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ABSTRAKT 

Předmětem této bakalářské práce je provést analýzu účetních výkazů v obchodní korporaci 

ZELENKA Czech Republic s.r.o. Teoretická část pojednává o problematice účetních vý-

kazů z hlediska jejich obsahu. Informace jsou čerpány především z platné účetní legislativy 

a odborných literárních zdrojů. Praktická část se zabývá analýzou jednotlivých účetních 

výkazů společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o., která je překladatelskou agenturou 

a jazykovou školou. Součástí praktické části je i návrh doporučení a opatření vedoucích 

ke zlepšení současného stavu v účetní jednotce. 

 

Klíčová slova: účetní výkazy, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, výkaz o peněžních 

tocích, výkaz o změnách základního kapitálu

 

 

 

ABSTRACT 

The subject of this bachelor thesis is the analysis of financial statements of the business 

corporation ZELENKA Czech Republic s.r.o. The theory section covers the issue of finan-

cial statements from the point of view of their content. The relevant information is ac-

quired particularly from the applicable financial reporting regulations and specialist bibli-

ography. The method and analysis section deals with individual financial statements of 

ZELENKA Czech Republic s.r.o., a language service provider. The method and analysis 

section also includes recommendations and measures to be taken to improve the current 

state in the accounting entity. 

 

Keywords: financial statements, balance sheet, profit and loss statement, explanatory notes 

to the annual financial statements, statement of cash flows, statement of changes in equity
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ÚVOD 

Účetní výkazy poskytují důležitý zdroj informací o hospodaření účetní jednotky a její ma-

jetkové a finanční struktuře při finančním rozhodování. Jejich podrobná analýza může od-

halit spoustu podstatných a zajímavých skutečností, které mohou ovlivnit budoucí rozho-

dování jak uvnitř podniku, tak rozhodování externích subjektů, kterými mohou být napří-

klad potencionální investoři. 

Bakalářská práce „Analýza účetních výkazů společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o.“ 

bude rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a praktickou. 

V teoretické části bakalářské práce zpracuji informace, ke kterým dospěji průzkumem 

a studiem literárních pramenů na téma účetních výkazů. Literární rešerši rozdělím na tři 

části. V první části se budu věnovat jednotlivým účetním výkazům, druhou část bude tvořit 

stručný popis vazeb mezi účetními výkazy a v poslední části budu krátce definovat základ-

ní metody analýz účetních výkazů. Nejprve se budu zabývat rozvahou a jejími položkami 

aktiv a pasiv, poté přejdu k výkazu zisku a ztráty a popíši jednotlivé náklady, výnosy 

a výsledek hospodaření. Další kapitoly věnuji příloze k účetní závěrce , přehledu o peněž-

ních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Posledních dvou výkazů 

se v návaznosti na praktickou část dotknu pouze okrajově. Dle Ryneše (2016, s. 13) došlo 

v roce 2016 k významným změnám v účetních předpisech a došlo i ke změnám v obsahu 

a struktuře účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Významné změny okomentuji 

u příslušných položek. Základní postupy účetních jednotek při sestavení účetní závěrky 

za období od roku 2016 jsou uvedeny v ČÚS č. 024 pro podnikatele (Česko, 2016). 

V tomto ČÚS je k nalezení také porovnání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

k 31. 12. 2015 a k 1. 1. 2016. 

V praktické části nejprve představím společnost ZELENKA Czech Republic s.r.o., krátce 

se zmíním o její historii, nabízených službách a organizační struktuře. Poté přejdu 

k samotné analýze účetních výkazů, kterou rozdělím na tři části. V první části budu analy-

zovat jednotlivé položky rozvahy, ve druhé části se budu věnovat analýze výkazu zisku 

a ztráty a v poslední části analyzuji přílohu k účetní závěrce. Při analýze rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty se u jejich jednotlivých položek zaměřím na sledované období 2012 až 2014 

pro posouzení jejich vývoje v čase. Jelikož ve struktuře výkazu příloha k účetní závěrce 

ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám, není posouzení v čase možné. Vý-

znamné informace obsažené v doplňujících údajích k rozvaze a výkazu zisku a ztráty pou-
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žiji již během analýzy těchto dvou zmíněných výkazů. Během celé analýzy se pokusím 

co nejvíce přiblížit obsah jednotlivých položek výkazů a zdůvodnit změny jejich výše. 

Po dokončení celé analýzy se krátce zmíním o dopadu změn platných od roku 2016 

na účetnictví společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. Na závěr navrhnu doporučení 

a opatření, která by mohla vést ke zlepšení současného stavu v účetní jednotce. 
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CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

V rámci této bakalářské práce provedu analýzu účetních výkazů účetní jednotky. V první 

teoretické části prozkoumám literární prameny týkající se problematiky účetních výkazů, 

zejména rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy, dále pak přehledu o peněžních tocích 

a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Zaměřím se také na některé významné změny 

v obsahu a struktuře rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ke kterým došlo v roce 2016. Získané 

poznatky spojím v literární rešerši na dané téma. Vzhledem k tomu, že v praktické části 

se  zaměřím na výkazy sestavené dle formátu platného do konce roku 2015, budu jednotli-

vé položky popisovat především ve staré verzi. V praktické části provedu analýzu účetních 

výkazů účetní jednotky. Budu analyzovat jednotlivé položky rozvahy, výkazu zisku a ztrá-

ty a přílohy. Poznatky získané touto analýzou spojím v syntézu. Na závěr navrhnu soubor 

opatření a doporučení, které můžou vést ke zlepšení současného stavu v účetní jednotce. 

Analýzu účetních výkazů budu provádět ve společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o., 

která sídlí ve Zlíně a na trhu funguje již 25 let. Mezi hlavní činnosti podnikání této účetní 

jednotky patří překladatelská a tlumočnická činnost a provoz jazykové školy.  

