kapitoly jsou popsány ukazatele rentability, 

likvidity, zadluženosti a aktivity. V případě souhrnných ukazatelů 

se práce věnuje bankrotnímu modelu Index IN05, bonitnímu modelu 

Quick test „Kislingerová“ a ekonomické přidané hodnotě (EVA). 

 

 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů využívá údaje přímo zjištěné z účet-

ních výkazů. Jedná se o analýzu majetkové a finanční struktury, 

která se provádí za pomoci horizontální a vertikální analýzy. 

(Knápková, 2017 str. 65) Pokud se jedná o analýzu vývojových trendů, 

kdy se sleduje a porovnává vývoj v časových řadách, jedná se o 

horizontální analýzu. Pokud je proveden procentní rozbor jednotli-

vých složek, který je vyjádřen procentním podílem těchto složek, 

jedná se o vertikální analýzu. (Knápková, 2017 str. 71) 

 

„Absolutní ukazatele vyjadřují určitý jev bez vztahu k jinému jevu. 

Jsou velmi citlivé na velikost podniku, což znemožňuje nebo kompli-

kuje jejich použití při porovnání výsledků různých podniků, můžeme 

je však dobře srovnávat v rámci jednoho podniku.“ (Holečková, 2008 

str. 41) 

 

V rámci diplomové práce je provedena analýza absolutních ukazatelů 

u rozvahy a výkazu zisku a ztráty, kde jsou porovnána data daného 

účetního roku s rokem předchozím. 
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3.1.1 Vertikální analýza 

„Vertikální analýza (procentní rozbor) spočívá ve vyjádření jednot-

livých položek účetních výkazů jako procentního podílu k jediné 

zvolené základně položené jako 100 %.“ (Knápková, 2017 str. 71) U 

rozvahy je většinou zvolena za základnu výše aktiv (pasiv) a u 

výkazu zisku a ztráty je ve většině případů zvolena za základnu 

velikost celkových výnosů nebo nákladů. Pro účely této práce je 

zvolena základna u výkazu zisku a ztráty položka celkových tržeb. 

 

Vertikální analýza rozvahy si klade za cíl určit, jaký je podíl 

jednotlivých majetkových složek na celkových aktivech (pasivech) a 

jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech (aktivech). U 

výkazu zisku a ztráty se jedná o určení podílu jednotlivých položek 

výkazu na celkových tržbách. (Scholleová, 2017 str. 167) 

 

 

3.1.2 Horizontální analýza 

Horizontální analýza (analýza vývojových trendů) sleduje a porovnává 

vývoj jednotlivých položek v rámci časových řad. „Hodnotí stabilitu 

a vývoj z hlediska přiměřenosti ve všech položkách, sílu vývoje.“ 

(Scholleová, 2017 str. 167) Pro správnou intepretaci výsledků pro-

vedené analýzy, je potřeba, aby byla zvolena dostatečně dlouhá ča-

sová řada a bylo bráno v úvahu prostředí, ve kterém firma funguje, 

aby nedošlo k nepřesnosti z hlediska interpretace výsledků propočtu. 

(Růčková, 2019 str. 46) 

 

Metoda sleduje změnu položek po jednotlivých řádcích, kdy je sledo-

vána změna absolutní hodnoty položky, tak procentní změna položky. 

Výpočet je znázorněn v následující rovnici. 

 

 
Rovnice 3: Výpočet absolutní a procentní změny 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 −  𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = (𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚𝑒𝑛𝑎 ∗ 100)/ 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

 

Pramen: (Knápková, 2017 str. 71) 
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3.2 Bilanční pravidla 

Analýzu absolutních ukazatelů je vhodné doplnit rozborem dodržování 

bilančních pravidel. Tato bilanční pravidla se však neřadí mezi 

klasické ukazatele a pouze doporučují, v jaké výši by měl být maje-

tek a investice drženy. (Scholleová, 2017 str. 167)  

 

„Bilanční pravidla pocházejí z germanofonní oblasti a jednoduchým 

způsobem formulují doporučení pro vzájemný vztah některých složek 

aktiv a pasiv. Je třeba je vnímat jako doporučení, nikoli jako 

nařízení a jejich nedodržení naopak hodnotit v kontextu celého pod-

niku.“ (Scholleová, 2017 str. 71) 

 

V následujících podkapitolách je vysvětlen jejich princip a to, co 

sdělují. Je představeno Zlaté bilanční pravidlo, Zlaté pravidlo vy-

rovnání rizika, Zlaté pari pravidlo a Zlaté růstové pravidlo. 

 

 

3.2.1 Zlaté bilanční pravidlo 

Zlaté bilanční pravidlo doporučuje, aby byl dlouhodobý majetek fi-

nancován z vlastních nebo cizích dlouhodobých zdrojů. Doporučuje, 

aby byla ve vzájemném souladu časová vázanost aktiv a pasiv. 

 

 
Rovnice 4: Zlaté bilanční pravidlo 

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 ≤ 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

 

Pramen: (Scholleová, 2017 str. 71) 

 

 

Po získání výsledku z výše zmíněného vztahu je možné dojít k závěru, 

zda společnost upřednostňuje konzervativní nebo agresivní způsob 

financování – viz Tabulka 4.   
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Tabulka 4: Konzervativní a agresivní způsob financování 

Konzervativní financování 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Dlouhodobý cizí kapitál 

Oběžný majetek 

 

Krátkodobý cizí kapitál 

 

Agresivní financování 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Dlouhodobý cizí kapitál 

 

Krátkodobý cizí kapitál Oběžný majetek 

 

Pramen: (Scholleová, 2017 str. 72) 

 

 

V případě, kdy má společnost více kapitálu než dlouhodobého majetku, 

společnost uplatňuje konzervativní způsob financování, je to pro 

společnost méně rizikové, ale o to dražší.  

 

V situaci, kdy je dlouhodobého majetku více než kapitálu, společnost 

uplatňuje agresivní způsob financování. Vzniká tedy opačná situace 

k předcházející, a to že tato volba je pro společnost více riziková, 

ale o to levnější. 

 

 

3.2.2 Zlaté pravidlo vyrovnání rizika 

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika doporučuje, aby byl vlastní kapitál 

vyšší než cizí kapitál. „Doporučuje se, aby v podniku byly využívány 

vlastní i cizí zdroje, ale s podmínkou, že vlastní zdroje budou 

převyšovat zdroje cizí (bez ohledu na časovou vázanost).“ 

(Scholleová, 2017 str. 74) 
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Rovnice 5: Zlaté pravidlo vyrovnání rizika 

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 ≥ 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

 

Pramen: (Scholleová, 2017 str. 74) 

 

 

V následující tabulce je vyobrazena pravděpodobnost splnění jak Zla-

tého bilančního pravidla, tak Zlatého pravidla vyrovnání rizika 

v návaznosti na typu společnosti a její činnosti. 

 

 
Tabulka 5: Zlaté pravidlo vyrovnání rizika ve srovnání se Zlatým bilančním pravi-

dlem 

Velká výrobní  

společnost 

Malá výrobní  

společnost 

Obchodní  

společnost 

Pravidlo  

vyrovnání  

rizika 

Aktiva Aktiva Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý 

majetek 

Dlouhodobý 

majetek 

Dlouhodobý 

majetek Vlastní kapitál 

Oběžný majetek 

Oběžný majetek 

Dlouhodobý 

cizí kapitál 

Krátkodobý 

cizí kapitál 

Oběžný majetek 

 

Pramen: (Scholleová, 2017 str. 74) 

 

 

V případě, kdy společnost potřebuje financovat své podnikání cizími 

zdroji a disponuje větším množstvím vlastního kapitálu než cizími 

zdroji, je pro banku poskytnutí bankovního úvěru pro takovouto spo-

lečnost zajímavější. Skutečnost je taková, že pokud společnost dis-

ponuje větším množství vlastního kapitálu než cizími zdroji, je 

takovýto stav pro společnost dražší, neboť vlastní kapitál je pro 

společnost ve většině případů dražší než kapitál cizí. 

 

 

3.2.3 Zlaté pari pravidlo 

Zlaté pari pravidlo říká, že by měl být dlouhodobý majetek větší 

než vlastní kapitál. „Pari pravidlo doporučuje, aby podnik užíval 

nejvýš tolik vlastního kapitálu, kolik může uložit do dlouhodobého 
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majetku – v ideálním případě méně, aby se vytvořil také prostor pro 

financování dlouhodobým cizím kapitálem. Znamená to, že by vlastního 

kapitálu mělo být méně než dlouhodobého majetku, rovnost připouští 

jen tehdy, když k financování není používán dlouhodobý dluh.“ 

(Scholleová, 2017 str. 75) 

 

 
Rovnice 6: Zlaté pari pravidlo 

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 > 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Scholleová, 2017 str. 75) 

 

 

V případě, kdy společnost disponuje větším množstvím vlastního ka-

pitálu než dlouhodobým majetkem, je tato skutečnost pro společnost 

dražší variantou, společnost a především vlastník, nesou vyšší ri-

ziko.  

 

 

3.2.4 Zlaté růstové pravidlo 

„Poslední z bilančních pravidel doporučuje, aby tempo růstu investic 

nepředbíhalo tempo růstu tržeb. Porovnává, zda růst dlouhodobého 

majetku má odezvu i v dalších výkonech podniku.“ (Scholleová, 2017 

str. 76) Nedoporučuje se investovat do kapitálu, který nezpůsobí 

zvýšení tržeb. V určitých odvětvích mají investice dlouhodobější 

charakter, a tedy mají sklon k pomalejšímu náběhu. Doporučuje se 

toto pravidlo sledovat z dlouhodobějšího časového hlediska.  

 

Následující rovnice zobrazuje výpočet růstu tržeb a investic. 

 

 
Rovnice 7: Výpočet růstu tržeb a růstu investic 

𝑟ů𝑠𝑡 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =  
(𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 2 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗 𝑧𝑏𝑜ží 2)

(𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 1 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗 𝑧𝑏𝑜ží 1)
 

 

𝑟ů𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐 =  
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 2
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 1

 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Scholleová, 2017 str. 76) 
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V další rovnici je zobrazeno Zlaté růstové pravidlo. 
Rovnice 8: Zlaté růstové pravidlo 

𝑟ů𝑠𝑡 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 > 𝑟ů𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Scholleová, 2017 str. 76) 

 

 

Závěr, který toto bilanční pravidlo poskytuje je, že v zájmu udržení 

dlouhodobé finanční rovnováhy by měl podnik udržovat vyšší růst 

tržeb než růst investic.   

 

 

3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

„Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace 

podniku s orientací na jeho likviditu.“ (Knápková, 2017 str. 85) 

Jedním z nejvýznamnějších ukazatelů je čistý pracovní kapitál. 

 

 

3.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (provozní kapitál) poukazuje na platební 

schopnost podniku. „Má-li být podnik likvidní, musí mít potřebnou 

výši relativně volného kapitálu, tzn. Přebytek krátkodobých likvid-

ních aktiv nad krátkodobými cizími zdroji. Čistý pracovní kapitál 

představuje tu část majetku, která je financována dlouhodobým kapi-

tálem.“ (Knápková, 2017 str. 85) 

 

 
Rovnice 9: Výpočet čistého pracovního kapitálu 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

 

nebo 

 

Č𝑃𝐾 =  𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 +  𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 –  𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Knápková, 2017 str. 75) 

 

 

Schopnost podniku hradit své závazky je tím vyšší, čím vyšší je 

tento ukazatel. 
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Pokud je čistý pracovní kapitál vyšší než 0, je krátkodobý majetek 

financován dlouhodobými zdroji. Jedná se o konzervativní formu fi-

nancování majetku, což je pro firmu bezpečnější, ale o to dražší. 

 

Pokud je čistý pracovní kapitál nižší než 0, je krátkodobý majetek 

financován krátkodobými zdroji. Jedná se agresivní formu financování 

majetku, což je pro firmu riskantnější, ale o to levnější. 

 

Pokud se čistý pracovní kapitál rovná 0, pak je Zlaté bilanční 

pravidlo financování majetku splněno a jedná se o neutrální typ 

financování. 

 

 

3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je nejčastěji používaným nástrojem pro 

určení finančního zdraví firmy, důvodem je také to, že se nutné 

údaje získávají ze základních účetních výkazů, tedy z veřejně do-

stupných zdrojů.  

 

„Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účet-

ních položek základních účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich 

skupině. Lze rozlišovat různé skupiny poměrových ukazatelů.“ 

(Růčková, 2019 str. 56)  

 

„K tomu, aby bylo možné analyzovat vzájemné vazby a souvislosti mezi 

ukazateli, dáváme jednotlivé absolutní hodnoty do vzájemných poměrů. 

Pro potřeby finanční analýzy se obvykle setkáváme s utříděním uka-

zatelů do skupin, které měří určitou stránku finančního zdraví pod-

niku. Tyto skupiny jsou vnímány jako stejně důležité a rovnocenné.“ 

(Scholleová, 2017 str. 176)  

 

V následujících podkapitolách jsou popsány ukazatele rentability, 

likvidity, zadluženosti a aktivity. 

 

 

3.4.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita (výnosnost vloženého kapitálu) měří, jak moc je podnik 

schopen vytvářet nové zdroje za použití investovaného kapitálu. 

Nejčastěji se vychází z účetních výkazů rozvaha a výkaz zisku a 

ztráty. (Růčková, 2019 str. 61) „Ukazatele rentability poměřují 
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výsledek efektu dosaženého podnikatelskou činností podniku ke zvo-

lené srovnávací základně.“ (Scholleová, 2017 str. 177) Tato skupina 

ukazatelů zobrazuje, jaký má vliv řízení aktiv, financování firmy a 

likvidita na rentabilitu. (Holečková, 2008 str. 54) 

 

Pro výpočty jsou potřebné tři kategorie zisku, které jsou specifi-

kovány v následující tabulce. 

 

 
Tabulka 6: Kategorie zisku 

Kategorie zisku 

EAT Earning after Tax zisk po zdanění 

čistý zisk po zdanění, odpovídá VH za 

účetní období ve VZZ 

EBT Earning before Tax zisk před zdaněním 

EAT + daň z příjmu, odpovídá VH před 

zdaněním ve VZZ 

EBIT 

Earning before  

Interest and Tax 

zisk před úroky a zdaně-

ním 

EBT + nákladové úroky 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Scholleová, 2017 str. 22) 

 

 

V následujícím textu jsou popsány nejpoužívanější ukazatele renta-

bility, které jsou použity pro účely této diplomové práce. 

 

 

RENTABILITA AKTIV (Return on Assets, ROA) 

 

„ROA je klíčovým měřítkem rentability. Poměřuje zisk podniku s cel-

kovými vloženými prostředky bez ohledu na to, zda byl financován z 

vlastního, nebo cizího kapitálu.“ (Scholleová, 2017 str. 177) Tento 

ukazatel měří výkonnost podniku. 
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Rovnice 10: Výpočet ROA 

𝑅𝑂𝐴 =  𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄  

 

Pramen: (Scholleová, 2017 str. 177) 

 

 

RENTABILITA VLASTNÍHO KAPITÁLU (Return on Equity, ROE) 

 

„ROE vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu vloženého vlast-

níky. Sleduje, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu inves-

tovanou vlastníky společnosti.“ (Scholleová, 2017 str. 177) Hod-

noty tohoto ukazatele by měly být vyšší, než činí úroky z dlouho-

dobých vkladů. 

 

 
Rovnice 11: Výpočet ROE 

𝑅𝑂𝐸 =  𝐸𝐴𝑇 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙⁄  

 

Pramen: (Scholleová, 2017 str. 177) 

 

 

RENTABILITA TRŽEB (Return on Sales, ROS) 

 

„Ukazuje, kolik korun zisku podnik utvoří z jedné koruny tržeb. 

Pokud se tento ukazatel nevyvíjí dobře, lze předpokládat, že ani v 

ostatních ukazatelích nebude situace dobrá.“ (Scholleová, 2017 

str. 177) Tomuto ukazateli se také říká ziskové rozpětí a slouží k 

vyjádření ziskové marže. 

 

 
Rovnice 12: Výpočet ROS 

𝑅𝑂𝑆 =  𝐸𝐴𝑇 𝑡𝑟ž𝑏𝑦⁄  

 

Pramen: (Scholleová, 2017 str. 177) 

 

 

RENTABILITA ÚPLATNÉHO KAPITÁLU (Return on Capital Employed, ROCE) 

 

„Jde o ukazatel, který vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv spo-

lečnosti financovaných vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. Lze 

tedy říct, že komplexně vyjadřuje efektivnost hospodaření společ-

nosti.“ (Růčková, 2019 str. 63) Mezi příklady úplatného kapitálu 
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lze zařadit vlastní kapitál (E) a dlouhodobé zdroje (D) bez krátko-

dobých cizích závazků. 

 

 
Rovnice 13: Výpočet ROCE 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  𝐸𝐵𝐼𝑇 (𝐸 + 𝐷)⁄  

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Růčková, 2019 str. 64) 

 

 

3.4.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity měří schopnost podniku uhradit včas své platební 

závazky. Ve chvíli, kdy podnik není dostatečně likvidní, není scho-

pen využívat svých ziskových příležitostí nebo, jak bylo výše zmí-

něno, není schopen hradit své běžné závazky. Tyto skutečnosti mohou 

vést k platební neschopnosti nebo dokonce k bankrotu. Každá zájmová 

skupina preferuje jinou úroveň likvidity, proto je její hodnocení 

odlišné z hlediska zájmových skupin. (Růčková, 2019 str. 57) 

 

 

BĚŽNÁ LIKVIDITA (likvidita III. stupně): 

 

„Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátko-

dobé závazky podniku nebo také kolika jednotkami oběžných aktiv je 

kryta jedna jednotka krátkodobých závazků.“ (Růčková, 2019 str. 59) 

Běžná likvidita vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit 

své věřitele, kdyby došlo k okamžité přeměně jejích veškerých oběž-

ných aktiv na hotovost. 

 

 
Rovnice 14: Výpočet běžné likvidity 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦⁄  

 

Pramen: (Růčková, 2019 str. 58) 

 

 

Doporučená hodnota běžné likvidity se pohybuje mezi 1,5 – 2,5. 

V případě překročení horní hranice se bude jednat o konzervativní 

způsob financování za použití čistého pracovního kapitálu. V pří-

padě, kdy se hodnota běžné likvidity pohybuje pod spodní hranicí 
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rozmezí, jedná se o agresivní způsob financování a společnost se 

vystavuje vyššímu riziku. (Růčková, 2019 str. 59) 

 

 

POHOTOVÁ LIKVIDITA (likvidita II. stupně): 

 

„Pro pohotovou likviditu platí, že čitatel by měl být stejný jako 

jmenovatel, tedy poměr 1:1, případně až 1,5:1. Z doporučených hodnot 

pro tento ukazatel je patrné, že pokud by byl poměr 1:1, podnik by 

byl schopen se vyrovnat se svými závazky, aniž by musel prodat své 

zásoby. Nadměrná výše oběžných aktiv vede k neproduktivnímu využí-

vání do podniku vložených prostředků a nepříznivě tak ovlivňuje 

celkovou výnosnost vložených prostředků.“ (Růčková, 2019 str. 59) 

 

 
Rovnice 15: Výpočet pohotové likvidity 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = (𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝐾𝐹𝑀 + 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦) 𝐾𝑍⁄  

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Růčková, 2019 str. 58) 

 

 

Pokud se hodnota pohotové likvidity nachází v rozmezí 1 – 1,5, spo-

lečnost by si měla být schopna udržet svou likviditu. Pokud má 

podnik vyšší hodnotu likvidity, než stanovuje rozmezí, bude se muset 

spoléhat na případný prodej zásob. (Růčková, 2019 str. 59) 

 

 

OKAMŽITÁ LIKVIDITA (likvidita I. stupně) 

 

„Okamžitá likvidita představuje to nejužší vymezení likvidity. Vstu-

pují do ní jen ty nejlikvidnější položky z rozvahy.“ (Růčková, 2019 

str. 58) 

 

 
Rovnice 16: Výpočet okamžité likvidity 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = (𝐾𝐹𝑀 +  𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦) 𝐾𝑍⁄  

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Růčková, 2019 str. 58) 

 

 

Doporučené hodnoty pro okamžitou likviditu se pohybují v rozmezí 

0,2 – 0,5. Pokud je její hodnota vyšší než doporučené rozmezí, 

společnost nejspíše neefektivně využívá své finanční prostředky. 
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Hodnota 0,2 je hodnotou kritickou. Pokud však hodnota okamžité li-

kvidity nesplňuje rozmezí doporučených hodnot, nemusí mít firma 

nutně finanční problémy, neboť z údajů rozvahy nemusí být na první 

pohled patrné, že společnost využívá kontokorentů. (Růčková, 2019 

str. 59)  

 

 

3.4.3 Ukazatele zadluženosti 

„Ukazatele zadluženosti slouží jako indikátory výše rizika, jež 

podnik nese při daném poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích 

zdrojů.“ (Knápková, 2017 str. 87) Čím více je podnik zadlužený, tím 

vyšší je riziko, jež na sebe bere, protože je nutné, aby byl schopen 

splácet své závazky za jakékoliv situace. 

 

Určitá výše zadlužení však pro podnik není nežádoucí, neboť je cizí 

kapitál levnější než kapitál vlastní. Úroky z cizího kapitálu sni-

žují daňové zatížení podniku, neboť jsou součástí nákladů, které 

snižují zisk, ze kterého se platí daně. Tomuto efektu se říká daňový 

štít. (Knápková, 2017 str. 87) „Podstatou analýzy zadluženosti je 

hledání optimálního vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem – hovo-

říme o kapitálové struktuře.“ (Růčková, 2019 str. 67) 

 

 

CELKOVÁ ZADLUŽENOST (Total Debt to Total Assets) 

 

Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika) patří mezi zá-

kladní ukazatele zadluženosti. Čím vyšší je hodnota tohoto ukaza-

tele, tím vyšší je riziko pro věřitele, ale není to pravidlem. Je 

nutné, aby byl tento ukazatel posuzován v souvislosti s celkovou 

výnosností podniku a také v souvislosti se strukturou cizího kapi-

tálu. (Růčková, 2019 str. 68) 

 

 
Rovnice 17: Výpočet celkové zadluženosti 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄  

 

Pramen: (Knápková, 2017 str. 88) 

 

 

Doporučená hodnota celkové zadluženosti je mezi 30 – 60 %. (Knápková, 

2017 str. 88) 
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MÍRA ZADLUŽENOSTI (Debt to Equity Ratio) 

 

Míra zadluženosti je významným ukazatelem pro banky, především 

v případě, kdy má společnost zájem o úvěr. Na základě tohoto ukaza-

tele se bude banka rozhodovat, zda úvěr podniku poskytne či nikoliv. 

Cílem tohoto ukazatele je určit, do jaké míry by mohly být ohroženy 

nároky věřitelů. Tento ukazatel by se měl posuzovat také z hlediska 

splatnosti zdrojů. Obecně platí, že krátkodobé zdroje mohou být sice 

levnější, ale představují pro podnik vyšší riziko. Dlouhodobé zdroje 

naopak pro podnik představují nižší riziko, ale jejich cena je vyšší. 

(Knápková, 2017 str. 89) 

 

 
Rovnice 18: Výpočet míry zadluženosti 

𝑚í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙⁄  

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Knápková, 2017 str. 89) 

 

 

V následující tabulce je zobrazena klasifikace zadluženosti dle hod-

not míry zadluženosti. 

 

 
Tabulka 7: Klasifikace míry zadluženosti 

Hodnoty míry zadluženosti (mz) Klasifikace zadluženosti 

mz ≤ 1 nízká zadluženost 

1 < mz ≤ 1,5 vyšší zadluženost 

1,5 < mz vysoká zadluženost 

Doporučená hodnota těsně pod 1 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Knápková, 2017 str. 89) 

 

 

ÚROKOVÉ KRYTÍ (Times Interest Earned Ratio) 

 

Ukazatel úrokového krytí odpovídá podniku na otázku, zda je pro něj 

ještě dluhové zatížení únosné. Zobrazuje, kolikrát je zisk vyšší 

než úroky. „Úrokové krytí ukazuje, jak velký je bezpečnostní polštář 

pro věřitele.“ (Růčková, 2019 str. 68) Tento ukazatel charakterizuje 

výši zadluženosti podniku pomocí schopnosti podniku splácet nákla-

dové úroky. (Knápková, 2017 str. 90) 
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Rovnice 19: Výpočet úrokového krytí 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦⁄  

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Knápková, 2017 str. 89) 

 

 

Optimální hodnota ukazatele úrokového krytí je 5. Čím vyšší je tato 

hodnota, tím vyšší je schopnost podniku splácet náklady spojené 

s využíváním cizího kapitálu. Pokud ukazatel vykazuje hodnotu 1, 

podnik je schopný splácet pouze úroky svým věřitelům, ale není 

schopný vygenerovat dostatečný zisk na zaplacení daní státu a tvorbu 

čistého zisku pro vlastníka. (Knápková, 2017 str. 90) 

 

 

3.4.4 Ukazatele aktivity 

„Ukazatele aktivity zachycují, jak je podnik schopen využít jednot-

livé majetkové části. Ukazuje, zda má přebytečné kapacity, či naopak 

nedostatek produktivních aktiv a v budoucnu nebude moci realizovat 

růstové příležitosti.“ (Scholleová, 2017 str. 180) 

 

Ukazatele aktivity můžou být rozděleny na dva typy, a to na ukaza-

tele, které vyjadřují obratovost (počet obratů), a na ukazatele, 

které vyjadřují dobu obratu. 

 

Počet obratů vyjadřuje, kolikrát jsou roční tržby větší než položka, 

jejíž obratovost počítáme. Čím vyšší je počet obrátek, tím kratší 

dobu je majetek vázán v podniku a tím je zvyšován zisk podniku. Doba 

obratu vyjadřuje průměrnou dobu trvání jedné obrátky majetku. Opti-

mální je, když se podniku podaří tuto dobu co nejvíce zkrátit a 

zvýšit počet obrátek. Podnik by se měl snažit maximalizovat obrátky 

a minimalizovat dobu obratu.  (Scholleová, 2017 str. 180) 
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OBRAT AKTIV (Total Assets Turnover Ratio) 

 

„Komplexní ukazatel, který udává, kolikrát se celková aktiva obrátí 

za rok. Měl by se pohybovat minimálně na úrovni hodnoty 1.“ 

(Scholleová, 2017 str. 180) Pokud je hodnota ukazatele nižší než 1, 

podnik neefektivně využívá své majetkové vybavení a toto majetkové 

vybavení je pro podnik značně neúměrné. 

 

 
Rovnice 20: Výpočet obratu aktiv 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄   

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Scholleová, 2017 str. 180) 

 

 

DOBA OBRATU ZÁSOB (Inventory Turnover) 

 

„Má podobné vypovídací schopnosti jako obrat zásob, ale z jiného 

pohledu. Udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku vázány 

až do fáze jejich spotřeby (suroviny, materiál) nebo do fáze jejich 

prodeje (zásoby vlastní výroby).“ (Scholleová, 2017 str. 180) 

 

 
Rovnice 21: Výpočet doby obratu zásob a obratu zásob 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 = 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 (𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360)⁄  

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 = 𝑡𝑟ž𝑏𝑦/𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Scholleová, 2017 str. 180) 

 

 

DOBA SPLATNOSTI POHLEDÁVEK (Average Collection Period) 

 

„Udává počet dnů, kdy musí firma čekat, než dostane za již prodané 

výrobky a služby zaplaceno. Po dobu od předání výrobků poskytuje 

firma svým odběratelům obchodní úvěr.“ (Scholleová, 2017 str. 181) 

 

 
Rovnice 22: Výpočet doby splatnosti pohledávek a obratu pohledávek 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 = 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦⁄  

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 = 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦⁄  

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Scholleová, 2017 str. 180) 
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DOBA SPLATNOSTI KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKŮ (Creditors Payment Period) 

 

„Ukazatel udává počet dnů, po které firma od svých dodavatelů vyu-

žívá bezplatný obchodní úvěr.“ (Scholleová, 2017 str. 181) 

 

 
Rovnice 23: Výpočet doby splatnosti KZ a obratu KZ 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣𝑧𝑘ů =  𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦⁄  

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦⁄  

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Scholleová, 2017 str. 181) 

 

 

3.5 Souhrnné ukazatele 

„Protože některé z ukazatelů finanční analýzy mohou vypovídat o 

podniku pozitivně, jiné negativně, byly vyvinuty modely, které pro-

střednictvím jednoho čísla – souhrnného indexu, představí celkovou 

finanční charakteristiku podniku a vyjádří jeho výkonnost a ekono-

mickou situaci.“ (Scholleová, 2017 str. 191) V následujících podka-

pitolách jsou podrobně popsány vybrané modely bankrotních a bonit-

ních modelů spolu s ekonomickou přidanou hodnotou. 

 

 

3.5.1 Bankrotní modely 

Bankrotní modely informují o tom, zda je firma v nejbližší době 

ohrožena bankrotem či nikoliv. Jejich cílem je odhalit symptomy, 

které společnosti v nejbližší době ohrožení bankrotu vykazují. 

 

 

INDEX IN 05 

 

„IN indexy vycházejí z významných bankrotních indikátorů, ale index 

IN05 byl zkonstruován s ohledem na české podmínky a akceptuje i 

hledisko vlastníka.“ (Scholleová, 2017 str. 192) Index IN05 hodnotí, 

zda podniku hrozí bankrot nebo zda vytváří hodnotu. 
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Rovnice 24: Výpočet indexu IN05 

𝐼𝑁05 = 0,13 ×  𝐴 + 0,04 ×  𝐵 + 3,97 ×  𝐶 + 0,21 × 𝐷 + 0,09 × 𝐸  

 

A celková aktiva / cizí zdroje 

B EBIT / nákladové úroky (je-li hodnota tohoto faktoru vyšší než 9, použije se hodnota 9) 

C EBIT / celková aktiva 

D výnosy / celková aktiva 

E oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Scholleová, 2017 str. 192) 

 

 

Při získání výsledné hodnoty indexu IN05 lze zjištěnou hodnotu in-

terpretovat podle následující tabulky. 

 

 
Tabulka 8: Interpretace indexu IN05 

Hodnota IN05 Interpretace 

IN05 < 0,9 podnik spěje k bankrotu (s pravděpodobností 86 %) 

0,9 < IN05 < 1,6 pásmo zvané „šedá zóna“ 

IN05 > 1,6 podnik tvoří hodnotu (s pravděpodobností 67 %) 

 

Pramen: (Scholleová, 2017 str. 193) 

 

 

3.5.2 Bonitní modely 

„Bonitní modely se snaží bodovým ohodnocením stanovit bonitu hodno-

ceného podniku. Jsou velmi silně závislé na kvalitě zpracování da-

tabáze poměrových ukazatelů v odvětvové skupině srovnávaných firem.“ 

(Růčková, 2019 str. 85) Tyto modely slouží jako nástroj pro vyhod-

nocení finančního zdraví firmy, které jej hodnotí prostřednictvím 

jednoho syntetického koeficientu. Jsou hodnoceny skutečně dosažené 

výsledky, na kterých se již nedá nic změnit a umožňují tak srovnávání 

firem v daném odvětví. 
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QUICK TEST „Kislingerová“ 

 

Quick test „Kislingerová“ se řadí mezi bonitní modely. Tento bonitní 

model byl prof. Kislingerovou modifikován na prostředí České repub-

liky. Modifikace spočívá především ve výpočtu používaného cash flow. 

(Kislingerová, 2008 str. 74) 

 

 
Rovnice 25: Vypočet cash flow "Kislingerová" 

𝐶𝐹 = 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í 𝑧𝑎 úč𝑒𝑡𝑛í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í + 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 + 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑢 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣 

 

Pramen: (Kislingerová, 2008 str. 74) 

 

 

Pro zjištění výsledku tohoto rychlého testu je nutné vypočítat čtyři 

ukazatele, jejichž výpočet je zobrazen v následující tabulce. 

 

 
Tabulka 9: Výpočet ukazatelů quick test "Kislingerová" 

Ukazatel Název ukazatele Výpočet 

A kvóta VK (vlastní kapitál / celková aktiva) × 100 

B doba splácení dluhu z CF (krátkodobé + dlouhodobé závazky) / cash flow 

C CF v tržbách (cash flow / tržby) × 100 

D ROA VH po zdanění + úroky × (1 - daň) / celková aktiva 

 

Pramen: (Kislingerová, 2008 str. 75) 

 

 

Po výpočtu jednotlivých ukazatelů se jejich hodnoty klasifikují za 

pomoci následující tabulky. Celková známka se vypočítá jako aritme-

tický průměr z jednotlivých hodnocení jednotlivých ukazatelů. 
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Tabulka 10: Hodnocení ukazatelů quick testu "Kislingerová" 

Ukazatel Výborný (1) Velmi dobrý (2) Průměrný (3) Špatný (4) Ohrožen insolvencí (5) 

A > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

B < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

C > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

D > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

 

Pramen: (Kislingerová, 2008 str. 75) 

 

 

Výsledná známka celého testu se vypočítá jako průměr známek za dílčí 

ukazatele. Hodnocení výsledné hodnoty je zobrazeno v následující 

tabulce. 

 

 
Tabulka 11: Interpretace výsledné známky quick testu "Kislingerová" 

Hodnota výsledné známky (h) Interpretace 

h < 2 Podnik je velmi dobrý 

2 < h < 3 Šedá zóna 

h > 3 Špatná finanční situace 

 

Pramen: (Kislingerová, 2008 str. 75) 

 

 

3.5.3 Ekonomická přidaná hodnota 

„Společnost, která vykazuje kladný čistý zisk (hospodářský výsledek 

za období), ještě nemusí dosahovat kladného ekonomického zisku. 

Ekonomickým ziskem rozumíme zisk po odečtení nejen nákladů na cizí 

kapitál (ty jsou součástí čistého zisku), ale i nákladů na vlastní 

kapitál (tzv. implicitní náklady).“ (Scholleová, 2017 str. 194) 

Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added, EVA) se snaží o 

zahrnutí všech ekonomických nákladů. Aby společnost vykazoval kladný 

ekonomický zisk, měl by tento souhrnný ukazatel nabývat kladné hod-

noty. (Scholleová, 2017 str. 195) 
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Rovnice 26: Výpočet ekonomické přidané hodnoty 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 × 𝐶 
 

Zkratka Celý název Výpočet 

NOPAT čistý provozní zisk po zdanění 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 × (1 − 𝑡 ) 

C investovaný zpoplatněný kapitál 𝐶 = 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 (𝐸) + ú𝑟𝑜č𝑒𝑛é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒(𝐷) 

WACC průměrné vážené náklady na kapitál 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝐿𝐴 + 𝑟𝑃𝑆 +  𝑟𝐹𝑆 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Vochozka, 2011 str. 121) 

 

 

„Hodnotu NOPAT v českých účetních výkazech nenajdeme, je možné ji 

odhadnout jako provozní zisk × (1 – t), kde t je daňová sazba.“ 

(Scholleová, 2017 str. 195) Daňová sazba odpovídá sazbě daně z pří-

jmu právnických osob, při výpočtu lze použít platnou sazbu daně ze 

zisku ve sledovaném období. (Vochozka, 2011 str. 121) V práci je 

reálně placená daň vypočítána jako rozdíl EBT a EAT v podílu k EBT.  

 

„Hodnotu finančních zdrojů, které do podniku vložili investoři, 

představuje investovaný zpoplatněný kapitál C.“ (Vochozka, 2011 str. 

121) V práci je použit výpočet investovaného zpoplatněného kapitálu 

z provozního hlediska, tedy jako součet dlouhodobých provozních ak-

tiv v zůstatkových cenách a pracovního kapitálu. (Vochozka, 2011 

str. 121) 

 

Pro výpočet průměrných vážených nákladů na kapitál je nutné využít 

ratingového modelu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO). Vzorec 

pro výpočet vážených nákladů na kapitál je zobrazen v následující 

rovnici. 

 

 
Rovnice 27: Výpočet průměrných vážených nákladů na kapitál 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝐿𝐴 + 𝑟𝑃𝑆 +  𝑟𝐹𝑆 

 

Pramen: (Vochozka, 2011 str. 130) 

 

 

Při výpočtu průměrných vážených nákladů na kapitál je nutné zjistit 

výši bezrizikové výnosové míry, kterou lze nalézt na webových strán-

kách České národní banky (ČNB), vypočítat přirážku za velikost 

firmy, přirážku za možnou nižší podnikatelskou stabilitu a přirážku 
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za možnou nižší finanční stabilitu. (Vochozka, 2011 str. 130) V ná-

sledující tabulce je popsán postup výpočtu jednotlivých položek. 

 

 
Tabulka 12: Určení velikosti bezrizikové výnosové míry a přirážek pro výpočet WACC 

rf 

bezriziková výnosová 

míra 

Průměrná výnosnost dlouhodobých státních dluhopisů (ČNB) 

rLA 

přirážka za velikost 

firmy 

C > 3 mld. Kč  
rLA = 0 

 

C < 100 mil. Kč  
rLA = 5 % 

 

100 mil. < C < 3 mld. Kč 

 

𝑟𝐿𝐴 =  
(3 − 𝐶)2

168,2
 

rPS 

přirážka za možnou 

nižší podnikatelskou 

stabilitu 

EBIT / aktiva < 0 rPS = 10 % 

EBIT / aktiva > rd * C / aktiva 

rPS = minimální hodnota  

v odvětví (MPO) 

EBIT / aktiva kladný ale menší  

než rd * C / aktiva 

𝑟𝑃𝑆 =  
(𝑟𝑑 ∗ 𝐶 − 𝐸𝐵𝐼𝑇/𝐴)2

(𝑟𝑑 ∗ 𝐶)2
∗ 0,1 

rFS 

přirážka za možnou 

nižší finanční 

stabilitu 

L1 = OA/KZ 

L1 < XL1 rPS = 10 %(dop. hodnota XL1 = 1) 

L1 > XL2 rPS = 0 %(dop. hodnota XL2 = 2,5) 

XL1 > L1 > 

XL2 

𝑟𝑃𝑆 =  (
𝑋𝐿1 −

𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑋𝐿2 − 𝑋𝐿1
)

2

×
1

10
 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (Vochozka, 2011 stránky 130 - 132) 
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4 O společnosti 

HOPI s. r. o. se sídlem Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří 

je logistická společnost, která vznikla a byla zapsána do obchodního 

rejstříku 8. dubna 1992. Zakladatelem společnosti je František Piš-

kanin. (JUSTICE.CZ, 2021) 

 

V roce 2012 se podnik transformoval v HOPI Holding a.s., do nějž v 

rámci divize LOGISTICS patří HOPI Fish HUB, HOPI Czech Republic, 

HOPI Slovakia, HOPI Hungary a HOPI Romania. Do HOPI Holding a. s. v 

rámci divize HOPI FOODS patří potravinářské společnosti HOLLANDIA 

Karlovy Vary, Perfect Canteen by Filip Sajler a AD FineDine. V 

divizi AGRICULTURE jsou farmy Otročín a Bemagro. HOPI Holding a. s. 

má své zastoupení v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, 

v Polsku a v Rumunsku. (HOPIHOLDING.EU, 2021) 

 

 
Obrázek 1: Struktura organizace 

 

Pramen: (HOPIHOLDING.EU, 2021) 

 

 

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků společnosti za 

účetní období 2019 byl 1 055 osob.  