Analýzu účetních výkazů společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. provedu v období 

2012 až 2014. Pro získání přehledu o vývoji jednotlivých položek účetních výkazů jsem 

zvolila období těchto tří let. Hodnoty za rok 2015 nebudou použity, jelikož účetní jednotka 

v době sepsání této práce neměla dokončenu účetní závěrku a sestaveno daňové přiznání, 

které společnost s využitím služeb daňového poradce předkládá každoročně k 30. 6. 2016. 

Podklady pro teoretickou část budou především platné právní předpisy a odborná knižní 

literatura, vycházející z legislativy o účetnictví. Budu čerpat především ze zákona 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele a Českých účetních 

standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Informace pro 

praktickou část budu získávat z nestandardizovaných rozhovorů s osobou zodpovědnou 

za vedení účetnictví a sestavování účetních výkazů v účetní jednotce a majitelem společ-

nosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. Dále budu vycházet z účetních závěrek společnosti 

za roky 2012, 2013 a 2014, které obsahují rozvahy v plném rozsahu, výkazy zisku a ztráty 

v plném rozsahu a přílohy k účetním závěrkám vždy za příslušné účetní období, které kon-

čí dnem 31. 12. Dalšími zdroji pro vypracování praktické části budou vnitropodnikové 

směrnice, hlavní účetní kniha, evidence majetku, odborný blog a webové stránky společ-

nosti ZELENKA Czech Republic s.r.o.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ÚČETNÍ VÝKAZY 

Pokud to mají ÚJ stanoveno zákonem, sestavují účetní závěrku. Účetní závěrku tvoří účet-

ní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, která doplňuje a vysvětluje informace 

obsažené v rozvaze nebo ve výkazu zisku a ztráty (§ 18, odst. 1 ZoUCE; Česko, 2016). 

Obchodní společnosti navíc sestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách 

vlastního kapitálu, pokud to mají dáno zákonem (§ 18, odst. 2 ZoUCE; Česko, 2016). 

Účetní závěrku sestavují ÚJ k rozvahovému dni, tedy ke dni, kdy se uzavírají účetní knihy. 

V účetní závěrce jsou jednotlivé položky vykázány v celých tisících Kč a sestavuje 

se v korunách českých (§ 19, odst. 1 a §4, odst. 8 vyhlášky č. 500/2002 Sb.; Česko, 2016). 

1.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který poskytuje informace o majetku účetní jednotky a to dle 

jeho složení (aktiva) a zdrojů jeho financování (pasiva) k danému okamžiku. Každý druh 

majetku je financován z určitého finančního zdroje, proto se součet aktiv rovná součtu pa-

siv (Štohl, 2010a, s. 37). 

Aktiva a pasiva rozvahy jsou rozdělena do skupin a označena velkými písmeny, v rámci 

skupin jsou dále rozlišena římskými číslicemi (Štohl, 2010b, s. 206). 

V rozvaze je uvedená výše jednotlivých položek za běžné účetní období a minulé období. 

Na straně aktiv jsou v rámci běžného období sloupce brutto (majetek v ocenění dle zákona 

o účetnictví), korekce (výše oprávek a opravných položek) a netto (brutto - korekce) 

a sloupec s hodnotou minulého období je v netto hodnotě. Na straně pasiv jsou pouze dva 

sloupce s údaji za běžné a minulé období (Šteker a Otrusinová, 2013, s. 240). 

1.1.1 Aktiva 

Aktiva se v rozvaze člení na pohledávky za upsaný základní kapitál, dlouhodobý majetek, 

oběžná aktiva a časové rozlišení aktivní (Štohl, 2010b, s. 206). Jejich uspořádání v rozvaze 

je dle jejich likvidnosti – od nejméně likvidních až po nejvíce likvidní (Mrkosová, 2016, 

s. 259). 
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1.1.1.1 Pohledávky za upsaný kapitál 

Zůstatek této položky vyjadřuje pohledávky za upisovateli a společníky z titulu nesplace-

ných vkladů do základního kapitálu či nesplacených akcií (§ 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb.; 

Česko, 2016). 

Knápková, Pavelková a Šteker (2013, s. 25) udávají, že tato položka bývá často nulová. 

1.1.1.2 Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek je důležitou částí aktiv, jedná se o majetek s dobou použitelnosti delší 

než jeden rok. Důvodem pořízení dlouhodobého majetku je jeho dlouhodobé užívání ne-

bo zhodnocování v ÚJ (Meritum Účetnictví podnikatelů 2015, s. 25). 

Dlouhodobý majetek dle Novotného (2016, s. 84) lze rozdělit do tří skupin: 

 dlouhodobý hmotný majetek (odpisovaný a neodpisovaný), 

 dlouhodobý nehmotný majetek, 

 dlouhodobý finanční majetek. 

Způsoby pořízení DM jsou např. nákup v hotovosti nebo bezhotovostně, vytvoření vlastní 

činností, dar, vklad do společnosti, bezplatný převod z finančního leasingu či převod 

z osobního vlastnictví. (Meritum Účetnictví podnikatelů 2015, s. 36, Šteker a Otrusinová, 

2013, s. 44) 

Novotný (2016, s. 105) říká, že způsoby vyřazení DM jsou např. prodej, likvidace, manko 

nebo škoda, převod do osobního majetku podnikatele či dar. 

DNM a DHM se nespotřebovává, ale jeho opotřebení se vyjadřuje postupně během jeho 

životnosti pomocí odpisů. Ty přenášejí jeho cenu do nákladů v jednotlivých obdobích (Me-

ritum Účetnictví podnikatelů 2015, s. 25). Výjimku dle Novotného (2016, s. 100) tvoří 

dlouhodobý majetek, který se dle účetní legislativy neodpisuje (např. pozemky, umělecká 

díla, najatý majetek). 