 

DOPRAVA 

Společnost HOPI s. r. o. v rámci dopravy zajišťuje profesionální 

dopravní servis pro segment FMCG (Fast Moving Consumer Goods) ve 

všech teplotních režimech (chlazená, suchá, mražená a kombinovaná 
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přeprava). Vozový park společnosti tvoří více než 200 vozidel 

s chladírenskou nástavbou. Doprava je doplněna o smluvní přepravce. 

(HOPI.CZ, 2021) 

 

 
Obrázek 2: Vozový park HOPI s. r. o. 

Pramen: (HOPI.CZ, 2021) 

 

SKLADY 

Společnost patří k největším poskytovatelům skladovacích služeb 

s přidanou hodnotou ve střední Evropě. Skladuje zboží ve všech tep-

lotních režimech (od +25 °C do -25 °C). Dodržuje metody řízení 

hmotného toku zásob FIFO (First In First Out), FEFO (First Expired 

First Out), LIFO (Last In First Out) a sklady společnosti jsou 

řízeny Warehouse Management systémem (nadstavba SAP). V České re-

publice společnost skladuje ve čtyřech distribučních centrech, 

v Jažlovicích, v Prostějově, ve Strančicích a Miřeticích u Klášterce 

nad Ohří (HOPI.CZ, 2021) 

 

 
Obrázek 3: Sklady společnosti HOPI s. r. o. 

Pramen: (HOPI.CZ, 2021) 
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4.1 Charakteristika společnosti 

Následující informace o společnosti HOPI s. r. o. byly zjištěny 

z Veřejného rejstříku a Sbírky listin. (JUSTICE.CZ, 2021) 

 

 

Obchodní firma:    HOPI s.r.o. 

 

 

Datum vzniku a zápisu: 8. dubna 1992 

 

 

Sídlo:     Pražská 673 

Miřetice u Klášterce nad Ohří 

431 51 Klášterec nad Ohří 

 

 

Identifikační číslo:   453 56 700 

 

 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

 

 

Statutární orgán:  5 členů 

 

 

Společník:    HOPI HOLDING a.s. 

IČO: 287 36 931 

Pražská 673 

431 51 Klášterec nad Ohří 

 

Podíl: Vklad: 375 000 000,- Kč 

Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 100% 
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Předmět podnikání společnosti HOPI s. r. o.:  

 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnos-

tenského zákona 

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence 

- silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná 

vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně  

- silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná 

vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 

- silniční motorová doprava nákladní mezinárodní provozovaná vo-

zidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 

- silniční motorová doprava nákladní mezinárodní provozovaná vo-

zidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 

- vedení spisovny 

- řeznictví a uzenářství 

- provozování autoškoly   

 

 

Na základě projektu odštěpením se vznikem nové společnosti v roce 

2019, došlo k odštěpení části aktiv a pasiv společnosti HOPI s. r. 

o. do nové společnosti HOPI Real Estate s. r. o. Základní kapitál 

společnosti HOPI s. r. o. ke dni 31. prosince 2019 byl ve výši 

375 000 tis. Kč. (JUSTICE.CZ, 2021) 
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5 Finanční analýza společnosti 

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení podniku. Je 

jedním z prostředků, díky kterým může být vyhodnoceno finanční 

zdraví firmy. Základní zdroje informací pro provedení finanční ana-

lýzy společnosti HOPI s. r. o. jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty 

společnosti za roky 2015 – 2019, které jsou v přílohách této práce. 

Nejprve je provedena analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Dále 

je vyhodnoceno splnění bilančních pravidel, je provedena analýza 

rozdílových a poměrových ukazatelů a v neposlední řadě je finanční 

zdraví podniku vyhodnoceno na základě souhrnných ukazatelů. 

 

 

5.1 Analýza rozvahy 

Rozvaha je jedním ze základních účetních výkazů a zachycuje bilanční 

formou stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiv) a 

zdrojů jejich financování (pasiv) k určitému datu.  

 

Analýza je provedena na základě dat uvedených v rozvaze společnosti 

HOPI s. r. o. viz příloha 1 a příloha 2.  

 

Výše aktiv, resp. pasiv, společnosti HOPI s. r. o. se pohybovala 

v letech 2015 – 2019 v rozmezí 1,3 – 2,5 mld. Kč.  

 

 

5.1.1 Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv poskytuje přehled o tom, jaký je podíl 

jednotlivých majetkových složek na celkových aktivech společnosti. 

Jednotlivé položky aktiv společnosti HOPI s. r. o. jsou vyjádřeny 

jako procentní podíl k celkovým aktivům společnosti. 

 

V grafu č. 1 je zobrazeno složení celkových aktiv společnosti HOPI 

s. r. o. za roky 2015 – 2019. Celková aktiva společnosti jsou tvořena 

stálými aktivy (SA), oběžnými aktivy (OA) a časovým rozlišením.  
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Graf 1: Složení celkových aktiv společnosti HOPI s. r. o. 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1 

 

 

Z grafu č. 1 je zřejmé, že v letech 2015 – 2018 měla nejvyšší podíl 

na celkových aktivech společnosti aktiva stálá. Procentní zastoupení 

stálých aktiv na celkových aktivech se pohybovalo v rozmezí 63,22 % 

(2018) a 67,69 % (2016). Od roku 2016, v němž bylo dosaženo nej-

vyššího podílu stálých aktiv na celkových aktivech, však zastoupení 

stálých aktiv na celkových aktivech klesalo. K dramatickému poklesu 

jejich podílu na celkových aktivech došlo zejména v roce 2019, kdy 

stálá aktiva tvořila 22,50 % z celkových aktiv společnosti. V tomto 

roce došlo k odštěpení části stálých aktiv do nové společnosti HOPI 

Real Estate s. r. o., což ovlivnilo složení celkové struktury aktiv 

společnosti. 

 

Výše podílu oběžných aktiv na celkových aktivech společnosti sta-

bilně od roku 2016 do roku 2018 rostla. V roce 2019 došlo díky výše 

zmíněné situaci k prudkému nárustu podílu oběžných aktiv na celko-

vých aktivech. V roce 2019, oběžná aktiva tvořila největší část 

celkových aktiv, a to ze 76,19 %.  

 

Časové rozlišení se významně nepodílelo na celkovém složení aktiv 

společnosti. V roce 2015 to bylo 1,70 %, což je nejvyšší dosažená 

hodnota za všechna sledovaná období. V letech 2016 – 2018 hodnota 

podílu časového rozlišení na celkových aktivech měla klesající ten-

denci a v roce 2019 byl zaznamenán opětný nárůst (1,31 %). 

2015 2016 2017 2018 2019

Časové rozlišení 1,70% 1,47% 1,07% 1,06% 1,31%

Oběžná aktiva 31,68% 30,84% 33,05% 35,72% 76,19%

Stálá aktiva 66,62% 67,69% 65,88% 63,22% 22,50%
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V tabulce č. 13 jsou uvedeny položky stálých aktiv, které se v le-

tech 2015 - 2019 významně podílely na celkových aktivech společnosti 

HOPI s. r. o. Položky stálých aktiv jsou uvedené, jak v peněžním 

vyjádření, tak v procentním zastoupení vůči celkovým aktivům. 

 

 
Tabulka 13: Složení stálých aktiv v podílu na celkových aktivech 

 HOPI s. r. o. 2015 
 

2016 2017 
 

2018 
 

2019 
 

Položka SA v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

DNM 19 945 0,79 16 920 0,73 9 992 0,46 10 682 0,49 10 385 0,78 

Pozemky 113 197 4,51 113 197 4,91 113 197 5,17 113 197 5,17 32 0,00 

Stavby 769 393 30,65 727 765 31,59 686 132 31,35 650 929 29,74 28 279 2,12 

Hmotné MV  

a soubory MV 

45 444 1,81 36 798 1,60 81 574 3,73 113 625 5,19 119 017 8,90 

Oceňovací  

rozdíl  

k nabytému  

majetku 

671 416 26,75 610 378 26,49 549 340 25,10 488 303 22,31 142 422 10,65 

DFM  51 838 2,07 53 005 2,30 198 0,01 198 0,01 200 0,01 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 4 

 

 

V letech 2015 – 2018 měly největší podíl na celkových aktivech spo-

lečnosti především položky z dlouhodobého hmotného majetku, a to 

zejména stavby, oceňovací rozdíl k nabytému majetku a pozemky. Nej-

vyšší podíl na celkových aktivech měly stavby v roce 2016 (31,59 

%). Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vznikl v důsledku fúze Spo-

lečnosti HOPI Activity s. r. o. k 1. lednu 2012, kde HOPI Activity 

byla nástupnickou společností. V souladu se zákonnými požadavky byla 

hodnota vlastního jmění zanikající společností HOPI s. r. o. oceněna 

znaleckým posudkem. Rozdíl mezi reálnou hodnotou vlastního jmění a 

účetní hodnotou vlastního kapitálu byl vykázán jako oceňovací rozdíl 

k nabytému majetku. V roce 2019 tvořila největší podíl na stálých 

aktivech společnosti HOPI s. r. o. položka oceňovací rozdíl k naby-

tému majetku (10,65 %). Hodnota majetku k 1. lednu 2019 byla očiš-

těna o majetek odštěpený do společnosti HOPI Real Estate s. r. o. 

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek mají podíl 

na celkových aktivech ve sledovaných letech pouze minimální. 
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Tabulka 14: Složení oběžných aktiv v podílu na celkových aktivech 

HOPI s.r.o. 2015 2016 2017 2018 2019 

Položka OA v  

tis. Kč 

v % 
v  

tis. Kč 

v % 
v  

tis. Kč 

v % 
v  

tis. Kč 

v % 
v  

tis. Kč 

v % 

Materiál 1 218 0,05 1 396 0,06 5 562 0,25 4 466 0,20 3 032 0,23 

Zboží 93 931 3,74 76 691 3,33 79 250 3,62 79 330 3,62 65 336 4,89 

Krátkodobé pohle-

dávky z obch. 

vztahů 

557 607 22,21 509 578 22,12 524 165 23,95 547 294 25,01 652 460 48,80 

Krátkodobé pohle-

dávky - ostatní 

138 954 5,54 119 304 5,18 110 506 5,05 134 369 6,14 116 620 8,72 

Krátkodobé jiné 

pohledávky 

114 515 4,56 95 634 4,15 95 663 4,37 116 662 5,33 94 533 7,07 

Peněžní pro-

středky v po-

kladně 

1 092 0,04 1 117 0,05 1 468 0,07 945 0,04 2 152 0,16 

Peněžní pro-

středky na účtech 

1 294 0,05 988 0,04 1 632 0,07 418 0,02 201 0,02 

Náklady příštích 

období  

37 985 1,51 29 738 1,29 18 012 0,82 14 390 0,66 12 050 0,90 

Příjmy příštích 

období 

4 684 0,19 4 140 0,18 5 393 0,25 8 753 0,40 5 435 0,41 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 4 

 

 

Nejvýznamnější podíl na celkových aktivech ve všech sledovaných ob-

dobích měly především krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů. 

Tato položka oběžných aktiv od roku 2016, kdy došlo k mírnému po-

klesu její hodnoty (22,12 %) v podílu k celkovým aktivům, stabilně 

rostla. V roce 2019 byla hodnota krátkodobých pohledávek z obchod-

ních vztahů ve vztahu k celkovým aktivům až 48,80 %. Krátkodobé 

pohledávky společnosti HOPI s. r. o. jako takové, měly celkově 

z oběžných aktiv nejvyšší procentní podíl na celkových aktivech 

společnosti. Další položkou oběžných aktiv, která měla významné za-

stoupení na celkových aktivech společnosti, byly zásoby. Především 

položka zboží, která se na celkových aktivech ve sledovaných obdo-

bích podílela v rozmezí 3,33 % (2016) a 4,89 % (2019). 

 

Podíl časového rozlišení na celkových aktivech společnosti byl téměř 

nulový ve všech sledovaných obdobích. 
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5.1.2 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza (analýza vývojových trendů) sleduje a porovnává 

vývoj jednotlivých položek v rámci časových řad. Metoda analyzuje 

dílčí položky po jednotlivých řádcích, přičemž je sledována změna 

absolutní hodnoty položky a procentní změna položky. Výpočet hori-

zontální analýzy aktiv je proveden v příloze 5. 

 

Celková aktiva společnosti HOPI s. r. o. od roku 2015 do roku 2019 

klesla celkem o 1,17 mld. Kč.  

 

Mezi roky 2015 a 2016 došlo k nejvýraznějšímu nárůstu u položky 

krátkodobých pohledávek – ovládaná nebo ovládající osoba, kdy se 

meziročně stav této položky zvýšil o 308 tis. Kč, tj. o 45,23 %. 

K největšímu poklesu došlo u položky krátkodobých pohledávek stát – 

daňové pohledávky, propad hodnoty této položky byl ve výši 100 %, 

tj. 7 336 tis. Kč. 

 

Z porovnání mezi lety 2016 a 2017 vyplývá, že nejvyšší přírůstek 

v rámci oběžných aktiv byl zaznamenán u položky materiál, kdy spo-

lečnost zvýšila své zásoby materiálu o 298,42 %, tj. o 4 166 tis. 

Kč. Nejmarkantnější navýšení z pohledu dlouhodobého nehmotného ma-

jetku nastalo u položky nedokončeného dlouhodobého nehmotného ma-

jetku, kdy se hodnota této položky zvýšila o 123,60 %, tj. o 2 268 

tis. Kč. Stejně tak došlo k prudkému nárůstu prostředků u dlouhodo-

bého hmotného majetku, konkrétně u položky hmotných movitých věcí a 

souboru movitých věcí. Změna této položky v roce 2017 oproti roku 

2016 byla 121,68 %, tj. hodnota položky hmotných movitých věcí a 

souboru movitých věcí byla o 44 776 tis. Kč vyšší než v roce před-

chozím. V roce 2017 oproti roku 2016 zásadní pokles o 100 %, tj. 

52 807 tis. Kč, zaznamenala položka aktiv zápůjčka a úvěry – ovlá-

daná nebo ovládající osoba. 

 

Největší nárůst o 4 974,82 %, tj. 14 029 tis. Kč, mezi roky 2017 a 

2018 zaznamenaly krátkodobé pohledávky – ovládaná nebo ovládající 

osoba. O 391,60 %, tj. 5 224 tis. Kč, byly navýšeny prostředky u 

položky dlouhodobého hmotného majetku – poskytnutých záloh na dlou-

hodobý hmotný majetek. 

 

Za zcela zásadní pro společnost a její stav aktiv je z hlediska 

horizontální analýzy považován rok 2019. K nejvýraznějšímu poklesu 

aktiv došlo právě mezi roky 2018 a 2019, kdy celková aktiva společ-

nosti klesla o 38, 91 %. Tento nápadný pokles byl zapříčiněn odště-

pením části aktiv společnosti do nově vzniklé společnosti HOPI Real 
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Estate s. r. o. Tato změna byla především způsobena poklesem hodnoty 

dlouhodobého hmotného majetku, který klesl o 78,85 %, tj. o 1 082 455 

tis. Kč.  

 

 

5.1.3 Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv spočívá ve vyjádření jednotlivých položek 

pasiv jako procentního podílu k celkové výši pasiv. Cílem je určit, 

jaký je podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech.  

 

V grafu č. 2 je zobrazeno složení celkových pasiv společnosti HOPI 

s. r. o. za roky 2015 – 2019. Celková pasiva společnosti jsou tvořena 

vlastním kapitálem (VK), cizími zdroji (CZ) a časovým rozlišením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 2: Složení celkových pasiv společnosti HOPI s. r. o. 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 2 

 

 

Ve všech sledovaných obdobích byla celková pasiva tvořena především 

cizím kapitálem, průměrně ze 64,06 %. Vlastní kapitál společnosti 

tvořil celková pasiva průměrně ze 35,57 % a časové rozlišení prů-

měrně z 0,37 %. 

 

Největší část celkových pasiv tvořil vlastní kapitál v letech 2017 

a 2018 a to z 38,03 %. Nejnižší podíl vlastního kapitálu na celkových 

2015 2016 2017 2018 2019

Časové rozlišení 0,30% 0,23% 0,24% 0,18% 0,90%

Cizí zdroje 67,96% 65,85% 62,21% 61,81% 62,49%

Vlastní kapitál 31,74% 33,91% 38,03% 38,03% 36,61%
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pasivech byl zaznamenán v roce 2015, kdy byl podíl vlastního kapi-

tálu na celkových pasivech společnosti 31,74 %. Podíl vlastního 

kapitálu na celkových pasivech od roku 2015 rostl a v roce 2019 

došlo k jeho mírnému poklesu (36,61 %). 

 

Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech společnosti byl nejvyšší 

v roce 2015, kdy cizí zdroje tvořily celková pasiva společnosti ze 

67,96 %. Od roku 2016 (65,85 %) do roku 2018 (61,81 %) dochází ke 

snižování podílu cizích zdrojů na celkových pasivech společnosti. 

V roce 2019 došlo k mírnému nárůstu podílu cizích zdrojů na celko-

vých pasivech společnosti (62,49 %). 

 

Časové rozlišení mělo od roku 2015 (0,30 %) do roku 2018 (0,18 %) 

klesající tendenci. V roce 2019 došlo k nárůstu jeho podílu na cel-

kových pasivech společnosti (0,90 %). 

 

V tabulce č. 15 je zobrazeno složení vlastního kapitálu v podílu na 

celkových pasivech společnosti HOPI s. r. o. 

 

 
Tabulka 15: Složení vlastního kapitálu v podílu na celkových pasivech 

HOPI s.r.o. 2015 2016 2017 2018 2019 

Položka VK v tis. Kč  v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

ZK  500 000 19,92 500 000 21,70 500 000 22,85 500 000 22,85 375 000 28,05 

Ážio   46 406 1,85 46 568 2,02 55 843 2,55 56 145 2,57 0 0,00 

VH minulých let   286 517 11,41 250 314 10,87 234 720 10,72 266 136 12,16 1 544 0,12 

VH běžného účet-

ního období  

-36 203 -1,44 -15 594 -0,68 31 416 1,44 9 965 0,46 112 919 8,45 

  

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 6 

 

 

Z hlediska skladby vlastního kapitálu měla ve všech sledovaných ob-

dobích nejvyšší podíl na celkových pasivech položka základního ka-

pitálu. 

 

V roce 2015 byl podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech 19,92 

%. Výsledek hospodaření minulých let tvořil podíl na celkových pa-

sivech 11,54 %, což bylo zapříčiněno především podílem nerozděleného 

zisku minulých let na celkových pasivech společnosti (11,53 %). 

Podíl výsledku hospodaření běžného účetního období na celkových pa-

sivech společnosti byl v tomto roce záporný (-1,44 %), stejně tak 

byl záporný i v roce 2016 (-0,68 %). Nejvyššího podílu na celkových 
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pasivech společnosti dosáhlo ážio (2,57 %) a výsledek hospodaření 

minulých let (12,16 %) v roce 2018. V roce 2019 tvořil základní 

kapitál celková pasiva z 28,05 % a výsledek hospodaření běžného 

účetního období z 8,45 %. 

 

V tabulce č. 16 je zobrazeno složení cizího kapitálu v podílu na 

celkových pasivech společnosti HOPI s. r. o. 

 

 
Tabulka 16: Složení cizího kapitálu v podílu na celkových pasivech 

HOPI s.r.o. 2015 2016 2017 2018 2019 

Položka CZ v tis. Kč  v % v tis. Kč  v % v tis. Kč  v % v tis. Kč  v % v tis. Kč  v % 

Rezervy  10 814 0,43 21 027 0,91 38 667 1,77 34 915 1,60 48 259 3,61 

DZ   635 168 25,30 543 479 23,59 477 138 21,80 427 454 19,53 102 003 7,63 

KZ   1 060 104 42,23 952 627 41,35 845 624 38,64 890 273 40,68 685 260 51,25 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 6 

 

 

Nejvyšší podíl na celkových pasivech společnosti z cizího kapitálu 

ve všech sledovaných obdobích měly krátkodobé závazky. V roce 2015 

měly krátkodobé závazky podíl na celkových pasivech z 42,23 %, což 

bylo podmíněno především podílem krátkodobých závazků z obchodních 

vztahů (22,97 %). V roce 2015 měly dlouhodobé závazky podíl na cel-

kových pasivech společnosti ve výši 25,30 % a podíl rezerv byl 0,43 

%. V roce 2019 měly opět nejvyšší podíl na celkových pasivech spo-

lečnosti krátkodobé závazky (51,25 %), kdy tato výše podílu byla 

podmíněna procentním zastoupením položky krátkodobých závazků z ob-

chodních vztahů (27,71 %). Podíl dlouhodobých závazků na celkových 

pasivech byl v tomto roce 7,63 % a podíl rezerv 3,61 %. 

 

Podíl časového rozlišení na celkových pasivech společnosti byl téměř 

nulový ve všech sledovaných obdobích. 

 

 

5.1.4 Horizontální analýza pasiv 

Horizontální analýza (analýza vývojových trendů) sleduje a porovnává 

vývoj jednotlivých položek v rámci časových řad. Metoda sleduje 

změnu položek po jednotlivých řádcích, kdy je zaznamenávána změna 

absolutní hodnoty položky i procentní změna položky. Výpočet hori-

zontální analýzy pasiv je proveden v příloze 7. 
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Celková pasiva společnosti HOPI s. r. o. od roku 2015 do roku 2019 

klesla celkem o 1,17 mld. Kč. Tento pokles je shodný jak u aktiv, 

tak pasiv, neboť zde platí bilanční princip, kdy se součet aktiv 

rovná součtu pasiv. 

 

Mezi lety 2015 a 2016 u položky vlastního kapitálu došlo k poklesu 

hodnoty o 1,94 %, tj. o 15 432 tis. Kč, což bylo zapříčiněno poklesem 

výsledku hospodaření minulých let o 12,64 %, tj. o 36 203 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období vzrostl o 56,93 %, tj. 

o 20 609 tis. Kč. Cizí zdroje společnosti celkově klesly o 11,08 %, 

tj. o 188 953 tis. Kč, což bylo zapříčiněno zejména poklesem dlou-

hodobých a krátkodobých závazků k úvěrovým institucím (14,44 %, tj. 

91 689 tis. Kč a 10,14 %, tj. 107 477 tis. Kč). 

 

V období 2016 – 2017 došlo k nárůstu vlastního kapitálu o 5,21 %, 

tj. o 40 691 tis. Kč, což bylo zapříčiněno nárůstem položky kapitá-

lových fondů o 19,92 %, tj. o 9 275 tis. Kč a především díky prudkému 

nárůstu výsledku hospodaření běžného účetního období o 301,46 %, 

tj. o 47 010 tis. Kč. Cizí zdroje se meziročně snížily o 10,26 %, 

tj. o 155 704 tis. Kč. 

 

Mezi roky 2017 a 2018 položka vlastního kapitálu vzrostla pouze o 

1,25 %, tj. o 10 267 tis. Kč, položka výsledku hospodaření minulých 

let sice vzrostla o 13,38 %, tj. o 31 416 tis. Kč, ale výsledek 

hospodaření běžného účetního období s poklesem o 68,28 %, tj. o 

21 451 tis. Kč, tento nárůst vyrovnal. Položka cizích zdrojů opět 

pokračovala v klesajícím trendu a meziročně se změnila o nejnižší 

hodnotu za sledovaná období, a to o 0,65 %, tj. o 8 787 tis. Kč, 

neboť došlo ke zvýšení hodnoty krátkodobých závazků k úvěrovým in-

stitucím. Tato položka se meziročně zvýšila o 127,41 %, tj. o 38 611 

tis. Kč.  

 

Rozdíl mezi rokem 2018 a 2019 v oblasti vlastního kapitálu byl nej-

markantnější. Vlastní kapitál v roce 2019 oproti roku 2018 klesl o 

41,91 %, tj. o 342 783 tis. Kč, což bylo zapříčiněno odštěpením 

části základního kapitálu do společnosti HOPI Real Estate s. r. o. 

o 25 %, tj. o 125 000 tis. Kč, spolu s výsledkem hospodaření minulých 

let, který meziročně klesl o 99,42 %, tj. o 264 592 tis. Kč, a také 

odštěpením části kapitálových fondů o 100 %, tj. o 56 145 tis. Kč. 

V oblasti cizího kapitálu došlo k největším změnám u dlouhodobých 

závazků k úvěrovým institucím, kdy se jejich hodnota snížila o 100 

%, tj. o 188 653 tis. Kč, tato položka cizího kapitálu byla rovněž 
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součástí odštěpeného majetku do společnosti HOPI Real Estate s. r. 

o.  

 

 

5.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je účetní výkaz, který poskytuje písemný pře-

hled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité období. 

 

Analýza je provedena na základě dat uvedených ve výkazu zisku a 

ztráty společnosti HOPI s. r. o. viz příloha 3. 

 

 

5.2.1 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty spočívá ve vyjádření jed-

notlivých položek výsledovky jako procentního podílu k zvolené zá-

kladně. Pro účely této práce je zvolena základnou položka celkových 

tržeb. Cílem vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty je určení 

podílu jednotlivých položek výkazu na celkových tržbách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Graf 3: Složení celkových tržeb společnosti HOPI s. r. o. 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 3 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Tržby za prodej zboží 63,58% 55,82% 49,95% 49,55% 48,90%

Tržby z prodeje výrobků a služeb 36,42% 44,18% 50,05% 50,45% 51,10%
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Tržby z prodeje výrobků a služeb společnosti HOPI s. r. o. od roku 

2015 do roku 2019 stabilně rostly. V roce 2015 měly nejnižší podíl 

na celkových tržbách za sledovaná období, a to 36,42 %. Naopak 

nejvyšší podíl na celkových tržbách měly tržby z prodeje a výrobků 

v roce 2019, kdy dosáhly podílu na celkových tržbách z 51,10 %. 

 

Tržby za prodej zboží naopak od roku 2015 (63,58 %), kdy dosahovaly 

nejvyššího podílu na celkových tržbách, do roku 2019 (48,90 %), kdy 

dosáhly nejnižší hodnoty podílu na celkových tržbách, držely klesa-

jící trend. 

 

Nejvýznamnější podíl na celkových tržbách měla především výkonová 

spotřeba, zejména položka náklady vynaložené na prodané zboží, a to 

v průměru 51,34 %, a položka osobních nákladů s průměrným podílem 

na celkových tržbách společnosti cca 17,39 %. 

 

 

5.2.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza (analýza vývojových trendů) sleduje a porovnává 

vývoj jednotlivých položek v rámci časových řad. Metoda analyzuje 

změnu položek po jednotlivých řádcích, kdy je sledována změna abso-

lutní hodnoty položky i procentní změna položky.  

 

Tržby z prodeje výrobků a služeb mezi roky 2015 a 2016 vzrostly 

nejméně za všechna sledovaná období, a to o 4,45 %, tj. o 74 964 

tis. Kč. Nejvyšší nárůst této položky výkazu a ztráty byl zaznamenán 

mezi lety 2018 a 2019, kdy tržby z prodeje výrobků a služeb vzrostly 

o 6,22 %, tj. o 121 401 tis. Kč. 

 

Tržby za prodej zboží mezi lety 2015 a 2016 klesly o 24,40 %, tj. o 

717 666 tis. Kč. Mezi roky 2016 a 2018 pokles stále přetrvával, ale 

mezi roky 2017 a 2018 položka tržeb za prodej zboží zaznamenala 

opětovný nárůst o 3,61 %, tj. o 66 730 tis. Kč. Hodnota této položky 

i nadále v následujících letech rostla. 

 

Výkonová spotřeba mezi roky 2015 a 2016 klesla o 18,44 %, tj. o 

687 270 tis. Kč. Mezi roky 2016 a 2017 došlo k jejímu opětovnému 

poklesu o 8,46 %, tj. o 257 264 tis. Kč. Od roku 2017 hodnota 

výkonové spotřeby rostla. 

 

Provozní výsledek hospodaření společnosti mezi lety 2015 – 2017 

vykazoval rostoucí trend. Mezi roky 2017 a 2018 došlo k jeho poklesu 
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o 9,77 %, tj. o 2 680 tis. Kč a mezi roky 2018 a 2019 došlo k jeho 

opětovnému nárůstu, a to o 493,40 %, tj. o 122 083 tis. Kč. 

 

 

5.3 Bilanční pravidla 

Analýza absolutních ukazatelů je doplněna rozborem dodržování bi-

lančních pravidel. Tato bilanční pravidla formulují doporučení pro 

vzájemný vztah některých složek aktiv a pasiv. 

5.3.1 Zlaté bilanční pravidlo 

Zlaté bilanční pravidlo doporučuje, aby byla stálá aktiva financo-

vána z vlastních nebo cizích dlouhodobých zdrojů. Doporučuje, aby 

byla ve vzájemném souladu časová vázanost aktiv a pasiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 4: Zlaté bilanční pravidlo (v tis. Kč) 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1 a přílohy 2 

 

 

V tabulce č. 17 jsou uvedena vstupní data pro posouzení Zlatého 

bilančního pravidla za roky 2015 - 2019. 

 

 
  

2015 2016 2017 2018 2019

Stálá aktiva 1 672 382 1 559 313 1 441 767 1 383 624 300 874

Dlouhodobý kapitál 1 442 702 1 345 794 1 337 784 1 294 615 639 725
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Tabulka 17: Data pro výpočet Zlatého bilančního pravidla v tis. Kč 

HOPI S. R. O. 2015 2016 2017 2018 2019 

Stála aktiva 1 672 382 1 559 313 1 441 767 1 383 624 300 874 

Dlouhodobá pasiva 1 442 702 1 345 794 1 337 784 1 294 615 639 725 

Vlastní kapitál 796 720 781 288 821 979 832 246 489 463 

Rezervy 10 814 21 027 38 667 34 915 48 259 

Dlouhodobé závazky 635 168 543 479 477 138 427 454 102 003 

Převis -229 680 -213 519 -103 983 -89 009 338 851 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1 a přílohy 2 

 

 

Stálá aktiva společnosti HOPI s. r. o. v letech 2015 – 2018 měla 

vyšší hodnotu než dlouhodobá pasiva, to znamená, že společnost 

v těchto letech uplatňovala agresivní způsob financování. Tato va-

rianta přináší vyšší riziko, ale zároveň je pro společnost levnější. 

V letech 2015 – 2018 společnost nesplňovala doporučení Zlatého bi-

lančního pravidla. V roce 2019 tomu bylo naopak. Celkově se snížila 

hodnota stálých aktiv i dlouhodobých pasiv a právě v tomto roce 

došlo ke splnění doporučení Zlatého bilančního pravidla, kdy hodnota 

stálých aktiv byla nižší než hodnota dlouhodobých pasiv. Společnost 

v roce 2019 uplatňovala konzervativní způsob financování s nižší 

mírou rizika.  
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5.3.2 Zlaté pravidlo vyrovnání rizika 

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika doporučuje, aby byl vlastní kapitál 

vyšší než cizí kapitál, tedy aby v podniku byly využívány vlastní i 

cizí zdroje, ale za předpokladu, že cizí zdroje nebudou převyšovat 

zdroje vlastní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 5: Zlaté pravidlo vyrovnání rizika (v tis. Kč) 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 2 

 

 

V tabulce č. 18 jsou uvedeny hodnoty vlastního a cizího kapitálu v 

letech 2015 - 2019. 

 

 
Tabulka 18: Data pro výpočet Zlatého pravidla vyrovnání rizika v tis. Kč 

HOPI s.r.o. 2015 2016 2017 2018 2019 

VK 796 720 781 288 821 979 832 246 489 463 

Cizí kapitál 1 706 086 1 517 133 1 361 429 1 352 642 835 522 

Dlouhodobý CK 645 982 564 506 515 805 462 369 150 262 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 2 

 

 

Vlastní kapitál společnosti ve všech sledovaných obdobích nepřevy-

šoval kapitál cizí. Společnost financovala své podnikání ve větší 

2015 2016 2017 2018 2019

Vlastní kapitál 796 720 781 288 821 979 832 246 489 463

Cizí kapitál 1 706 086 1 517 133 1 361 429 1 352 642 835 522
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míře cizími zdroji, což bylo pro společnost levnější variantou, 

neboť na cizí kapitál působil daňový štít. Úroky z cizího kapitálu 

se počítají jako náklad, o který si společnost mohla snížit daňový 

základ. Cizí kapitál společnosti byl tvořen ve větší míře krátkodo-

bým cizím kapitálem. Zlaté pravidlo vyrovnání rizika tedy nebylo 

splněno ani v jednom ze sledovaných let.   

 

 

5.3.3 Zlaté pari pravidlo 

Zlaté pari pravidlo doporučuje, aby společnost užívala nanejvýš to-

lik vlastního kapitálu, kolik může uložit do stálých aktiv, aby se 

vytvořil také prostor pro financování dlouhodobým cizím kapitálem. 

Vlastního kapitálu by tedy mělo být méně než stálých aktiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 6: Zlaté pari pravidlo (v tis. Kč) 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1 a přílohy 2 

 

 

V tabulce č. 19 jsou uvedeny hodnoty vlastního a cizího kapitálu v 

letech 2015 - 2019. 

 

 
  

2015 2016 2017 2018 2019

Vlastní kapitál 796 720 781 288 821 979 832 246 489 463

Dlouhodobá aktiva 1 672 382 1 559 313 1 441 767 1 383 624 300 874
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Tabulka 19: Data pro výpočet Zlatého pari pravidla v tis. Kč 

HOPI s.r.o. 2015 2016 2017 2018 2019 

Vlastní kapitál 796 720 781 288 821 979 832 246 489 463 

Stálá aktiva 1 672 382 1 559 313 1 441 767 1 383 624 300 874 

Rozdíl SA a VK 875 662 778 025 619 788 551 378 -188 589 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1 a přílohy 2 

 

 

V letech 2015 – 2018 měla společnost vyšší hodnotu stálých aktiv 

než hodnotu vlastního kapitálu, to znamená, že v těchto letech spl-

ňovala doporučení Zlatého pari pravidla a byl vytvořen prostor pro 

financování dlouhodobým cizím kapitálem. V roce 2019 Zlaté pari 

pravidlo splněno nebylo, neboť hodnota vlastního kapitálu byla vyšší 

než hodnota stálých aktiv, to znamená, že společnost zvolila dražší 

variantu, která svému vlastníkovi přinesla vyšší riziko.  

 

 

5.3.4 Zlaté růstové pravidlo 

Zlaté růstové pravidlo doporučuje, aby tempo růstu investic nepřed-

bíhalo tempo růstu tržeb. Nedoporučuje se investovat do kapitálu, 

který nezpůsobí zvýšení tržeb. V určitých odvětvích mají investice 

dlouhodobější charakter, a tedy mají sklon k pomalejšímu náběhu. 

Podnik by měl v zájmu udržení dlouhodobé finanční rovnováhy udržovat 

vyšší růst tržeb než růst investic. 

 

 
Tabulka 20: Data pro výpočet Zlatého růstového pravidla (v tis. Kč) 

HOPI s.r.o. 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby z prodeje výrobků  

a služeb 

1 684 886 1 759 850 1 853 596 1 951 715 2 073 116 

Tržby za prodej zboží 2 940 819 2 223 153 1 849 897 1 916 627 1 983 803 

Stálá aktiva 1 672 382 1 559 313 1 441 767 1 383 624 300 874 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1 a přílohy 2 

 

 

V tabulce č. 21 jsou uvedeny výsledky výpočtu růstu tržeb a inves-

tic. 
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Tabulka 21: Zlaté růstové pravidlo 

HOPI s.r.o. 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

Růst tržeb 0,86 0,93 1,04 1,05 

Růst investic 0,93 0,92 0,96 0,22 

 

Pramen: Vlastní konstrukce  

 

 

Zlaté růstové pravidlo nebylo splněno pouze mezi roky 2015 a 2016, 

kdy tempo růstu investic převýšilo tempo růstu tržeb. Snížení tempa 

růstu tržeb v tomto přelomu období bylo především způsobeno poklesem 

tržeb za prodej zboží, tj. o 24,40 %. V následujících sledovaných 

obdobích bylo Zlaté růstové pravidlo splněno, tempo růstu investic 

bylo nižší než tempo růstu tržeb. Společnosti se podařilo v těchto 

letech lépe zhodnotit své investice, čímž jí vzrostly tržby. Ve 

všech sledovaných obdobích stálá aktiva měla klesající tendenci.  

 

5.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů posuzuje finanční situaci společnosti 

s orientací na její likviditu. Jedním z nejvýznamnějších rozdílo-

vých ukazatelů je čistý pracovní kapitál. 

 

 

5.4.1 Čistý pracovní kapitál 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu společnosti HOPI s. r. o. za 

roky 2015 – 2019 jsou vypočítány jako rozdíl oběžných aktiv a krát-

kodobých závazků. 

 

 
Tabulka 22: Výpočet čistého pracovního kapitálu (v tis. Kč) 

HOPI s.r.o. 2015 2016 2017 2018 2019 

Oběžná aktiva 795 239 710 581 723 438 781 784 1 018 688 

Krátkodobé závazky 1 060 104 952 627 845 624 890 273 685 260 

ČPK -264 865 -242 046 -122 186 -108 489 333 428 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1 a přílohy 2 
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Čistý pracovní kapitál společnosti v letech 2015 – 2018 dosahoval 

negativních hodnot, což bylo způsobeno tím, že neexistoval relativní 

přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými cizími 

zdroji. Schopnost společnosti hradit své závazky byla velmi nízká a 

její krátkodobý majetek byl financován krátkodobými zdroji. Společ-

nost v těchto letech uplatňovala agresivní formu financování ma-

jetku, což pro ni představovalo vyšší riziko, ale zároveň pro ni 

byla tato varianta financování majetku méně nákladná. Od roku 2015 

do roku 2018 docházelo meziročně ke zvyšování hodnoty čistého pra-

covního kapitálu, kladné hodnoty bylo dosaženo až v roce 2019. Pla-

tební schopnost společnosti hradit své závazky se v roce 2019 pod-

statně zvýšila a její krátkodobý majetek byl financován dlouhodobými 

zdroji. V tomto roce společnost uplatňovala konzervativní formu fi-

nancování svého majetku, která byla pro společnost sice dražší, ale 

o to bezpečnější. 