Dle Müllerové a Šindeláře (2016, s. 81) jsou odpisy DNM a DHM účetní a daňové. Šteker 

a Otrusinová (2013, s. 57-59) říkají, že účetní odpisy dle zákona o účetnictví vyjadřují sku-

tečnou míru opotřebení majetku a přenášejí jeho hodnotu postupně do nákladů a daňové 

odpisy se stanovují z důvodu daňových účelů dle zákona o daních z příjmu. Štohl (2010b, 

s. 57) poukazuje na skutečnost, že důsledkem rozdílných daňových a účetních odpisů do-

chází k rozdílům mezi ziskem v účetnictví a základem daně z příjmů. 
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1.1.1.3 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek má nemateriální povahu a představuje určitá práva na eko-

nomický prospěch (Paseková, 2007, s. 43). Müllerová a Šindelář (2016, s. 75) říkají, 

že DNM je majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou vyšší, 

než jak bylo stanoveno účetní jednotkou. Z pohledu daňového je to majetek s pořizovací 

cenou vyšší než 60 000 Kč. 

Tento druh majetku se dělí do následujících skupin: 

 Zřizovací výdaje – jedná se o souhrn výdajů spojených se založením účetní jed-

notky do chvíle jejího vzniku. Zřizovací výdaje ovšem nejsou výdaje na pořízení 

dlouhodobého majetku, zásob, výdaje na reprezentaci nebo na přeměnu společnosti 

nebo družstva (Meritum Účetnictví podnikatelů 2015, s. 41). Ryneš (2016, s. 21) 

uvádí, že od roku 2016 tato položka již nebude jako rozvahová, ale bude se účtovat 

do nákladů nebo časově rozlišovat. 

 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – zachycuje výsledky duševní činnosti li-

dí, know how, které nejsou patentovány nebo chráněny licencí (Müllerová, 2009, 

s. 145). 

 Software – jedná se o programové vybavení (Štohl, 2010b, s. 49). 

 Ocenitelná práva – jsou to práva dle zvláštních předpisů, výsledky duševní čin-

nosti a zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví (Hruška, 2016, 

s. 68). 

 Goodwill – je kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku při nákupu ne-

bo vkladu a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku snížený 

o závazky (Březinová, 2014, s. 89). 

 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek – do této skupiny patří dlouhodobý nehmot-

ný majetek, který není vykázán v ostatních položkách. Jsou to například preferenč-

ní limity nebo povolenky na emise (Müllerová, 2009, s. 146). 

 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek – tato položka obsahuje dlouhodo-

bý nehmotný majetek, který se pořizuje a to do doby uvedení do stavu způsobilého 

k užívání (§ 6, odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb.; Česko, 2016). 

 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek – obsahuje krátkodobé 

i dlouhodobé zálohy na pořízení DNM (§ 6, odst. 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb.; Čes-

ko, 2016). 
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Dle Štekera a Otrusinové (2013, s. 60) se z pohledu daňových odpisů dlouhodobý nehmot-

ný majetek odpisuje rovnoměrně a to po maximální dobu, která je stanovena zákonem. 

18 měsíců se odpisují audiovizuální díla, 36 měsíců software a nehmotné výsledky výzku-

mu a vývoje a po dobu 72 měsíců se odepisuje ostatní nehmotný majetek. Odpisy jsou sta-

noveny s přesností na celé měsíce. Štohl (2010b, s. 57) říká, že co se týče účetních odpisů 

DNM, není stanovena doba odpisování, ale nesmí být kratší než 1 rok a musí zohledňovat 

životnost majetku. Výjimku tvoří goodwill a zřizovací výdaje, které je nutné odepsat 

do doby stanovené zákonem. Ryneš (2016, s. 121) poukazuje na to, že o zřizovacích výda-

jích se od 1. 1. 2016 neúčtuje. Tyto výdaje, které nebyly k 31. 12. plně odepsány, budou 

vykazovány jako ostatní dlouhodobý nehmotný majetek. 

1.1.1.4 Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek je fyzické podstaty (Štohl, 2010b, s. 47). Müllerová a Šinde-

lář (2016, s. 76) říkají, že DHM majetek je majetek s dobou použitelnosti delší než jeden 

rok a s oceněním vyšším než jak bylo stanoveno ve vnitřní směrnici účetní jednotky. 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí: 

 Pozemky – vykazují se zde bez ohledu na výši ocenění a jen pokud nejsou součástí 

odepisovaného majetku nebo zbožím (Březinová, 2014, s. 92). 

 Stavby – bez ohledu na dobu použitelnosti či výši ocenění jsou zde vykázány veš-

keré budovy, stavby, haly, vodní díla a další položky uvedené v § 7, odst. 2 vyhláš-

ky č. 500/2002 Sb. (Česko, 2016). 

 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – jedná se o majetky se samo-

statným technicko-ekonomickým určením a předměty z drahých kovů (Müllerová, 

2009, s. 152). 

 Pěstitelské celky trvalých porostů – tato skupina zahrnuje např. chmelnice, vini-

ce, ovocné sady bez nosných konstrukcí (Hruška, 2016, s. 85). 

 Dospělá zvířata a jejich skupiny – jedná se o stáda či hejna dospělých zvířat 

(Hruška, 2016, s. 87). 

 Jiný dlouhodobý hmotný majetek – obsahuje např. umělecká díla, kulturní pa-

mátky nebo ložiska nerostů (Novotný, 2016, s. 88). 

 Nedokončený dlouhodobý majetek – v této skupině se vykazují prostředky na po-

řizovaný DM do doby uvedením do stavu, kdy je způsobilý k užívání (Březinová, 

2014, s. 95). 
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 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek – zahrnuje krátkodobé 

i dlouhodobé zálohy na pořízení tohoto druhu majetku (Meritum Účetnictví podni-

katelů, 2015, s. 57). 