 

 

5.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je nejčastěji používaným nástrojem pro 

určení finančního zdraví firmy. Poměrový ukazatel se vypočítá jako 

poměr jedné nebo několika účetních položek základních účetních vý-

kazů k jiné položce nebo k jejich skupině. V následujících podkapi-

tolách je proveden výpočet ukazatelů rentability, likvidity, zadlu-

ženosti a aktivity. 

 

 

5.5.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability měří, jak moc je podnik schopen vytvářet nové 

zdroje za použití investovaného kapitálu.  

 

V tabulce č. 23 jsou vypočteny hodnoty jednotlivých kategorií zisku 

společnosti HOPI s. r. o. za roky 2015 – 2019. 
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Tabulka 23: Kategorie zisku společnosti HOPI s. r. o. (v tis. Kč) 

HOPI s.r.o. 2015 2016 2017 2018 2019 

EAT -36 203 -15 594 31 416 9 965 112 919 

EBT -37 800 -2 012 21 385 10 480 141 385 

EBIT -15 535 19 295 35 130 21 700 146 845 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 3 

 

 

Tabulka č. 24 zobrazuje hodnoty ukazatele rentability společnosti 

HOPI s. r. o. a hodnoty ukazatele rentability v odvětví za roky 2015 

– 2019. 

 

 
Tabulka 24: Ukazatele rentability společnosti HOPI s. r. o. (v %) 

HOPI s.r.o. / odvětví 2015 2016 2017 2018 2019 

ROA -0,62 0,84 1,61 0,99 10,98 

ROA v odvětví 8,09 8,36 7,31 7,37 8,32 

ROE -4,54 -2,00 3,82 1,20 23,07 

ROE v odvětví 9,55 9,84 8,39 8,35 9,42 

ROS -0,78 -0,39 0,85 0,26 2,78 

ROS v odvětví 7,58 8,34 6,89 6,45 7,20 

ROCE -1,08 1,46 2,70 1,72 24,83 

ROCE v odvětví 7,50 7,79 6,77 6,78 7,65 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1, přílohy 2 a přílohy 3 a 

MPO 

 

 

Ukazatel rentability aktiv (ROA) měří výkonnost podniku. Hodnota 

rentability aktiv společnosti HOPI s. r. o. od roku 2015 do roku 

2017 rostla, neboť se každým rokem zvyšovala hodnota zisku před 

úroky a zdaněním (EBIT) a klesala hodnota stálých aktiv. V roce 2018 

došlo k mírnému poklesu hodnoty ROA, který byl zapříčiněn poklesem 

zisku před zdaněním a úroky, hodnota stálých aktiv v tomto roce 

udržovala klesající trend. V letech 2015 – 2018 hodnota rentability 

aktiv nepřevýšila hodnotu rentability aktiv v odvětví. V roce 2019 

došlo k prudkému nárůstu rentability aktiv společnosti na 10,98 %, 

což bylo způsobeno opětovným nárůstem hodnoty EBIT a prudkým sníže-

ním hodnoty stálých aktiv o 78,25 %, tj. 1 082 750 tis. Kč, oproti 

roku 2018. V tomto roce dosahovala rentabilita aktiv společnosti 

HOPI s. r. o. vyšší hodnoty, než byla hodnota ROA v odvětví. 
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje efektivnost 

reprodukce kapitálu vloženého vlastníky. Sleduje, kolik čistého 

zisku připadá na jednu korunu investovanou vlastníky společnosti. 

Hodnota rentability vlastního kapitálu byla záporná pouze v letech 

2015 a 2016, což bylo zapříčiněno především zápornou hodnotou zisku 

po zdanění. V roce 2017 společnost poprvé za sledovaná období do-

sáhla kladné hodnoty ROE, ale v roce 2018 došlo k jejímu opětovnému 

poklesu. V letech 2015 – 2018 byly hodnoty rentability vlastního 

kapitálu společnosti mnohem nižší než hodnoty ROE v odvětví. V roce 

2019 došlo k prudkému nárůstu hodnoty ROE společnosti, který byl 

zapříčiněn poměrem mezi hodnotou zisku po zdanění a hodnotou vlast-

ního kapitálu společnosti. Velikost ROE společnosti v tomto roce 

vysoce převýšila velikost ROE v odvětví. 

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) ukazuje, kolik korun zisku podnik 

utvoří z jedné koruny tržeb. Rentabilita tržeb společnosti HOPI s. 

r. o. dosahovala v letech 2015 a 2016 záporných hodnot, a to přede-

vším z důvodu záporné hodnoty zisku po zdanění. V letech 2017 – 2019 

hodnota rentability tržeb společnosti byla kladná, stále však nedo-

sahovala hodnot ROS v odvětví. Schopnost podniku přeměnit zásoby na 

hotové peníze byla ve sledovaných obdobích nízká. 

 

Ukazatel rentability úplatného kapitálu (ROCE) vyjadřuje míru zhod-

nocení všech aktiv společnosti financovaných vlastním i cizím dlou-

hodobým kapitálem, tj. komplexním způsobem vyjadřuje efektivní hos-

podaření společnosti. Hodnota tohoto ukazatele meziročně rostla, 

záporná byla pouze v roce 2015, v roce 2018 došlo k jejímu mírnému 

poklesu a v roce 2019 došlo k jejímu prudkému nárůstu a to tak, že 

hodnota rentability úplatného kapitálu společnosti HOPI s. r. o. 

byla přibližně 3,25krát vyšší než hodnota ROCE v odvětví. Nárůst 

hodnoty ukazatele ROCE společnosti byl v tomto roce způsoben přede-

vším zvýšením hodnoty zisku před úroky a zdaněním a snížením hodnot 

vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. 

 

 

5.5.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity měří schopnost podniku uhradit včas své platební 

závazky. Ve chvíli, kdy podnik není dostatečně likvidní, není scho-

pen hradit své běžné závazky. Tyto skutečnosti mohou vést k platební 

neschopnosti nebo dokonce k bankrotu. 

V tabulce č. 25 jsou zobrazena data potřebná pro výpočet jednotli-

vých ukazatelů likvidity. 
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Tabulka 25: Data pro výpočet ukazatelů likvidity (v tis. Kč) 

HOPI s.r.o. 2015 2016 2017 2018 2019 

Oběžná aktiva 795 239 710 581 723 438 781 784 1 018 688 

Zásoby 95 149 78 087 84 812 83 796 68 368 

Peněžní prostředky 2 386 2 105 3 100 1 363 2 353 

Krátkodobé závazky 1 060 104 952 627 845 624 890 273 685 260 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1, přílohy 2  

 

 

Tabulka č. 26 zobrazuje hodnoty ukazatele likvidity společnosti HOPI 

s. r. o. a hodnoty ukazatele likvidity v odvětví za roky 2015 – 

2019. 

 

 
Tabulka 26: Ukazatele likvidity společnosti HOPI s. r. o. 

Likvidita 2015 2016 2017 2018 2019 

Běžná 0,75 0,75 0,86 0,88 1,49 

Běžná - v odvětví 1,48 1,62 1,60 1,74 1,80 

Pohotová 0,66 0,66 0,76 0,78 1,39 

Pohotová - v odvětví 1,41 1,55 1,54 1,66 1,74 

Okamžitá 0,0023 0,0022 0,0037 0,0015 0,0034 

Okamžitá - v odvětví 0,58 0,69 0,61 0,65 0,71 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1, přílohy 2 a MPO 

 

 

Běžná likvidita společnosti HOPI s. r. o. dosahovala v letech 2015 

a 2016 stejné hodnoty. V rozpětí let 2015 - 2018 oběžná aktiva 

nepokrývala krátkodobé závazky ani jednou. Od roku 2016 vykazovala 

hodnota běžné likvidity rostoucí trend, neboť v průběhu let dochá-

zelo ke zvyšování krátkodobých pohledávek a ke snižování krátkodo-

bých závazků z obchodních vztahů. V roce 2019, kdy hodnota běžné 

likvidity byla ve výši 1,49, došlo k pokrytí krátkodobých aktiv 

oběžnými aktivy. Hodnoty běžné likvidity v odvětví v letech 2015 – 

2019 rostly a kromě roku 2015 se pohybovaly v rámci doporučených 

hodnot pro běžnou likviditu. V žádném ze sledovaných let se hodnota 

běžné likvidity společnosti nepohybovala v doporučeném rozpětí pro 

běžnou likviditu. Společnost upřednostňovala agresivní způsob fi-

nancování a byla tak vystavena vyššímu riziku. 
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Pohotová likvidita společnosti HOPI s. r. o. měla ve sledovaných 

obdobích rostoucí tendenci, tedy kromě roku 2015, kdy byla její 

hodnota shodná s hodnotou pohotové likvidity v roce 2016. V letech 

2015 – 2018 se pohotová likvidita společnosti nacházela pod spodní 

hranicí doporučených hodnot, společnost by se tedy nebyla schopna 

vyrovnat se svými závazky, protože by se nemohla spolehnout na pro-

dej svých zásob. V roce 2019 hodnota běžné likvidity spadala do 

rozmezí doporučených hodnot 1 – 1,5, společnost by si tedy byla 

schopna udržet svou likviditu. Hodnoty pohotové likvidity v odvětví 

od roku 2017 vykazují vyšší množství oběžných aktiv, které může vést 

k neproduktivnímu využívání do podniku vložených prostředků a ne-

příznivě tak ovlivňuje celkovou výnosnost vložených prostředků. 

 

Hodnoty okamžité likvidity společnosti HOPI s. r. o. za sledovaná 

období jsou velmi nízké, pohybují se v řádu tisícin, tedy nesplňují 

doporučené rozmezí hodnot pro okamžitou likviditu. Doporučené hod-

noty se pohybují v rozmezí 0,2 – 0,5. Hodnota 0,2 je hodnotou kri-

tickou. Společnost vykazuje známky, že je nedostatečně likvidní a 

nedokázala by včas uhradit své běžné závazky.    
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5.5.3 Ukazatele zadluženosti 

Čím více je podnik zadlužený, tím vyšší je riziko, jež na sebe bere, 

protože je nutné, aby byl schopen splácet své závazky za jakékoliv 

situace. Určitá výše zadlužení však pro podnik není nežádoucí, neboť 

je cizí kapitál levnější než kapitál vlastní.  

 

 
Tabulka 27: Data pro výpočet ukazatelů zadluženosti (v tis. Kč) 

HOPI s.r.o. 2015 2016 2017 2018 2019 

Aktiva (Pasiva) 2 510 290 2 303 772 2 188 610 2 188 551 1 337 047 

Vlastní kapitál 796 720 781 288 821 979 832 246 489 463 

Cizí zdroje 1 706 086 1 517 133 1 361 429 1 352 642 835 522 

Dlouhodobé závazky 635 168 543 479 477 138 427 454 102 003 

EBIT -15 535 19 295 35 130 21 700 146 845 

Nákladové úroky a podobné 

náklady 

22 265 21 307 13 745 11 220 5 460 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1 a přílohy 2  

 

 

Data z tabulky č. 27 jsou použita pro výpočet jednotlivých ukazatelů 

zadluženosti společnosti HOPI s. r. o. pro roky 2015 – 2019. 

 

 
Tabulka 28: Ukazatele zadluženosti společnosti HOPI s. r. o. 

HOPI s.r.o. 2015 2016 2017 2018 2019 

Celková zadluženost 67,96 % 65,85 % 62,21 % 61,81 % 62,49 % 

Celková zadluženost v odvětví 32,53 % 31,71 % 30,73 % 29,95 % 29,54 % 

Míra zadluženosti 2,14 1,94 1,66 1,63 1,71 

Míra zadluženosti v odvětví 0,49 0,47 0,45 0,43 0,42 

Úrokové krytí -0,70 0,91 2,56 1,93 26,89 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1 a přílohy 2  

 

 

Hodnota ukazatele celkové zadluženosti společnosti HOPI s. r. o. se 

pohybovala v letech 2015 - 2019 nad horní hranicí doporučených hod-

not pro tento ukazatel. V porovnání s hodnotou celkové zadluženosti 

v odvětví byla hodnota společnosti až 2krát vyšší. Celková zadluže-

nost společnosti HOPI s. r. o. se mezi roky 2015 – 2018 snižovala. 

Třebaže hodnoty aktiv i cizích zdrojů poklesly, celková zadluženost 

v roce 2019 opět stoupla. Společnost by se měla v následujících 
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letech snažit o snížení podílu cizího kapitálu na celkových akti-

vech. 

 

Míra zadluženosti společnosti HOPI s. r. o. ve všech sledovaných 

letech vypovídala o vysoké zadluženosti podniku. Od roku 2015 do 

roku 2018 měl tento ukazatel klesající tendenci, ale v roce 2019 

opět vzrostl. Společnost využívá především krátkodobé zdroje finan-

cování, které jsou pro podnik levnější, ale zároveň jsou pro něj 

rizikovější. Pokud by chtěla společnost přijmout úvěr, banka by se 

rozhodovala na základě tohoto ukazatele a nemusela by žádost spo-

lečnosti přijmout. Míra zadluženosti v letech 2015 – 2019 naopak 

vykazovala nízkou zadluženost v odvětví.  

 

Doporučená hodnota úrokového krytí je 5. Z tabulky č. 28 je zřejmé, 

že hodnota úrokového krytí zdaleka nedosahovala žádoucí hodnoty 

v žádném ze sledovaných období. Teprve od roku 2017 byla společnost 

schopna vygenerovat dostatečný zisk na zaplacení daní státu a tvorbu 

čistého zisku pro vlastníka. V roce 2019 byl bezpečnostní polštář 

společnosti více než optimální. 
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5.5.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity zachycují, jak je podnik schopen využít jednot-

livé majetkové části. Počet obratů vyjadřuje, kolikrát jsou roční 

tržby větší než položka, jejíž obratovost je kalkulována. Čím vyšší 

je počet obrátek, tím kratší dobu je majetek vázán v podniku a tím 

je zvyšován zisk podniku. Doba obratu vyjadřuje průměrnou dobu tr-

vání jedné obrátky majetku. Podnik by se měl snažit maximalizovat 

obrátky a minimalizovat dobu obratu.   

 

 
Tabulka 29: Data pro výpočet ukazatelů aktivity (v tis. Kč) 

HOPI S.R.O. 2015 2016 2017 2018 2019 

Aktiva celkem 2 510 290 2 303 772 2 188 610 2 188 551 1 337 047 

Tržby z prodeje výrobků a 

služeb 

1 684 886 1 759 850 1 853 596 1 951 715 2 073 116 

Tržby za prodej zboží 2 940 819 2 223 153 1 849 897 1 916 627 1 983 803 

Zásoby 95 149 78 087 84 812 83 796 68 368 

Pohledávky 697 704 630 389 635 526 696 625 947 967 

Krátkodobé závazky 1 060 104 952 627 845 624 890 273 685 260 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1, přílohy 2 a přílohy 3  

 

 

V tabulce č. 30 jsou zobrazeny výsledky jednotlivých ukazatelů ak-

tivity v letech 2015 – 2019 v porovnání s ukazateli aktivity v od-

větví. 
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Tabulka 30: Ukazatele aktivity společnosti HOPI s. r. o. 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1, přílohy 2 a přílohy 3  

 

 

Obrat aktiv je komplexním ukazatelem, který udává, kolikrát se cel-

ková aktiva obrátí za rok, tedy zda společnost efektivně vyžívá 

svého majetkového vybavení. Ve všech sledovaných obdobích se obrat 

aktiv společnosti pohyboval nad minimální hodnotou tohoto ukazatele 

a od roku 2016 docházelo ke každoročnímu zvyšování jeho hodnoty. 

Společnost tedy efektivně využívala svého majetkového vybavení. 

V porovnání s odvětvím si společnost HOPI s. r. o. vedla lépe. 

 

Doba obratu zásob společnosti se v letech 2015 – 2019 průměrně po-

hybovala okolo 7,3 dní. V letech 2015 a 2016 byla její hodnota nižší 

než hodnota doby obratu zásob v odvětví. V roce 2017 došlo u spo-

lečnosti k nárůstu počtu dní, kdy byly zásoby v podniku vázány, což 

bylo způsobeno poklesem celkových tržeb a zvýšením množství zboží a 

materiálu. V letech 2018 a 2019 došlo k opětovnému poklesu hodnoty 

tohoto ukazatele. V roce 2019 společnost vázala zásoby v podniku 

nejkratší dobu ze sledovaných období, tj. 6,1 dní, což byl stejný 

počet dní jako v odvětví. 

 

Hodnoty doby obratu pohledávek a hodnoty doby obratu závazků spo-

lečnosti HOPI s. r. o. se v jednotlivých letech vyvíjely opačným 

směrem. Doba obratu pohledávek od roku 2015 do roku 2019 měla ros-

toucí tendenci a doba obratu závazků naopak tendenci klesající. 

HOPI s.r.o. 2015 2016 2017 2018 2019 

Obrat aktiv 1,8 1,7 1,7 1,8 3,0 

Obrat aktiv v odvětví 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 

Obrat zásob  48,6 51,0 43,7 46,2 59,3 

Obrat zásob v odvětví 44,5 44,5 53,0 44,0 58,6 

Obrat pohledávek 6,6 6,3 5,8 5,6 4,3 

Obrat pohledávek v odvětví 4,0 3,7 3,5 3,7 3,7 

Obrat krátkodobých závazků 4,4 4,2 4,4 4,3 5,9 

Obrat krátkodobých závazků v odvětví 3,4 3,2 3,3 3,7 3,8 

Doba obratu zásob (dny) 7,4 7,1 8,2 7,8 6,1 

Doba obratu zásob v odvětví (dny) 8,1 8,1 6,8 8,2 6,1 

Doba obratu pohledávek (dny) 54,3 57,0 61,8 64,8 84,1 

Doba obratu pohledávek v odvětví (dny) 90,5 97,7 101,4 97,4 98,1 

Doba obratu závazků (dny) 82,5 86,1 82,2 82,9 60,8 

Doba obratu závazků v odvětví (dny) 107,0 113,7 107,8 97,0 95,6 
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Společnosti se tedy meziročně prodlužovala doba, kdy musela čekat, 

až budou její faktury zaplaceny, a naopak zkracovala doba, kdy spo-

lečnost od svých odběratelů využívala bezplatný obchodní úvěr. 

Obecně platí, že hodnoty doby obratu by se měly podniky snažit co 

nejvíce minimalizovat. V porovnání s odvětvím si společnost udržo-

vala nižší doby obratu a vyšší hodnotu obratu jak pohledávek, tak 

závazků. 

 

 

5.6 Souhrnné ukazatele 

Souhrnné ukazatele mají schopnost prostřednictvím jednoho čísla – 

souhrnného indexu - nastínit celkovou finanční charakteristiku pod-

niku a vyjádřit tak jeho výkonnost a ekonomickou situaci. V násle-

dujících podkapitolách je proveden výpočet bankrotního modelu IN05, 

modifikovaného bonitního modelu rychlého testu a výpočet ekonomické 

přidané hodnoty. 

 

 

5.6.1 Bankrotní model IN05 

Bankrotní model IN 05 má za úkol informovat o tom, zda je firma 

v nejbližší době ohrožena bankrotem nebo vytváří hodnotu.  

 

V tabulce č. 31 jsou zobrazeny výsledky výpočtu bankrotního modelu 

INO5. 

 

 
Tabulka 31: Index IN05 společnosti HOPI s. r. o. 