 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku – vznikne rozdílem mezi nákupem (kupní 

cenou) a vkladem (souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví pro-

dávajícího) podniku nebo jeho části (Štohl, 2010b, s. 49). 

Pro účely daňových odpisů je dlouhodobý hmotný majetek rozdělen do šesti odpisových 

skupin dle doby odpisování. Daňové odpisy jsou zrychlené (pro výpočet odpisů slouží koe-

ficienty) nebo rovnoměrné (pro výpočet odpisů se používají odpisové sazby). Způsob odpi-

sování je stanoven při zařazení majetku do používání a nelze jej po celou dobu odpisování 

změnit (Šteker a Otrusinová, 2013, s. 59). 

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou prováděny dne stanoveného odpiso-

vého plánu a majetek se odpisuje po dobu jeho životnosti. Ta je stanovena vzhledem k času 

nebo výkonu (Šteker a Otrusinová, 2013, s. 57.). 

1.1.1.5 Dlouhodobý finanční majetek 

Dle Müllerové a Šindeláře (2016, s. 77) je DFM finančního charakteru a pořizuje 

se za účelem držení delšího než jeden rok. Daňové předpisy jej nevymezují, protože 

se neodepisuje. 

Do této skupiny majetku dle Březinové (2014, s. 97-100) patří: 

 podíly v ovládaných a řízených osobách,  

 podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem,  

 ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly, 

 půjčky a úvěry, 

 jiný dlouhodobý finanční majetek, 

 pořizovaný dlouhodobý finanční majetek, 

 poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek. 

1.1.1.6 Oběžná aktiva 

Knápková, Pavelková a Šteker (2013, s. 28) definují tuto část aktiv jako krátkodobý maje-

tek, který je neustále v oběhu. Oběžná aktiva přinášejí tím vyšší zisk, čím rychleji 

se obrací. 
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Šteker a Otrusinová (2012, s. 73) popisují koloběh oběžný aktiv, který začíná nákupem 

zásob, prodejem zásob a inkasem pohledávek – tento majetek tedy mění svou formu 

a vrací se do původní podoby. Oběžná aktiva tvoří zásoby, dlouhodobé a krátkodobé po-

hledávky a krátkodobý finanční majetek. 

1.1.1.7 Zásoby 

Paseková (2007, s. 49) definuje zásoby jako aktiva určená k jednorázové spotřebě 

a představují nejméně likvidní složku oběžných aktiv.  

Zásoby lze roztřídit do následujících skupin: 

 Materiál – jedná se především o suroviny, pomocné látky, látky pro zajištění pro-

vozu ÚJ, náhradní díly a obaly. Je zde zahrnut i drobný hmotný majetek, který není 

dlouhodobým hmotným majetkem a movité věci, jejichž doba použitelnosti není 

delší než 1 rok (Müllerová, 2009, s. 157). 

 Nedokončená výroba a polotovary – zde se vykazují zásoby, které účetní jednot-

ka pořídila vlastní výrobou. Dle Duška (2011, s. 114) nedokončená výroba jsou 

produkty, které už prošly několika stupni výroby, nejsou ještě dokončeny, ale nej-

sou ani materiálem. § 9, odst. 2 vyhlášku č. 500/2002 Sb. (Česko, 2016) definuje 

polotovary jako produkty, které byly dokončeny v rámci určitého výrobního stupně, 

ale ještě nejsou výrobky. 

 Výrobky – Müllerová a Šindelář (2016, s. 87) výrobky popisují jako produkt ukon-

čeného výrobního cyklu určeného k prodeji. 

 Zvířata – tato skupina zahrnuje zvířata a jejich skupiny, které nejsou obsaženy 

v dlouhodobém majetku, materiálu nebo zboží (Hruška, 2016, s. 180). 

 Zboží – tato aktiva jsou pořizována za účelem prodeje (Březinová, 2014, s. 102). 

 Poskytnuté zálohy na zásoby – zahrnuje dlouhodobé a krátkodobé zálohy, které 

byly vynaloženy na pořízení zásob (§ 9, odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb.; Čes-

ko, 2016). 

Zásoby se pořizují nákupem, vlastní výrobou, darem, vkladem do společnosti nebo převo-

dem z osobního vlastnictví a úbytek zásob nastává při jejich prodeji, spotřebě, darem, 

vkladem do jiné účetní jednotky nebo převodem do osobního vlastnictví (Šteker a Otrusi-

nová, 2013, s. 79). 
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Účetní jednotka musí dodržovat zásadu opatrnosti a věrného zobrazení skutečnosti. Pokud 

dojde k poklesu hodnoty zásob, je jejich reálná hodnota vyjádřena pomocí opravných po-

ložek. (Meritum Účetnictví podnikatelů 2015, s. 68). Dle § 55, odst. 1 vyhlášky 

č. 500/2002 Sb. (Česko, 2016) se opravné položky vytvářejí jen v případě přechodného 

snížení ocenění. Dle ČÚS č. 005 pro podnikatele (Česko, 2016) se opravné položky účtují 

na vrub nákladů a jejich zrušení ve prospěch nákladů. Trvalé snížení hodnoty zásob lze 

dle Duška (2011, s. 111) vyřešit nejlépe jejich prodejem. 

1.1.1.8 Pohledávky 

Právo věřitele požadovat po jiné osobě plnění dluhu se nazývá pohledávkou. Dlužník má 

povinnost pohledávku uhradit a věřitel má právo její zaplacení vymáhat. Pohledávka zani-

ká uspokojením věřitele (Meritum Účetnictví podnikatelů (2016, s. 111). 

Dle Müllerové a Šindeláře (2016, s. 110) lze dle doby splatnosti pohledávky rozdělit 

na dlouhodobé a krátkodobé. Šteker a Otrusinová (2013, s. 92-93) podotýkají, že pro vyká-

zání je určující zbývající doba splatnosti v okamžiku sestavení účetní závěrky. Tento druh 

oběžného majetku se eviduje i dle jednotlivých dlužníků. 

Dle Novotného (2016, s. 151) je přechodné snížení pohledávek vyjádřeno opravnými po-

ložkami. Nedobytné pohledávky jsou odepisovány do nákladů. 

1.1.1.9 Dlouhodobé pohledávky 

Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky se splatností delší než jeden rok a odložená da-

ňová pohledávka. Dlouhodobé pohledávky jsou dle Müllerové (2009, s. 161-162) rozděle-

ny do skupin: 

 pohledávky z obchodních vztahů, 

 pohledávky – ovládající a řídící osoba, 

 pohledávky – podstatný vliv, 

 pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení, 

 dlouhodobé poskytnuté zálohy, 

 dohadné účty aktivní, 

 jiné pohledávky, 

 odložená daňová pohledávka.  
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Odložená daňová pohledávka vyjadřuje část daně z příjmů. Tyto částky budou uplatněny 

až v příštím účetním období (Paseková, 2007, s. 52). Březinová (2014, s. 104) popisuje 

rozdíl, který vzniká z titulu rozdílu mezi účetním oceněním majetku a oceněním majetku 

pro daňové účely. 

1.1.1.10 Krátkodobé pohledávky 

Pokud mají pohledávky v okamžiku sestavení účetní závěrky dobu splatnosti kratší, 

než jeden rok, považují se za krátkodobé pohledávky (Müllerová, 2009, s. 164). 

Obsahové vymezení krátkodobých pohledávek je podobné, jako vymezení dlouhodobých 

pohledávek s mírnými odchylkami (§ 11, odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.; Česko, 2016). 

Struktura krátkodobých pohledávek je následující: 

 Pohledávky z obchodních vztahů – jedná se nejčastěji o pohledávky vzniklé 

z prodeje zásob, služeb nebo dlouhodobého majetku odběratelům. Podle místa 

vzniku lze pohledávky z obchodních vztahů rozdělit na tuzemské a zahraniční (Šte-

ker a Otrusinová, 2013, s. 92 a 93). 

 Pohledávky – ovládající a řídící osoba 

 Pohledávky – podstatný vliv 

 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 

 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – zde jsou vykazovány pohledávky 

vůči ČSSZ a zdravotní pojišťovně (Březinová, 2014, s. 105). 

 Stát – daňové pohledávky – tato položka obsahuje pohledávky z titulu daní 

a daňových záloh (§ 11, odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb.; Česko, 2016). 

 Krátkodobé poskytnuté zálohy 

 Dohadné účty aktivní – do této skupiny patří krátkodobé nezaúčtované pohledáv-

ky, jejichž výše dosud není známa (Paseková, 2007, s. 54). 

 Jiné pohledávky – obsahuje krátkodobé pohledávky, které nelze vykázat 

v předchozích položkách (Müllerová, 2009, s. 166).  

Dohadné účty aktivní obsahují dlouhodobé nebo krátkodobé dosud nepotvrzené pohledáv-

ky, kdy není známá jejich přesná výše (Müllerová a Šindelář, 2016, s. 163). 
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1.1.1.11 Krátkodobý finanční majetek 

Nejvíce likvidní složkou oběžných aktiv je krátkodobý finanční majetek. (Štohl, 2010b, 

s. 82). 

Dle Štekera a Otrusinové (2013, s. 108) krátkodobým finančním majetkem jsou: 

 peníze (hotovost, ceniny a tyto peníze na cestě),  

 účty v bankách (bezhotovostní peníze a tyto peníze na cestě),  

 krátkodobé cenné papíry a podíly (CP k obchodování nebo se splatností do 

1 roku), 

 pořizovaný krátkodobý finanční majetek. 

Müllerová a Šindelář (2016, s. 95) uvádějí, že do krátkodobých cenných papírů patří ma-

jetkové cenné papíry (akcie, zatímní listy a podílové listy), dluhové cenné papíry (dluhopi-

sy, směnky a šeky) a odvozené CP (deriváty). 

Ryneš (2016, s. 297) ve svém návrhu formuláře Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2016 

vykazuje krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky zvlášť. 

1.1.1.12 Časové rozlišení aktivní 

Mrkosová (2016, s. 240) říká, že časově rozlišené jsou náklady, výnosy, příjmy a výdaje, 

které věcně i obsahově spadají do následujícího účetního období (i když nastaly v běžném 

účetním období). Dle Mrkosové (2016, s. 240) časově rozlišeny můžou být, pokud známe: 

 účel, za jakým vznikne náklad, výnos, příjem nebo výdaj, 

 částku, 

 období, kdy k tomuto zaúčtování dojde. 

Dle § 13 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (Česko, 2016) časové rozlišení na straně aktiv obsahuje 

tituly, které mají aktivní zůstatek. Těmi jsou náklady příštích období (výdaje běžného ob-

dobí, které se týkají nákladů příštích účetních období), komplexní náklady příštích období 

(položky, které se týkají nákladů příštích období a souhrnně se vztahují k danému účelu) 

a příjmy příštích období (položky, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného obdo-

bí, ale příjem vznikne až v některém dalším účetním období). 
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1.1.2 Pasiva 

Mrkosová (2016, s. 260) popisuje základní strukturu pasiv, kterou tvoří vlastní kapitál, cizí 

zdroje a časové rozlišení pasivní. 

1.1.2.1 Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál je vlastním zdrojem krytí aktiv. Účetní jednotka získává vlastní kapitál 

od vlastníků nebo z výsledků vlastní činnosti či z přecenění majetku. (Müllerová a Šinde-

lář, 2016, s. 129). 