Faktor Váha 2015 2016 2017 2018 2019 

x1 0,13 1,47 1,52 1,61 1,62 1,60 

x2 0,04 -0,70 0,91 2,56 1,93 9,00 

x3 3,97 -0,01 0,01 0,02 0,01 0,11 

x4 0,21 1,89 1,78 1,74 1,81 3,09 

x5 0,09 0,75 0,75 0,86 0,88 1,49 

IN05 0,60 0,71 0,82 0,79 1,79 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1, přílohy 2 a přílohy 3 

 

 

Výsledky bankrotního modelu IN05 u společnosti HOPI s. r. o. v le-

tech 2015 – 2018 informují o tom, že se společnost pohybovala 
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v bankrotním pásmu a podnik netvořil svým vlastníkům hodnotu. Podnik 

v těchto sledovaných letech vykazoval známky bankrotu s pravděpo-

dobností 86 %. V tomto období mohla být společnost označena za fi-

nančně nezdravou. V roce 2019 hodnota Indexu IN05 vzrostla na hod-

notu 1,79, což podle interpretace získaných výsledků, jak je zmíněno 

v teoretické části, znamená, že podnik v tomto roce tvořil hodnotu 

s pravděpodobností 67 %. 

 

 

5.6.2 Bonitní model QUICK TEST „Kislingerová“ 

Quick test „Kislingerová“ se řadí mezi bonitní modely. Tento bonitní 

model byl prof. Kislingerovou modifikován na prostředí České repub-

liky.  

 

V tabulce č. 32 jsou uvedeny hodnoty modifikovaného cash flow. 

 

 
Tabulka 32: Modifikovaný CF dle Kislingerové 

HOPI s.r.o. 2015 2016 2017 2018 2019 

CF 92 263 126 560 175 442 153 782 177 013 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1, přílohy 2 a přílohy 3 

 

 

V tabulce č. 33 jsou uvedeny výsledky výpočtů čtyř ukazatelů, které 

je nutné klasifikovat dle tabulky č. 10 v teoretické části. 

 

 
Tabulka 33: Výpočet ukazatelů Quick test "Kislingerová" 

HOPI s.r.o. 2015 2016 2017 2018 2019 

A 31,74 % 33,91 % 37,56 % 38,03 % 36,61 % 

B 18,37 let 11,82 let 7,54 let 8,57 let 4,45 let 

C 1,99 % 3,18 % 4,74 % 3,98 % 4,36 % 

D -0,62 % 0,84 % 1,61 % 0,99 % 10,9 % 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1, přílohy 2 a přílohy 3 

 

 

V tabulce č. 34 je zobrazeno vyhodnocení jednotlivých ukazatelů 

s výpočtem celkové známky. 
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Tabulka 34: Vyhodnocení ukazatelů Quick testu s výpočtem celkové známky 

HOPI s.r.o. 2015 2016 2017 2018 2019 

A 1 1 1 1 1 

B 4 3 3 3 2 

C 4 4 4 4 4 

D 5 4 4 4 3 

Aritmetický průměr: 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50 

 

Pramen: Vlastní konstrukce 

 

 

Kapitálová síla společnosti HOPI s. r. o. vykazovala ve všech sle-

dovaných obdobích výborné výsledky. Kvóta vlastního kapitálu (A) od 

roku 2015 do roku 2018 meziročně rostla, pouze v roce 2019 došlo 

k mírnému poklesu její hodnoty, což bylo zapříčiněno výrazným sní-

žením zastoupení vlastního kapitálu ve společnosti. 

 

Doba splácení dluhu z cash flow (B) za jednotlivé roky nedosahovala 

hodnot v rámci optima. Z tabulky č. 33 je vidět, že se hodnoty 

tohoto ukazatele meziročně snižovaly. Důvodem snižování doby splá-

cení dluhů bylo meziroční zvyšování hodnot cash flow a především 

snižování závazků v pasivech společnosti. 

 

Hodnoty ukazatelů cash flow v tržbách (C) a rentability aktiv (D) 

znázorňují, že výnosová schopnost společnosti byla ve všech sledo-

vaných letech nedostatečná.  

 

Z celkových známek vypočítaných z výsledných hodnot jednotlivých 

ukazatelů je vidět, že se společnost v letech 2015 - 2018 nacházela 

ve špatné finanční situaci. Trend celkových známek za tato období 

je v čase rostoucí. V roce 2019 společnost vstoupila díky výsledkům 

jednotlivých ukazatelů do tzv. šedé zóny.  

 

 

5.6.3 Ekonomická přidaná hodnota 

Ekonomická přidaná hodnota se snaží o zahrnutí všech ekonomických 

nákladů. Aby společnost vykazovala kladný ekonomický zisk, měl by 

tento souhrnný ukazatel nabývat kladné hodnoty. V tabulce č. 35 je 

proveden výpočet ekonomické přidané hodnoty. 
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Tabulka 35: Ekonomická přidaná hodnota společnosti HOPI s. r. o. (v tis. Kč) 

HOPI s.r.o 2015 2016 2017 2018 2019 

EBIT -15 535 19 295 35 130 21 700 146 845 

t 0,04 -6,75 -0,47 0,05 0,20 

NOPAT -14 879 149 546 51 608 20 634 117 280 

C 1 310 000 1 063 242 1 071 122 1 089 814 573 658 

rf 0,49 % 0,53 % 1,50 % 2,01 % 1,51 % 

rLA 1,70 % 2,23 % 2,21 % 2,17 % 3,50 % 

rPS 10,00 % 5,77 % 1,64 % 2,95 % 2,40 % 

rFS 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 4,56 % 

WACC 22,19 % 18,53 % 15,36 % 17,13 % 11,97 % 

EVA -305 542 -47 515 -112 877 -166 016 48 612 

 

Pramen: Vlastní konstrukce dle přílohy 1, přílohy 2, přílohy 3 a 

MPO 

 

 

Hodnota bezrizikové výnosové míry (rf) odpovídá hodnotě dlouhodobé 

úrokové sazby z výnosů státních dluhopisů v letech 2015 - 2019.  

 

Velikost celkového zpoplatněného kapitálu (C) společnosti HOPI s. 

r. o. nepřesahovala v letech 2015 - 2019 3 miliardy Kč a byla vyšší 

než 100 mil. Kč, tzn. pro výpočet přirážky za velikost firmy (rLA) 

je použit vzorec z tabulky č. 12.  

 

V roce 2015 byl zisk před úroky a zdaněním v podílu k celkovým ak-

tivům kladný, ale nižší než náklady na cizí kapitál vynásobené cel-

kovým zpoplatněným kapitálem v podílu k celkovým aktivům, tzn. 

v roce 2015 je přirážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu 

(rPS) stanovena na hodnotu 10 %. Pro výpočet hodnot přirážky za 

možnou nižší podnikatelskou stabilitu v letech 2016 – 2019 je použit 

vzorec z tabulky č. 12. 

  

V letech 2015 – 2018 byla oběžná aktiva v poměru ke krátkodobým 

závazkům nižší než hodnota XL1, to znamená, že přirážka za možnou 

nižší finanční stabilitu (rFS) odpovídá hodnotě 10 %. Pro stanovení 

hodnoty přirážky za možnou nižší finanční stabilitu v roce 2019 byl 

použit vzorec z tabulky č. 12, tzn. hodnota oběžných aktiv v poměru 

ke krátkodobým aktivům byla vyšší než hodnota XL1, ale nižší než 

hodnota XL2.  

 

Ekonomická přidaná hodnota byla v letech 2015 – 2018 záporná. V roce 

2015 byla její záporná hodnota způsobena zápornou hodnotou zisku 
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před zdaněním a úroky. V roce 2016 došlo ke zvýšení ekonomické při-

dané hodnoty, neboť se snížila hodnota celkového zpoplatněného ka-

pitálu a zvýšila se hodnota čistého provozního zisku po zdanění.   

V posledním roce ze sledovaných období společnost HOPI s. r. o. 

dosáhla kladného ekonomického zisku. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit finanční zdraví společnosti 

HOPI s. r. o. v letech 2015 – 2019 prostřednictvím finanční analýzy. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních celků, a to do části 

teoretické a části analytické.  

 

Teoretická část práce vysvětluje, co je to finanční analýza, k čemu 

se používá a kdo jsou její uživatelé. Dále jsou v této části práce 

představeny jednotlivé zdroje informací pro vypracování finanční 

analýzy. Teoretická část práce je především věnována představení 

jednotlivých metod a ukazatelů finanční analýzy, které jsou klíčové 

pro zhodnocení finančního zdraví podniku. 

 

Analytická část práce představuje společnost, která je předmětem 

zkoumání diplomové práce, a tou byla zvolena společnost HOPI s. r. 

o. Jednotlivé metody a ukazatele jsou aplikovány na její účetní 

výkazy za roky 2015 - 2019. Je zde provedena analýza absolutních 

ukazatelů (vertikální a horizontální analýza), posouzení pomocí bi-

lančních pravidel, analýza rozdílových ukazatelů (čistý pracovní 

kapitál) a analýza poměrových ukazatelů (rentability, likvidity, 

zadluženosti, aktivity). K dalšímu vyhodnocení finančního zdraví 

společnosti jsou využity vybrané souhrnné ukazatele. V rámci ban-

krotních modelů byl vybrán Index IN05 a z bonitních modelů Quick 

test „Kislingerová“. V neposlední řadě je proveden výpočet ekono-

mické přidané hodnoty. 

 

HOPI s. r. o. se sídlem Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří 

je logistická společnost, která vznikla a byla zapsána do obchodního 

rejstříku 8. dubna 1992. Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích 

pracovníků společnosti byl za účetní období 2019 1 055 osob. Vý-

znamnou událostí v roce 2019 bylo, na základě projektu odštěpením, 

odštěpení části aktiv a pasiv do nové společnosti HOPI Real Estate 

s. r. o. 

 

Výše aktiv, resp. pasiv, společnosti HOPI s. r. o. se pohybovala 

v letech 2015 – 2019 v rozmezí 1,3 – 2,5 mld. Kč.  

 

Celková aktiva společnosti jsou tvořena stálými aktivy (SA), oběž-

nými aktivy (OA) a časovým rozlišením. Celková aktiva společnosti 

HOPI s. r. o. od roku 2015 do roku 2019 klesla celkem o 1,17 mld. 

Kč. V letech 2015 – 2018 měla nejvyšší podíl na celkových aktivech 

společnosti aktiva stálá, především položky z dlouhodobého hmotného 
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majetku, a to zejména stavby, oceňovací rozdíl k nabytému majetku a 

pozemky. Procentní zastoupení stálých aktiv na celkových aktivech 

se v těchto letech pohybovalo kolem 63,22 %. K dramatickému poklesu 

podílu stálých aktiv na celkových aktivech došlo v roce 2019, kdy 

stálá aktiva tvořila z 22,50 % celková aktiva společnosti. V tomto 

roce došlo k odštěpení části stálých aktiv do nástupnické společ-

nosti HOPI Real Estate s. r. o., což ovlivnilo složení celkové 

struktury aktiv společnosti v tomto roce. Výše podílu oběžných aktiv 

na celkových aktivech společnosti stabilně od roku 2016 do roku 2018 

rostla. Nejvýznamnější podíl na celkových aktivech ve všech sledo-

vaných obdobích měly především krátkodobé pohledávky z obchodních 

vztahů. V roce 2019 došlo díky výše zmíněné situaci k prudkému ná-

růstu podílu oběžných aktiv na celkových aktivech. V roce 2019 

oběžná aktiva tvořila největší část celkových aktiv, a to ze 76,19 

%. Časové rozlišení se významně nepodílelo na celkovém složení aktiv 

společnosti. 

 

Celková pasiva společnosti jsou tvořena vlastním kapitálem, cizím 

kapitálem a časovým rozlišením. Celková pasiva společnosti HOPI s. 

r. o. od roku 2015 do roku 2019 klesla celkem o 1,17 mld. Kč. Tento 

pokles je shodný jak u aktiv, tak u pasiv, neboť zde platí bilanční 

princip, kdy se součet aktiv rovná součtu pasiv. Ve všech sledova-

ných obdobích byla celková pasiva společnosti tvořena především ci-

zím kapitálem, průměrně ze 64,06 %. Vlastní kapitál společnosti 

tvořil celková pasiva průměrně ze 35,57 % a časové rozlišení prů-

měrně z 0,37 %. Nejvyšší podíl na celkových pasivech společnosti 

z cizího kapitálu ve všech sledovaných obdobích měly krátkodobé zá-

vazky. 

 

Tržby z prodeje výrobků a služeb společnosti HOPI s. r. o. od roku 

2015 do roku 2019 stabilně rostly. V roce 2015 měly nejnižší podíl 

na celkových tržbách za sledovaná období, a to 36,42 %. Naopak 

nejvyšší podíl na celkových tržbách měly tržby z prodeje výrobků 

v roce 2019, kdy dosáhly podílu na celkových tržbách z 51,10 %. 

Nejvyšší nárůst této položky výkazu a ztráty byl zaznamenán mezi 

lety 2018 a 2019, kdy tržby z prodeje výrobků a služeb vzrostly o 

6,22 %, tj. o 121 401 tis. Kč. Tržby za prodej zboží naopak od roku 

2015 (63,58 %), kdy dosahovaly nejvyššího podílu na celkových 

tržbách, do roku 2019 (48,90 %), kdy dosáhly nejnižší hodnoty podílu 

na celkových tržbách, držely klesající trend. 

 

Zlaté bilanční pravidlo bylo splněno pouze v roce 2019, kdy hodnota 

stálých aktiv byla nižší než hodnota dlouhodobých pasiv. Společnost 
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v roce 2019 uplatňovala konzervativní způsob financování s nižší 

mírou rizika. V předchozích obdobích tomu bylo naopak, neboť spo-

lečnost financovala své podnikání především krátkodobým cizím kapi-

tálem. Společnosti se doporučuje, aby stejně jako v roce 2019 udr-

žovala hodnotu stálých aktiv nižší, než je hodnota dlouhodobých 

pasiv. Bylo by vhodné financovat stálá aktiva z vlastních zdrojů 

nebo cizích dlouhodobých zdrojů. 

 

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika nebylo splněno ani v jednom ze sle-

dovaných let. Vlastní kapitál společnosti ve všech sledovaných ob-

dobích nepřevýšil kapitál cizí. Společnost financovala své podnikání 

ve větší míře cizími zdroji, především krátkodobým cizím kapitálem, 

což bylo pro společnost levnější variantou. Společnosti se doporu-

čuje, aby snížila podíl cizího kapitálu na celkových pasivech tak, 

aby nepřevyšoval kapitál vlastní. 

 

Zlaté pari pravidlo nebylo splněno pouze v roce 2019. Společnosti 

se doporučuje, aby se zaměřila na užívání nejvýš tolik vlastního 

kapitálu, kolik může uložit do dlouhodobého majetku. 

 

Zlaté růstové pravidlo nebylo splněno pouze mezi roky 2015 a 2016. 

Společnosti se doporučuje, aby v nadcházejících letech, a především 

v zájmu udržení dlouhodobé finanční stability udržovala vyšší růst 

tržeb než růst investic.   

 

Schopnost společnosti hradit své závazky byla v letech 2015 - 2018 

velmi nízká a její krátkodobý majetek byl financován krátkodobými 

zdroji. Platební schopnost společnosti hradit své závazky se v roce 

2019 podstatně zvýšila a její krátkodobý majetek byl financován 

dlouhodobými zdroji. V tomto roce společnost uplatňovala konzerva-

tivní formu financování svého majetku, která byla pro společnost 

sice dražší, ale o to bezpečnější. Společnosti se nadále doporučuje 

udržovat vyšší hodnotu čistého pracovního kapitálu, neboť platí, že 

schopnost podniku hradit své závazky je tím vyšší, čím vyšší je 

tento ukazatel, tzn.  pro podnik nadále platí, aby snižoval hodnotu 

krátkodobých závazků z důvodu navýšení čistého pracovního kapitálu. 

 

Ukazatele rentability značí, že společnost v letech 2015 – 2018 

znatelně zaostávala za hodnotami ukazatelů rentability v odvětví. 

V roce 2019 se díky projektu odštěpením části pasiv (aktiv) do spo-

lečnosti HOPI Real Estate s. r. o. podařilo zvýšit rentabilitu spo-

lečnosti. Společnosti se nadále doporučuje, aby trend z roku 2019 

udržela, tzn. aby dosahovala vyšších zisků a snižovala své náklady. 



 82 

Ukazatele likvidity naznačují že společnost HOPI s. r. o. měla ve 

sledovaných letech problém se svojí likviditou. Ukazatele likvidity 

měří schopnost podniku uhradit včas své platební závazky. Běžná 

likvidita společnosti se v ani jednom ze sledovaných období nepohy-

bovala v rozmezí doporučených hodnot pro tento ukazatel. Nejvíce se 

k hodnotě 1,5 přiblížila v roce 2019. Pohotová likvidita společnosti 

od roku 2015 do roku 2019 měla rostoucí trend, ale překročit hranici 

minimální doporučené hodnoty pro tento ukazatel se jí podařilo až 

v roce 2019. Okamžitá likvidita společnosti se ve sledovaných letech 

pohybovala hluboko pod doporučenou hodnotou pro tento ukazatel. Pro 

zlepšení likvidity společnosti se podniku doporučuje, aby přeměnil 

své pohledávky v peněžní prostředky, aby tak došlo ke zvýšení li-

kvidity společnosti. Společnost tak bude mít peněžní prostředky na 

uhrazení svých závazků a bude tak efektivněji využívat svých fi-

nančních prostředků. 

 

Hodnota ukazatele celkové zadluženosti společnosti HOPI s. r. o. se 

pohybovala v letech 2015 - 2019 nad horní hranicí doporučených hod-

not pro tento ukazatel. V porovnání s hodnotou celkové zadluženosti 

v odvětví byla hodnota společnosti až 2krát vyšší. Míra zadluženosti 

společnosti HOPI s. r. o. také ve všech sledovaných letech vypoví-

dala o vysoké zadluženosti podniku. Hodnota úrokového krytí zdaleka 

nedosahovala optimální hodnoty v žádném ze sledovaných období. Te-

prve od roku 2017 byla společnost schopna vygenerovat dostatečný 

zisk na zaplacení daní státu a tvorbu čistého zisku pro vlastníka. 

Z hodnot vypovídajících o celkové zadluženosti v odvětví lze vidět, 

že zkoumaná společnost je zadluženější než jiné podniky v odvětví. 

Je to především způsobeno přítomností většího množství cizího kapi-

tálu. Společnosti se doporučuje, aby se zaměřila na snižování své 

zadluženosti, především tedy svých krátkodobých závazků. 

 

Ukazatele aktivity společnosti v porovnání s odvětvím vykazují, že 

si společnost nevedla špatně. Ve všech sledovaných obdobích se obrat 

aktiv společnosti pohyboval nad minimální hodnotou tohoto ukazatele 

a od roku 2016 docházelo ke každoročnímu zvyšování jeho hodnoty. 

Doba obratu zásob společnosti se v letech 2015 – 2018 průměrně po-

hybovala okolo 7,3 dní. Doba obratu pohledávek od roku 2015 do roku 

2019 měla rostoucí tendenci a doba obratu závazků naopak tendenci 

klesající. Společnosti se tedy meziročně prodlužovala doba, kdy mu-

sela čekat, až budou její faktury zaplaceny, a naopak zkracovala 

doba, kdy společnost od svých odběratelů využívala bezplatný ob-

chodní úvěr. Společnosti se doporučuje zvolit metodu efektivnějšího 

vymáhání svých pohledávek.  
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Výsledky bankrotního modelu IN05 u společnosti HOPI s. r. o. v le-

tech 2015 – 2018 informují o tom, že se společnost pohybovala v ban-

krotním pásmu a podnik netvořil svým vlastníkům hodnotu. V roce 2019 

podnik tvořil hodnotu s pravděpodobností 67 %. Podle bonitního mo-

delu Quick test „Kisligerová“ se společnost v letech 2015 - 2018 

nacházela ve špatné finanční situaci. V roce 2019 společnost vstou-

pila díky výsledkům jednotlivých ukazatelů do tzv. šedé zóny. Eko-

nomická přidaná hodnota společnosti dosahovala v letech 2015 – 2018 

záporných hodnot. Pouze v roce 2019 společnost tvořila svým vlast-

níkům zisk.  

 

Na základě výsledků získaných z provedených analýz a vypočtených 

ukazatelů je zřejmé, že se podnik v letech 2015 – 2018 potýkal 

s určitými problémy, avšak výstupy z roku 2019 naznačují jisté zlep-

šení finančního zdraví společnosti.   
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Příloha 1 

ROZVAHA – Aktiva (v tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 

AKTIVA CELKEM  2 510 290 2 303 772 2 188 610 2 188 551 1 337 047 

Dlouhodobý majetek  1 672 382 1 559 313 1 441 767 1 383 624 300 874 

Dlouhodobý nehmotný majetek  19 945 16 920 9 992 10 682 10 385 

Software 17 149 15 085 5 889 6 873 8 366 

Nedokončený DNM 2 796 1 835 4 103 3 809 2 019 

Dlouhodobý hmotný majetek   1 600 599 1 489 388 1 431 577 1 372 744 290 289 

Pozemky a stavby 882 590 840 962 799 329 764 126 28 311 

Pozemky 113 197 113 197 113 197 113 197 32 

Stavby 769 393 727 765 686 132 650 929 28 279 

Hmotné MV a soubory MV 45 444 36 798 81 574 113 625 119 017 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 671 416 610 378 549 340 488 303 142 422 

Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM 1 149 1 250 1 334 6 690 539 

Poskytnuté zálohy na DHM       132   

Nedokončený DHM 1 149 1 250 1 334 6 558 539 

Dlouhodobý finanční majetek   51 838 53 005 198 198 200 

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby 51 640 52 807       

Jiný dlouhodobý FM 198 198 198 198 200 

Oběžná aktiva  795 239 710 581 723 438 781 784 1 018 688 

Zásoby   95 149 78 087 84 812 83 796 68 368 

Materiál 1 218 1 396 5 562 4 466 3 032 

Zboží 93 931 76 691 79 250 79 330 65 336 

Pohledávky   697 704 630 389 635 526 696 625 947 967 

Dlouhodobé pohledávky 462 518 573 651 1 021 

Dl. poskytnuté zálohy 462 518 573 651 1 021 

Krátkodobé pohledávky 697 242 629 871 634 953 695 974 946 946 

Z obchodních vztahů 557 607 509 578 524 165 547 294 652 460 

Ovládaná nebo ovládající osoba 681 989 282 14 311 177 866 

Ostatní 138 954 119 304 110 506 134 369 116 620 

Daňové pohledávky 7 336     61 37 

Krátkodobé posk. zálohy 644 647 731 1 214 1 406 

Dohadné účty aktivní 16 459 23 023 14 112 16 432 20 644 

Jiné pohledávky 114 515 95 634 95 663 116 662 94 533 

Peněžní prostředky 2 386 2 105 3 100 1 363 2 353 

V pokladně 1 092 1 117 1 468 945 2 152 

Na účtech 1 294 988 1 632 418 201 

Časové rozlišení   42 669 33 878 23 405 23 143 17 485 

Náklady příštích období  37 985 29 738 18 012 14 390 12 050 

Příjmy příštích období 4 684 4 140 5 393 8 753 5 435 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (JUSTICE.CZ, 2021) 
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Příloha 2 

ROZVAHA – Pasiva (v tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 

PASIVA CELKEM    2 510 290 2 303 772 2 188 610 2 188 551 1 337 047 

Vlastní kapitál   796 720 781 288 821 979 832 246 489 463 

Základní kapitál  500 000 500 000 500 000 500 000 375 000 

Základní kapitál 500 000 500 000 500 000 500 000 375 000 

Ážio    46 406 46 568 55 843 56 145 0 

Kapitálové fondy 46 406 46 568 55 843 56 145 0 

Ostatní kapitálové fondy 50 000 50 000 50 000 50 000  0 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -3 594 -3 432 5 843 6 145  0 

VH minulých let   286 517 250 314 234 720 266 136 1 544 

Nerozdělený zisk minulých let  289 369 253 166 234 720 266 136 1 544 

Jiný VH minulých let -2 852 -2 852  0  0  0 

VH běžného účetního období  -36 203 -15 594 31 416 9 965 112 919 

Cizí zdroje 1 706 086 1 517 133 1 361 429 1 352 642 835 522 

Rezervy   10 814 21 027 38 667 34 915 48 259 

Rezerva na daň z příjmů  0  0 8 574 17 15 123 

Ostatní rezervy 10 814 21 027 30 093 34 898 33 136 

Závazky  1 695 272 1 496 106 1 322 762 1 317 727 787 263 

Dlouhodobé závazky  635 168 543 479 477 138 427 454 102 003 

Závazky k úvěrovým institucím 341 959 250 463 218 839 188 653  0 

Dlouhodobé přijaté zálohy  0 60 119 186 305 

Závazky z obchodních vztahů  0  0 0 13 623 22 445 

Ovládaná nebo ovládající os.  0 31 067 20 712 10 356 0 

Odložený daňový závazek 163 344 162 027 136 541 123 099 29 373 

Jiné závazky 129 865 99 862 100 927 91 537 49 880 

Krátkodobé závazky   1 060 104 952 627 845 624 890 273 685 260 

Závazky k úvěrovým institucím 171 321 31 491 30 304 68 915 84 195 

Závazky z obchodních vztahů 576 569 477 724 481 136 471 743 370 491 

Ovládaná nebo ovládající os. 92 376 202 456 117 993 133 603 33 492 

Závazky ostatní 219 838 240 956 216 191 216 012 197 082 

Závazky k zaměstnancům 29 055 28 368 27 338 28 457 29 402 

Závazky ze SP a ZP 16 597 16 024 15 161 16 152 16 565 

Daňové závazky a dotace 111 165 104 850 85 926 101 406 105 852 

Dohadné účty pasivní 24 424 30 998 36 035 23 813 22 104 

Jiné závazky 38 597 60 716 51 731 46 184 23 159 

Časové rozlišení   7 484 5 351 5 202 3 963 12 062 

Výdaje příštích období 6 671 4 710 4 733 3 666 11 896 

Výnosy příštích období  813 641 469 297 166 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (JUSTICE.CZ, 2021) 
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Příloha 3 

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 684 886 1 759 850 1 853 596 1 951 715 2 073 116 

Tržby za prodej zboží 2 940 819 2 223 153 1 849 897 1 916 627 1 983 803 

Výkonová spotřeba    3 727 712 3 040 442 2 783 178 2 958 695 3 101 631 

Náklady vynaložené na prodané zboží 2 713 066 2 108 280 1 797 172 1 880 099 1 946 047 

Spotřeba materiálu a energie 288 508 245 760 239 733 230 886 218 690 

Služby 726 138 686 402 746 273 847 710 936 894 

Aktivace -83 -105 -50 -131 -120 

Osobní náklady  724 989 723 445 681 370 684 686 690 439 

Mzdové náklady 571 473 568 181 525 521 520 853 522 851 

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní po-

jištění a ostatní náklady 

153 516 155 264 155 849 163 833 167 588 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

147 054 148 535 145 938 149 769 153 885 

Ostatní náklady 6 462 6 729 9 911 14 064 13 703 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  134 462 131 941 134 960 139 012 65 856 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot-

ného majetku 

133 272 132 594 134 496 139 056 63 960 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnot-

ného majetku - trvalé 

134 308 134 466 136 368 138 195 63 960 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot-

ného majetku - dočasné 

-1 036 -1 872 -1 872 861 0  

Úpravy hodnot zásob -637 -221 52 -40 274 

Úpravy hodnot pohledávek 1 827 -432 412 -4 1 622 

Ostatní provozní výnosy  110 843 115 473 97 271 81 407 74 088 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  11 667 720 1 709 2 364 1 415 

Tržby z prodeje materiálu 50 616 66 743 62 345 38 046 35 350 

Jiné provozní výnosy 48 560 48 010 33 217 40 997 37 323 

Ostatní provozní náklady  166 876 181 780 173 883 142 744 126 375 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 8 246 155 263 123 344 

Zůstatková cena prodaného materiálu 47 309 63 541 59 860 36 659 35 677 

Daně a poplatky 63 733 59 260 54 153 49 611 47 974 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady 

příštích období 

-5 996 10 213 9 066 4 805 -1 762 

Jiné provozní náklady 53 584 48 611 50 568 51 546 44 142 

Provozní výsledek hospodaření  -17 408 20 973 27 423 24 743 146 826 

Výnosy z ostatního DFM 716  0  0  0  0 

Výnosy z ostatního DFM 716  0  0  0  0 
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Výnosové úroky a podobné výnosy  1 647 1 214 1 416 557 1 527 

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo 

ovládající osoba 

1 647 1 214 1 416 557 1 527 

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 0 0 0 0 2 

Nákladové úroky a podobné náklady 22 265 21 307 13 745 11 220 5 460 

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná 

nebo ovládající osoba 

0  0 3 828 3 036 0  

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 22 265 21 307 9 917 8 184 5 460 

Ostatní finanční výnosy 10 043 850 11 025 5 922 4 661 

Ostatní finanční náklady 10 533 3 742 4 761 9 522 6 169 

Finanční výsledek hospodaření -20 392 -22 985 -6 065 -14 263 -5 441 

Výsledek hospodaření před zdaněním -37 800 -2 012 21 385 10 480 141 385 

Daň z příjmů za běžnou činnost  -1 597 13 582 -10 058 515 28 466 

Daň z příjmů splatná 5 605 14 938 17 603 14 028 29 869 

Daň z příjmů odložená -7 202 -1 356 -27 661 -13 513 -1 403 

Výsledek hospodaření po zdanění  -36 203 -15 594 31 416 9 965 112 919 

Výsledek hospodaření za účetní období   -36 203 -15 594 31 416 9 965 112 919 

Čistý obrat za účetní období  4 748 954 4 100 540 3 813 205 3 956 228 4 137 195 

Pramen: Vlastní konstrukce dle (JUSTICE.CZ, 2021) 
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Příloha 4 

Vertikální analýza aktiv 2015 2016 2017 2018 2019 

AKTIVA CELKEM  100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Dlouhodobý majetek  66,62 % 67,69 % 65,88 % 63,22 % 22,50 % 

Dlouhodobý nehmotný majetek  0,79 % 0,73 % 0,46 % 0,49 % 0,78 % 

Ocenitelná práva 0,68 % 0,65 % 0,27 % 0,31 % 0,63 % 

Poskytnuté zálohy na DNM a nedokončený DNM 0,11 % 0,08 % 0,19 % 0,17 % 0,15 % 

Dlouhodobý hmotný majetek  63,76 % 64,65 % 65,41 % 62,72 % 21,71 % 

Pozemky a stavby 35,16 % 36,50 % 36,52 % 34,91 % 2,12 % 

Pozemky 4,51 % 4,91 % 5,17 % 5,17 % 0,00 % 

Stavby 30,65 % 31,59 % 31,35 % 29,74 % 2,12 % 

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1,81 % 1,60 % 3,73 % 5,19 % 8,90 % 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 26,75 % 26,49 % 25,10 % 22,31 % 10,65 % 

Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM 0,05 % 0,05 % 0,06 % 0,31 % 0,04 % 

Dlouhodobý finanční majetek   2,07 % 2,30 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby 2,06 % 2,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 

Oběžná aktiva   31,68 % 30,84 % 33,05 % 35,72 % 76,19 % 

Zásoby    3,79 % 3,39 % 3,88 % 3,83 % 5,11 % 

Materiál 0,05 % 0,06 % 0,25 % 0,20 % 0,23 % 

Zboží 3,74 % 3,33 % 3,62 % 3,62 % 4,89 % 

Pohledávky   27,79 % 27,36 % 29,04 % 31,83 % 70,90 % 

Dlouhodobé pohledávky 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,08 % 

Pohledávky - ostatní 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,08 % 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,03 % 0,08 % 

Krátkodobé pohledávky 27,78 % 27,34 % 29,01 % 31,80 % 70,82 % 

Pohledávky z obchodních vztahů 22,21 % 22,12 % 23,95 % 25,01 % 48,80 % 

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0,03 % 0,04 % 0,01 % 0,65 % 13,30 % 

Pohledávky - ostatní 5,54 % 5,18 % 5,05 % 6,14 % 8,72 % 

Stát - daňové pohledávky 0,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,06 % 0,11 % 

Dohadné účty aktivní 0,66 % 1,00 % 0,64 % 0,75 % 1,54 % 

Jiné pohledávky 4,56 % 4,15 % 4,37 % 5,33 % 7,07 % 

Peněžní prostředky  0,10 % 0,09 % 0,14 % 0,06 % 0,18 % 

Peněžní prostředky v pokladně 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,04 % 0,16 % 

Peněžní prostředky na účtech 0,05 % 0,04 % 0,07 % 0,02 % 0,02 % 

Časové rozlišení   1,70 % 1,47 % 1,07 % 1,06 % 1,31 % 

Náklady příštích období  1,51 % 1,29 % 0,82 % 0,66 % 0,90 % 

Příjmy příštích období 0,19 % 0,18 % 0,25 % 0,40 % 0,41 % 
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Příloha 5 

Horizontální analýza aktiv 

2016/2015 2017/2016 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

AKTIVA CELKEM  -206 518 -8,23 -115 162 -5,00 

Dlouhodobý majetek  -113 069 -6,76 -117 546 -7,54 

Dlouhodobý nehmotný majetek  -3 025 -15,17 -6 928 -40,95 

Ocenitelná práva -2 064 -12,04 -9 196 -60,96 

Poskytnuté zálohy na DNM a nedokončený DNM -961 -34,37 2 268 123,60 

Dlouhodobý hmotný majetek   -111 211 -6,95 -57 811 -3,88 

Pozemky a stavby -41 628 -4,72 -41 633 -4,95 

Pozemky 0 0,00 0 0,00 

Stavby -41 628 -5,41 -41 633 -5,72 

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí -8 646 -19,03 44 776 121,68 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -61 038 -9,09 -61 038 -10,00 

Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM 101 8,79 84 6,72 

Nedokončený DHM 101 8,79 84 6,72 

Dlouhodobý finanční majetek   1 167 2,25 -52 807 -99,63 

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby 1 167 2,26 -52 807 -100,00 

Oběžná aktiva   -84 658 -10,65 12 857 1,81 

Zásoby    -17 062 -17,93 6 725 8,61 

Materiál 178 14,61 4 166 298,42 

Výrobky a zboží -17 240 -18,35 2 559 3,34 

Zboží -17 240 -18,35 2 559 3,34 

Pohledávky   -67 315 -9,65 5 137 0,81 

Dlouhodobé pohledávky 56 12,12 55 10,62 

Pohledávky - ostatní 56 12,12 55 10,62 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 56 12,12 55 10,62 

Krátkodobé pohledávky -67 371 -9,66 5 082 0,81 

Pohledávky z obchodních vztahů -48 029 -8,61 14 587 2,86 

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 308 45,23 -707 -71,49 

Pohledávky - ostatní -19 650 -14,14 -8 798 -7,37 

Stát - daňové pohledávky -7 336 -100,00 0 0,00 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 3 0,47 84 12,98 

Dohadné účty aktivní 6 564 39,88 -8 911 -38,70 

Jiné pohledávky -18 881 -16,49 29 0,03 
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Horizontální analýza aktiv 

2018/2017 2019/2018 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

AKTIVA CELKEM  -59 0,00 -851 504 -38,91 

Dlouhodobý majetek  -58 143 -4,03 -1 082 750 -78,25 

Dlouhodobý nehmotný majetek  690 6,91 -297 -2,78 

Ocenitelná práva 984 16,71 1 493 21,72 

Poskytnuté zálohy na DNM a nedokončený DNM 984 16,71 1 493 21,72 

Dlouhodobý hmotný majetek   -294 -7,17 -1 790 -46,99 

Pozemky a stavby -294 -7,17 -1 790 -46,99 

Pozemky -58 833 -4,11 -1 082 455 -78,85 

Stavby -35 203 -4,40 -735 815 -96,29 

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 0 0,00 -113 165 -99,97 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -35 203 -5,13 -622 650 -95,66 

Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM 32 051 39,29 5 392 4,75 

Nedokončený DHM -61 037 -11,11 -345 881 -70,83 

Dlouhodobý finanční majetek   5 356 401,50 -6 151 -91,94 

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby 132 0,00 -132 -100,00 

Oběžná aktiva   5 224 391,60 -6 019 -91,78 

Zásoby    0 0,00 2 1,01 

Materiál 0 0,00 0 0,00 

Výrobky a zboží 0 0,00 2 1,01 

Zboží 0 0,00 2 1,01 

Pohledávky   58 346 8,07 236 904 30,30 

Dlouhodobé pohledávky -1 016 -1,20 -15 428 -18,41 

Pohledávky - ostatní -1 096 -19,71 -1 434 -32,11 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 80 0,10 -13 994 -17,64 

Krátkodobé pohledávky 80 0,10 -13 994 -17,64 

Pohledávky z obchodních vztahů 61 099 9,61 251 342 36,08 

Horizontální analýza aktiv  

2016/2015 2017/2016 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

Peněžní prostředky   -281 -11,78 995 47,27 

Peněžní prostředky v pokladně 25 2,29 351 31,42 

Peněžní prostředky na účtech -306 -23,65 644 65,18 

Časové rozlišení  -8 791 -20,60 -10 473 -30,91 

Náklady příštích období  -8 247 -21,71 -11 726 -39,43 

Příjmy příštích období -544 -11,61 1 253 30,27 
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Horizontální analýza aktiv  

2018/2017 2019/2018 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 78 13,61 370 56,84 

Pohledávky - ostatní 78 13,61 370 56,84 

Stát - daňové pohledávky 78 13,61 370 56,84 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 61 021 9,61 250 972 36,06 

Dohadné účty aktivní 23 129 4,41 105 166 19,22 

Jiné pohledávky 14 029 4974,82 163 555 1142,86 

Peněžní prostředky   -1 737 -56,03 990 72,63 

Peněžní prostředky v pokladně -523 -35,63 1 207 127,72 

Peněžní prostředky na účtech -1 214 -74,39 -217 -51,91 

Časové rozlišení  -262 -1,12 -5 658 -24,45 

Náklady příštích období  -3 622 -20,11 -2 340 -16,26 

Příjmy příštích období 3 360 62,30 -3 318 -37,91 
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Příloha 6 

Vertikální analýza pasiv 2015 2016 2017 2018 2019 

PASIVA CELKEM   100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Vlastní kapitál    31,74 % 33,91 % 37,56 % 38,03 % 36,61 % 