Březinová (2014, s. 110) popisuje vlastní kapitál, který se skládá ze základního kapitálu, 

kapitálových fondů, fondů tvořených ze zisku a výsledku hospodaření. 

1.1.2.2 Základní kapitál 

Paseková (2007, s. 57) charakterizuje základní kapitál jako peněžní vyjádření souhrnu veš-

kerých peněžitých i nepeněžitých vkladů vložených do podniku a zapsaných do obchodní-

ho rejstříku. Povinně jej tvoří kapitálové společnosti, komanditní společnosti a družstva 

a jeho minimální výše je stanovena zákonem o obchodních korporacích. (Müllerová a Šin-

delář, 2016, s. 129) 

Základní kapitál tvoří důležitou část vlastního kapitálu a je vstupním zdrojem majetku 

(Meritum Účetnictví podnikatelů, 2016, s. 314). 

Šteker a Otrusinová (2013, s. 124) uvádějí, že pokud je rozvaha sestavena v plném rozsa-

hu, základní kapitál je rozdělen na několik skupin, a to na základní kapitál (ZK zapsaný 

v OR), vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (CP a podíly vydané ÚJ, které jsou stažené 

z oběhu) a změny základního kapitálu (změny vykazované do doby jejich zapsání do OR). 

1.1.2.3 Kapitálové fondy 

Kapitálové fondy představují druh vlastního kapitálu, který je tvořen z jiných zdrojů než 

ze zisku ÚJ (Meritum Účetnictví podnikatelů 2016, s. 331). 

Dle Březinové (2014, s. 114-115) do kapitálových fondů patří:  

 emisní ážio (rozdíl mezi emisním kurzem akcií a jejich jmenovitou hodnotou), 

 ostatní kapitálové fondy (vklady u kterých nedochází ke zvýšení základního kapi-

tálu), 
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 oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (rozdíly z přecenění CP a podí-

lů), 

 oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností (rozdíly z přecenění 

majetku a závazků v důsledku přeměn společností), 

 rozdíly z přeměn obchodních korporací (rozdíly z rozvahových operací při pře-

měnách společností), 

 rozdíly z ocenění při přeměnách společností (při úbytku majetku a závazků oce-

něných na reálnou hodnotu při přeměně společností).  

1.1.2.4 Fondy ze zisku 

Fondy ze zisku jsou tvořeny ze zisku účetní jednotky a dělí se na rezervní fond (je tvořen 

povinně), statutární fondy a ostatní fondy, jejich účelem nemusí být úhrada ztráty. (Meri-

tum Účetnictví podnikatelů, 2016, s. 337) 

1.1.2.5 Výsledek hospodaření minulých let 

Na tomto účtu je dle Müllerové a Šindeláře (2016, s. 131) evidován nerozdělený zisk 

či neuhrazená ztráta minulých let. Zůstatek se převádí do dalšího účetního období a je úče-

lově neurčený. Bokšová (2014, s. 438) říká, že se na tento účet převádí výsledek hospoda-

ření z účtu Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, pokud nebyl převeden na jiné 

účty (tento účet totiž nesmí mít ke konci roku zůstatek).  

Položka Jiný výsledek hospodaření minulých let zachycuje dodatečně provedené úpravy 

v účtování nákladů a výnosů, které se vztahují k minulým účetním obdobím (Meritum 

Účetnictví podnikatelů 2016, s. 338). 

1.1.2.6 Výsledek hospodaření běžného období 

Na tomto účtu je evidován zisk nebo ztráta za právě skončené účetní období (Paseková, 

2007, s. 60). Výsledek hospodaření je podrobněji rozebrán při výkazu zisku a ztráty. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období, který byl zjištěn při roční uzávěrce, 

se převádí na počátku následujícího účetního období na účet Výsledek hospodaření 

ve schvalovacím řízení (Meritum Účetnictví podnikatelů 2016, s. 339). 
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1.1.2.7 Cizí zdroje 

Cizí zdroje představují pro účetní jednotku dluhy, které musí být po uplynutí určité doby 

uhradit. Cizími zdroji jsou rezervy, dlouhodobé i krátkodobé závazky a bankovní úvěry 

a výpomoci (Šteker a Otrusinová, 2013, s. 149). 

1.1.2.8 Rezervy 

Účetní jednotka tvoří rezervy, pokud v budoucnu očekává větší jednorázový náklad, který 

by mohl negativně ovlivnit výsledek hospodaření. Tvorbou rezerv tak po dobu několika 

účetních období před očekávaným nákladem účtuje na vrub nákladů určitou částku. Souhr-

nem těchto částek si poté vytvoří potřebný zdroj na krytí tohoto velkého nákladu (Meritum 

Účetnictví podnikatelů 2016, s. 343). Dle Mrkosové (2016, s. 220) je typickým znakem 

rezerv to, že známe účel, kvůli kterému jsou tvořeny, ale neznáme přesnou částku 

a období, kdy budou čerpány. Dle Müllerové a Šindeláře (2016, s. 105) nelze rezervu čer-

pat ve vyšší hodnotě, než v jaké byla vytvořena a její případný zůstatek se převádí do dal-

šího období. V účetním období, kdy nastanou důvody, pro které byla vytvořena (nebo tyto 

důvody pominuly) se zruší ve prospěch nákladů.  

Dle § 16, odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (Česko, 2016) rozeznáváme rezervy podle 

zvláštních předpisů, rezervu na důchody a podobné závazky, rezervu na daň z příjmů 

a ostatní rezervy. 

1.1.2.9 Závazky 

Bokšová (2014, s. 392) definuje závazky jako současné dluhy účetní jednotky, které 

má účetní jednotka povinnost uhradit. V budoucnu vyústí v odčerpání ekonomického pro-

spěchu. Jsou ocenitelné a vznikly na základě minulé události. 