Základní kapitál  19,92 % 21,70 % 22,85 % 22,85 % 28,05 % 

Základní kapitál 19,92 % 21,70 % 22,85 % 22,85 % 28,05 % 

Ážio   1,85 % 2,02 % 2,55 % 2,57 % 0,00 % 

Kapitálové fondy 1,85 % 2,02 % 2,55 % 2,57 % 0,00 % 

Ostatní kapitálové fondy 1,99 % 2,17 % 2,28 % 2,28 % 0,00 % 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -0,14 % -0,15 % 0,27 % 0,28 % 0,00 % 

Výsledek hospodaření minulých let   11,41 % 10,87 % 10,72 % 12,16 % 0,12 % 

Nerozdělený zisk minulých let  11,53 % 10,99 % 10,72 % 12,16 % 0,12 % 

Jiný výsledek hospodaření minulých let -0,11 % -0,12 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

VH běžného účetního období  -1,44 % -0,68 % 1,44 % 0,46 % 8,45 % 

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Cizí zdroje    67,96 % 65,85 % 62,21 % 61,81 % 62,49 % 

Rezervy   0,43 % 0,91 % 1,77 % 1,60 % 3,61 % 

Rezerva na daň z příjmů 0,00 % 0,00 % 0,39 % 0,00 % 1,13 % 

Ostatní rezervy 0,43 % 0,91 % 1,37 % 1,59 % 2,48 % 

Závazky 67,53 % 64,94 % 60,44 % 60,21 % 58,88 % 

Dlouhodobé závazky  25,30 % 23,59 % 21,80 % 19,53 % 7,63 % 

Závazky k úvěrovým institucím 13,62 % 10,87 % 10,00 % 8,62 % 0,00 % 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 

Závazky z obchodních vztahů 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,62 % 1,68 % 

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0,00 % 1,35 % 0,95 % 0,47 % 0,00 % 

Odložený daňový závazek 6,51 % 7,03 % 6,24 % 5,62 % 2,20 % 

Závazky - ostatní 5,17 % 4,33 % 4,61 % 4,18 % 3,73 % 

Jiné závazky 5,17 % 4,33 % 4,61 % 4,18 % 3,73 % 

Krátkodobé závazky 42,23 % 41,35 % 38,64 % 40,68 % 51,25 % 

Závazky k úvěrovým institucím 6,82 % 1,37 % 1,38 % 3,15 % 6,30 % 

Závazky z obchodních vztahů 22,97 % 20,74 % 21,98 % 21,56 % 27,71 % 

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 3,68 % 8,79 % 5,39 % 6,10 % 2,50 % 

Závazky ostatní 8,76 % 10,46 % 9,88 % 9,87 % 14,74 % 

Závazky k zaměstnancům 1,16 % 1,23 % 1,25 % 1,30 % 2,20 % 

Závazky ze SZ a ZP 0,66 % 0,70 % 0,69 % 0,74 % 1,24 % 

Stát - daňové závazky a dotace 4,43 % 4,55 % 3,93 % 4,63 % 7,92 % 

Dohadné účty pasivní 0,97 % 1,35 % 1,65 % 1,09 % 1,65 % 

Jiné závazky 1,54 % 2,64 % 2,36 % 2,11 % 1,73 % 

Časové rozlišení   0,30 % 0,23 % 0,24 % 0,18 % 0,90 % 

Výdaje příštích období 0,27 % 0,20 % 0,22 % 0,17 % 0,89 % 

Výnosy příštích období  0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 
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Příloha 7 

Horizontální analýza pasiv 

2016/2015 2017/2016 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

PASIVA CELKEM   -206 518 -8,23 -115 162 -5,00 

Vlastní kapitál  -15 432 -1,94 40 691 5,21 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 

Ážio  162 0,35 9 275 19,92 

Kapitálové fondy 162 0,35 9 275 19,92 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 162 -4,51 9 275 -270,25 

Výsledek hospodaření minulých let  -36 203 -12,64 -15 594 -6,23 

Nerozdělený zisk minulých let  -36 203 -12,51 -18 446 -7,29 

Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0,00 2 852 -100,00 

Výsledek hospodaření běžného účetního období  20 609 -56,93 47 010 -301,46 

Cizí zdroje  -188 953 -11,08 -155 704 -10,26 

Rezervy  10 213 94,44 17 640 83,89 

Rezerva na daň z příjmů 0 0,00 8 574 0,00 

Ostatní rezervy 10 213 94,44 9 066 43,12 

Závazky  -199 166 -11,75 -173 344 -11,59 

Dlouhodobé závazky  -91 689 -14,44 -66 341 -12,21 

Závazky k úvěrovým institucím -91 496 -26,76 -31 624 -12,63 

Dlouhodobé přijaté zálohy 60 0,00 59 98,33 

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 31 067 0,00 -10 355 -33,33 

Odložený daňový závazek -1 317 -0,81 -25 486 -15,73 

Závazky - ostatní -30 003 -23,10 1 065 1,07 

Jiné závazky -30 003 -23,10 1 065 1,07 

Krátkodobé závazky   -107 477 -10,14 -107 003 -11,23 

Závazky k úvěrovým institucím -139 830 -81,62 -1 187 -3,77 

Závazky z obchodních vztahů -98 845 -17,14 3 412 0,71 

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 110 080 119,17 -84 463 -41,72 

Závazky ostatní 21 118 9,61 -24 765 -10,28 

Závazky k zaměstnancům -687 -2,36 -1 030 -3,63 

Závazky ze SZ a ZP -573 -3,45 -863 -5,39 

Stát - daňové závazky a dotace -6 315 -5,68 -18 924 -18,05 

Dohadné účty pasivní 6 574 26,92 5 037 16,25 

Jiné závazky 22 119 57,31 -8 985 -14,80 

Časové rozlišení  -2 133 -28,50 -149 -2,78 

Výdaje příštích období -1 961 -29,40 23 0,49 

Výnosy příštích období  -172 -21,16 -172 -26,83 
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Horizontální analýza pasiv 

2018/2017 2019/2018 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

PASIVA CELKEM   -59 0,00 -851 504 -38,91 

Vlastní kapitál  10 267 1,25 -342 783 -41,19 

Základní kapitál 0 0,00 -125 000 -25,00 

Základní kapitál 0 0,00 -125 000 -25,00 

Ážio  302 0,54 -56 145 -100,00 

Kapitálové fondy 302 0,54 -56 145 -100,00 

Ostatní kapitálové fondy 0 0,00 -50 000 -100,00 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 302 5,17 -6 145 -100,00 

Výsledek hospodaření minulých let  31 416 13,38 -264 592 -99,42 

Nerozdělený zisk minulých let  31 416 13,38 -264 592 -99,42 

Výsledek hospodaření běžného účetního období  -21 451 -68,28 102 954 1033,16 

Cizí zdroje  -8 787 -0,65 -517 120 -38,23 

Rezervy  -3 752 -9,70 13 344 38,22 

Rezerva na daň z příjmů -8 557 -99,80 15 106 88858,82 

Ostatní rezervy 4 805 15,97 -1 762 -5,05 

Závazky  -5 035 -0,38 -530 464 -40,26 

Dlouhodobé závazky  -49 684 -10,41 -325 451 -76,14 

Závazky k úvěrovým institucím -30 186 -13,79 -188 653 -100,00 

Dlouhodobé přijaté zálohy 67 56,30 119 63,98 

Závazky z obchodních vztahů 13 623 0,00 8 822 64,76 

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba -10 356 -50,00 -10 356 -100,00 

Odložený daňový závazek -13 442 -9,84 -93 726 -76,14 

Závazky - ostatní -9 390 -9,30 -41 657 -45,51 

Jiné závazky -9 390 -9,30 -41 657 -45,51 

Krátkodobé závazky   44 649 5,28 -205 013 -23,03 

Závazky k úvěrovým institucím 38 611 127,41 15 280 22,17 

Závazky z obchodních vztahů -9 393 -1,95 -101 252 -21,46 

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 15 610 13,23 -100 111 -74,93 

Závazky ostatní -179 -0,08 -18 930 -8,76 

Závazky k zaměstnancům 1 119 4,09 945 3,32 

Závazky ze SZ a ZP 991 6,54 413 2,56 

Stát - daňové závazky a dotace 15 480 18,02 4 446 4,38 

Dohadné účty pasivní -12 222 -33,92 -1 709 -7,18 

Jiné závazky -5 547 -10,72 -23 025 -49,85 

Časové rozlišení  -1 239 -23,82 8 099 204,37 

Výdaje příštích období -1 067 -22,54 8 230 224,50 

Výnosy příštích období  -172 -36,67 -131 -44,11 
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Příloha 8  

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 2015 2016  2017 2018 2019  

Tržby z prodeje výrobků a služeb 36,42 % 44,18 % 50,05 % 50,45 % 51,10 % 

Tržby za prodej zboží 63,58 % 55,82 % 49,95 % 49,55 % 48,90 % 

Výkonová spotřeba 58,65 % 93,59 % 75,15 % 76,48 % 76,45 % 

Náklady vynaložené na prodané zboží 58,65 % 52,93 % 48,53 % 48,60 % 47,97 % 

Spotřeba materiálu a energie 6,24 % 6,17 % 6,47 % 5,97 % 5,39 % 

Služby 15,70 % 17,23 % 20,15 % 21,91 % 23,09 % 

Osobní náklady 15,67 % 18,16 % 18,40 % 17,70 % 17,02 % 

Mzdové náklady 12,35 % 14,27 % 14,19 % 13,46 % 12,89 % 

Náklady na SZ, ZP a ostatní náklady 3,32 % 3,90 % 4,21 % 4,24 % 4,13 % 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3,18 % 3,73 % 3,94 % 3,87 % 3,79 % 

Ostatní náklady 0,14 % 0,17 % 0,27 % 0,36 % 0,34 % 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  2,91 % 3,31 % 3,64 % 3,59 % 1,62 % 

Úpravy hodnot DNM a DHM 2,88 % 3,33 % 3,63 % 3,59 % 1,58 % 

Úpravy hodnot DNM a DHM - trvalé 2,90 % 3,38 % 3,68 % 3,57 % 1,58 % 

Úpravy hodnot DNM a DHM - dočasné -0,02 % -0,05 % -0,05 % 0,02 % 0,00 % 

Úpravy hodnot zásob -0,01 % -0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 

Úpravy hodnot pohledávek 0,04 % -0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,04 % 

Ostatní provozní výnosy  2,40 % 2,90 % 2,63 % 2,10 % 1,83 % 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  0,25 % 0,02 % 0,05 % 0,06 % 0,03 % 

Tržby z prodeje materiálu 1,09 % 1,68 % 1,68 % 0,98 % 0,87 % 

Jiné provozní výnosy 1,05 % 1,21 % 0,90 % 1,06 % 0,92 % 

Ostatní provozní náklady 3,61 % 4,56 % 4,70 % 3,69 % 3,12 % 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0,18 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,01 % 

Zůstatková cena prodaného materiálu 1,02 % 1,60 % 1,62 % 0,95 % 0,88 % 

Daně a poplatky 1,38 % 1,49 % 1,46 % 1,28 % 1,18 % 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příš-

tích období 

-0,13 % 0,26 % 0,24 % 0,12 % -0,04 % 

Jiné provozní náklady 1,16 % 1,22 % 1,37 % 1,33 % 1,09 % 

Provozní výsledek hospodaření -0,38 % 0,53 % 0,74 % 0,64 % 3,62 % 
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Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 2015 2016 2017 2018 2019 

Výnosové úroky a podobné výnosy  0,04 % 0,03 % 0,04 % 0,01 % 0,04 % 

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovlá-

dající osoba 

0,04 % 0,03 % 0,04 % 0,01 % 0,04 % 

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Nákladové úroky a podobné náklady 0,48 % 0,53 % 0,37 % 0,29 % 0,13 % 

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo 

ovládající osoba 

0,00 % 0,00 % 0,10 % 0,08 % 0,00 % 

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 0,48 % 0,53 % 0,27 % 0,21 % 0,13 % 

Ostatní finanční výnosy 0,22 % 0,02 % 0,30 % 0,15 % 0,11 % 

Ostatní finanční náklady 0,23 % 0,09 % 0,13 % 0,25 % 0,15 % 

Finanční výsledek hospodaření  -0,44 % -0,58 % -0,16 % -0,37 % -0,13 % 

Výsledek hospodaření před zdanění -0,82 % -0,05 % 0,58 % 0,27 % 3,49 % 

Daň z příjmů za běžnou činnost -0,03 % 0,34 % -0,27 % 0,01 % 0,70 % 

Daň z příjmů splatná 0,12 % 0,38 % 0,48 % 0,36 % 0,74 % 

Daň z příjmů odložená -0,16 % -0,03 % -0,75 % -0,35 % -0,03 % 

Výsledek hospodaření po zdanění -0,78 % -0,39 % 0,85 % 0,26 % 2,78 % 

Výsledek hospodaření za účetní období -0,78 % -0,39 % 0,85 % 0,26 % 2,78 % 

Čistý obrat za účetní období  102,66 % 102,95 % 102,96 % 102,27 % 101,98 % 
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Příloha 9 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

2016/2015 2017/2016 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 74 964 4,45 93 746 5,33 

Tržby za prodej zboží -717 666 -24,40 -373 256 -16,79 

Výkonová spotřeba -687 270 -18,44 -257 264 -8,46 

Náklady vynaložené na prodané zboží -604 786 -22,29 -311 108 -14,76 

Spotřeba materiálu a energie -42 748 -14,82 -6 027 -2,45 

Služby -39 736 -5,47 59 871 8,72 

Aktivace -22 26,51 55 -52,38 

Osobní náklady -1 544 -0,21 -42 075 -5,82 

Mzdové náklady -3 292 -0,58 -42 660 -7,51 

Náklady na SZ, ZP a ostatní náklady 1 748 1,14 585 0,38 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 481 1,01 -2 597 -1,75 

Ostatní náklady 267 4,13 3 182 47,29 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  -2 521 -1,87 3 019 2,29 

Úpravy hodnot DNM a DHM -678 -0,51 1 902 1,43 

Úpravy hodnot DNM a DHM - trvalé 158 0,12 1 902 1,41 

Úpravy hodnot DNM a DHM - dočasné -836 80,69 0 0,00 

Úpravy hodnot zásob 416 -65,31 273 -123,53 

Úpravy hodnot pohledávek -2 259 -123,65 844 -195,37 

Ostatní provozní výnosy  4 630 4,18 -18 202 -15,76 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  -10 947 -93,83 989 137,36 

Tržby z prodeje materiálu 16 127 31,86 -4 398 -6,59 

Jiné provozní výnosy -550 -1,13 -14 793 -30,81 

Ostatní provozní náklady 14 904 8,93 -7 897 -4,34 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku -8 091 -98,12 108 69,68 

Zůstatková cena prodaného materiálu 16 232 34,31 -3 681 -5,79 

Daně a poplatky -4 473 -7,02 -5 107 -8,62 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 

období 

16 209 -270,33 -1 147 -11,23 

Jiné provozní náklady -4 973 -9,28 1 957 4,03 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 38 381 -220,48 6 450 30,75 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku -716 -100,00 0 0,00 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku -716 -100,00 0 0,00 

Výnosové úroky a podobné výnosy  -433 -26,29 202 16,64 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

2016/2015 2017/2016 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovláda-

jící osoba 

-433 -26,29 202 16,64 

Nákladové úroky a podobné náklady -958 -4,30 -7 562 -35,49 

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovlá-

dající osoba 

0 0,00 3 828 0,00 

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady -958 -4,30 -11 390 -53,46 

Ostatní finanční výnosy -9 193 -91,54 10 175 1197,06 

Ostatní finanční náklady -6 791 -64,47 1 019 27,23 

Finanční výsledek hospodaření  -2 593 12,72 16 920 -73,61 

Výsledek hospodaření před zdanění 35 788 -94,68 23 397 -1162,87 

Daň z příjmů za běžnou činnost 15 179 -950,47 -23 640 -174,05 

Daň z příjmů splatná 9 333 166,51 2 665 17,84 

Daň z příjmů odložená 5 846 -81,17 -26 305 1939,90 

Výsledek hospodaření po zdanění 20 609 -56,93 47 010 -301,46 

Výsledek hospodaření za účetní období 20 609 -56,93 47 010 -301,46 

Čistý obrat za účetní období  -648 414 -13,65 -287 335 -7,01 

  

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

2018/2017 2019/2018 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

%  změna 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 98 119 5,29 121 401 6,22 

Tržby za prodej zboží 66 730 3,61 67 176 3,50 

Výkonová spotřeba 175 517 6,31 142 936 4,83 

Náklady vynaložené na prodané zboží 82 927 4,61 65 948 3,51 

Spotřeba materiálu a energie -8 847 -3,69 -12 196 -5,28 

Služby 101 437 13,59 89 184 10,52 

Aktivace -81 162,00 11 -8,40 

Osobní náklady 3 316 0,49 5 753 0,84 

Mzdové náklady -4 668 -0,89 1 998 0,38 

Náklady na SZ, ZP a ostatní náklady 7 984 5,12 3 755 2,29 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3 831 2,63 4 116 2,75 

Ostatní náklady 4 153 41,90 -361 -2,57 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  4 052 3,00 -73 156 -52,63 

Úpravy hodnot DNM a DHM 4 560 3,39 -75 096 -54,00 

Úpravy hodnot DNM a DHM - trvalé 1 827 1,34 -74 235 -53,72 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

2018/2017 2019/2018 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

v % 

Absolutní 

změna v tis. 

Kč 

v % 

Úpravy hodnot DNM a DHM - dočasné 2 733 -145,99 -861 -100,00 

Úpravy hodnot zásob -92 -176,92 314 -785,00 

Úpravy hodnot pohledávek -416 -100,97 1 626 -40650,00 

Ostatní provozní výnosy  -15 864 -16,31 -7 319 -8,99 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  655 38,33 -949 -40,14 

Tržby z prodeje materiálu -24 299 -38,98 -2 696 -7,09 

Jiné provozní výnosy 7 780 23,42 -3 674 -8,96 

Ostatní provozní náklady -31 139 -17,91 -16 369 -11,47 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku -140 -53,23 221 179,67 

Zůstatková cena prodaného materiálu -23 201 -38,76 -982 -2,68 

Daně a poplatky -4 542 -8,39 -1 637 -3,30 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 

období 

-4 261 -47,00 -6 567 -136,67 

Jiné provozní náklady 978 1,93 -7 404 -14,36 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty -2 680 -9,77 122 083 493,40 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0,00 0 0,00 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0,00 0 0,00 

Výnosové úroky a podobné výnosy  -859 -60,66 970 174,15 

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovláda-

jící osoba 

-859 -60,66 970 174,15 

Nákladové úroky a podobné náklady -2 525 -18,37 -5 760 -51,34 

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovlá-

dající osoba 

-792 -20,69 -3 036 -100,00 

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady -1 733 -17,48 -2 724 -33,28 

Ostatní finanční výnosy -5 103 -46,29 -1 261 -21,29 

Ostatní finanční náklady 4 761 100,00 -3 353 -35,21 

Finanční výsledek hospodaření  -8 198 135,17 8 822 -61,85 

Výsledek hospodaření před zdanění -10 905 -50,99 130 905 1249,09 

Daň z příjmů za běžnou činnost 10 573 -105,12 27 951 5427,38 

Daň z příjmů splatná -3 575 -20,31 15 841 112,92 

Daň z příjmů odložená 14 148 -51,15 12 110 -89,62 

Výsledek hospodaření po zdanění -21 451 -68,28 102 954 1033,16 

Výsledek hospodaření za účetní období -21 451 -68,28 102 954 1033,16 

Čistý obrat za účetní období  143 023 3,75 180 967 4,57 
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