Pokud se očekává, že bude závazek uhrazen v průběhu 12 měsíců od rozvahového dne, 

jedná se o krátkodobý závazek, v opačném případě o závazek dlouhodobý (Meritum Účet-

nictví podnikatelů 2016, s. 125). Dle Bokšové (2014, s. 392) lze závazky dále rozdělit pod-

le ekonomické podstaty. 

1.1.2.10 Dlouhodobé závazky 

Mezi dlouhodobé závazky (které mají dobu splatnosti delší, než jeden rok) se dle Březino-

vé (2014, s. 121-122) řadí: 

 závazky z obchodních vztahů, 
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 závazy – ovládající a řídící osoba, 

 závazky – podstatný vliv, 

 závazky ke společníkům, 

 dlouhodobé přijaté zálohy, 

 vydané dluhopisy, 

 dlouhodobé směnky k úhradě, 

 dohadné účty pasivní, 

 jiné závazky a  

 odložený daňový závazek. 

Dle Mrkosové (2016, s. 225) je odloženým daňovým závazkem předpoklad vyššího bu-

doucího závazku na dani z příjmů. Díky odloženému daňovému závazku se snižuje čistý 

zisk a tím se zabraňuje například výplatě podílu na zisku. 

1.1.2.11 Krátkodobé závazky 

Krátkodobé závazky se dle Březinové (2014, s. 123-124) v rozvaze člení na: 

 závazky z obchodních vztahů, 

 závazky – ovládaná nebo ovládající osoba, 

 závazky – podstatný vliv, 

 závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení, 

 závazky k zaměstnancům, 

 závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, 

 stát – daňové závazky a dotace, 

 krátkodobé přijaté zálohy, 

 vydané dluhopisy, 

 dohadné účty pasivní a 

 jiné závazky. 

Bokšová (2014, s. 392) říká, že dohadné závazky pasivní jsou takové krátkodobé ne-

bo dlouhodobé závazky, které ke dni sestavení účetní závěrky nejsou podloženy dokladem, 

tudíž se jejich výše určuje pomocí odhadu. 
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1.1.2.12 Bankovní úvěry a výpomoci 

Bankovní úvěry mohou být důležitým externím zdrojem financování. Věřitelem je banka 

a dlužníkem účetní jednotka, která musí na základě smlouvy tyto půjčené peněžní pro-

středky i s úrokem uhradit zpět bance. Prostředky, které jsou půjčené od jiných subjektů 

než od banky, se nazývají finanční výpomoci (Šteker a Otrusinová, 2013, s. 184). 

Člení se na dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci (Pa-

seková, 2007, s. 67). 

1.1.2.13 Časové rozlišení pasivní 

Dle § 19 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (Česko, 2016) časové rozlišení na straně pasiv obsahuje 

tituly, které mají pasivní zůstatek. Těmi jsou výdaje příštích období (náklady, které souvi-

sejí s běžným účetním obdobím, ale peněžní výdaj prozatím nenastal) a výnosy příštích 

období (příjmy, které nejsou výnosy běžného období, jelikož výnos vznikne až v některém 

dalším období). 

1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Účelem tohoto výkazu je informovat o finanční situaci podniku (Štohl, 2010b, s. 209). 

Knápková, Pavelková a Šteker (2013, s. 37) uvádějí obsah výkazu zisku a ztráty, který 

tvoří náklady, výnosy a výsledek hospodaření. 

Náklady představují vynaložený majetek a práci v peněžním vyjádření. Výnosy jsou pří-

růstky majetku vyjádřené v penězích, které ÚJ získala za konkrétní výkon (Mrkosová, 

2016, s. 229). Knápková, Pavelková a Šteker (2013, s. 37) říkají, že výnosy a náklady jsou 

i takové částky, u kterých prozatím nedošlo k jejich inkasu, nebo ještě nebyly zaplaceny. 

Výsledek hospodaření se zjistí jako rozdíl výnosů a nákladů (Skálová Jana a kolektiv, 

2015, s. 124). 

Šteker a Otrusinová (2013, s. 241) říkají, že nákladové položky jsou ve výkazu zisku 

a ztráty označeny písmeny a výnosové položky se označují číslicemi. Výpočtové položky 

jsou označeny (+) nebo (*). 

Štohl (2010b, s. 209) píše, že výkaz zisku a ztráty se sestavuje v druhovém nebo účelovém 

členění. Pro účely této práce bude rozebírán výkaz zisku a ztráty v druhovém členění. 

Jednotlivé položky se uvádějí v hodnotách za běžné a minulé období (Ryneš, 2016, s. 290). 
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1.2.1 Obchodní marže 

Knápková, Pavelková a Šteker (2013, s. 38) popisují první a druhý řádek výkazu zisku 

a ztráty představující položky tržby za prodané zboží a náklady na prodané zboží. Obchod-

ní marže je rozdílem těchto dvou položek. 

Tržby za prodej zboží nastávají v okamžiku realizace na trhu a k prodeji dochází v tržní 

ceně (Meritum Účetnictví podnikatelů 2016, s. 437). Březinová (2014, s. 126) říká, 

že náklady na prodané zboží představují pořizovací (příp. reprodukční pořizovací) cenu 

prodávaného zboží. 

1.2.2 Výkony 

Dle Březinové (2014, s. 127) výkony představují výnosy za výrobky, služby, přírůstek 

hodnot nedokončené výroby, polotovarů a aktivaci DNM, DHM nebo zásob, které společ-

nost vyprodukovala. Výkony zahrnují položky Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, 

Změna stavu zásob vlastní činnosti a Aktivace. 

Tržby za prodej výrobků a služeb nastávají v okamžiku realizace na trhu a k prodeji do-

chází v tržní ceně. (Meritum Účetnictví podnikatelů 2015, s. 437) Do této položky se zahr-

nují také tržby za prodej polotovarů nebo nedokončených výrobků, pokud došlo k jejich 

prodeji (Rubáková, 2015, s. 151). Na položce Změna stavu zásob vlastní činnosti se sledu-

je evidence výnosů, kdy dochází ke změně stavu výrobků, nedokončené výroby, polotova-

rů a mladých zvířat (Meritum Účetnictví podnikatelů 2015, s. 438). Položka Aktivace 

vzniká aktivováním nákladů (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 38). Ryneš (2016, 

s. 20) poukazuje na to, že od roku 2016 bude změna stavu zásob a aktivace účtována 

ve skupině 58 – Změna stavu zásob vlastní činností a aktivace. 

1.2.3 Výkonová spotřeba 

Tato položka obsahuje spotřebu materiálu a energie a náklady na služby (Paseková, 2007, 

s. 69). 

Souhrn spotřebovaného materiálu, inventarizačních rozdílů materiálu v rámci normy přiro-

zeného úbytku a spotřeby energie tvoří položku Spotřeba materiálu a energie (Šteker 

a Otrusinová, 2013, s. 210). Položka Služby v sobě zahrnuje náklady na dodané služby 

(§ 21 vyhlášky č. 500/2002 Sb.; Česko, 2016). 
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1.2.4 Přidaná hodnota 

Přidaná hodnota znázorňuje hodnotu přidanou vlastní činností k hodnotě nakupovaných 

meziproduktů. Vypočítá se jako součet obchodní marže a výkonů, od kterého se odečte 

výkonová spotřeba (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 41). 

1.2.5 Osobní náklady 

Osobní náklady jsou dle Březinové (2014, s. 128) tvořeny souhrnem mzdových nákladů, 

odměn členům orgánů společnosti a družstva, nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění a sociálních nákladů. 

Meritum Účetnictví podnikatelů (2015, s. 415) říká, že mzdové náklady se účtují jako 

hrubé mzdy zaměstnanců (nepeněžní i peněžní mzda). 

Zákonné pojištění a ostatní pojištění nad rámec placené zaměstnavatelem za zaměstnance 

se eviduje v nákladech na sociální a zdravotní zabezpečení a zdravotní pojištění. Ostatní 

náklady na zaměstnance jako např. úrazové pojištění či příspěvek na stravování se zahrnuje 

do položky Sociální náklady (Šteker a Otrusinová, 2013, s. 210). 

1.2.6 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a zůstatková cena proda-

ného dlouhodobého majetku a materiálu 

Tyto položky zahrnují tržby a náklady z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Jedná 

se o součtové položky (Paseková, 2007, s. 72). 

1.2.7 Provozní výsledek hospodaření 

Provozní výsledek hospodaření se určí jako rozdíl provozních výnosů a provozních nákla-

dů (Skálová Jana a kolektiv, 2015, s. 124). 

Provozní výnosy tvoří tržby za prodej zboží, výkony, tržby z prodeje dlouhodobého majet-

ku a materiálu, ostatní provozní výnosy a převod provozních výnosů (Knápková, Pavelko-

vá a Šteker, 2013, s. 43). Ostatní provozní výnosy zachycují např. výnosy ze smluvních 

pokut a úroků z prodlení, inkasa v minulosti odepsaných pohledávek, výnosy 

z podstoupení pohledávek, nároky na náhradu škody z provozní oblasti, inventarizační 

přebytky atd. (Meritum Účetnictví podnikatelů 2015, s. 448). Od 1. 1. 2016 se dle vyhlášky 

č. 500/2002 Sb. (Česko, 2016) mění název položky Ostatní provozní výnosy na Jiné pro-

vozní výnosy a tato položka obsahuje především i přijaté dary v provozní oblasti. 
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Knápková, Pavelková a Šteker (2013, s. 43) zmiňují, že k provozním nákladům patří ná-

klady vynaložené na prodané zboží, výkonová spotřeba, osobní náklady, daně a poplatky, 

odpisy DHM a DNM, zůstatková cena prodaného DM a materiálu, změna stavu rezerv 

a opravných položek a ostatní provozní náklady. Položka Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období zahrnuje rozdíl mezi 

konečným a počátečním stavem rezerv, opravných položek a komplexních nákladů (Pase-

ková, 2007, s. 72). Obsah položky Ostatní provozní náklady zahrnuje např. smluvní pokuty 

a úroky z prodlení, odpisy pohledávek a hodnoty pohledávek při jejich podstoupení, manka 

nad normu přirozených úbytků atd. (Meritum Účetnictví podnikatelů 2015, s. 416). Od 

1. 1. 2016 se dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (Česko, 2016) mění název položky Ostatní pro-

vozní náklady na Jiné provozní náklady a obsahuje především i poskytnuté dary vztahující 

se k provozní oblasti. 

1.2.8 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

Položka Výnosy z dlouhodobého finančního majetku je součtovou položkou (Paseková, 

2007, s. 75) a dle § 28a a §29 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (Česko, 2016) zahrnuje výnosy 

z podílů na zisku, tržby z prodeje podílů, výnosy z ostatního DFM a tržby z prodeje ostat-

ního DFM.  

1.2.9 Finanční výsledek hospodaření 

Finanční výsledek hospodaření je rozdíl finančních výnosů a finančních nákladů (Skálová 

Jana a kolektiv, 2015, s. 124). 

Knápková, Pavelková a Šteker (2013, s. 43) uvádějí finanční výnosy, mezi které patří tržby 

z prodeje cenných papírů, výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku a krátkodo-

bého finančního majetku, výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů, výnosové úroky 

a ostatní finanční výnosy.  

Ostatní finanční výnosy obsahují např. kurzové rozdíly (zisky) a náhrady mank a škod ply-

noucích z finančního majetku (Müllerová, 2009, s. 196). 

Finanční náklady jsou reprezentovány položkami prodané cenné papíry a podíly, náklady 

z finančního majetku, náklady z přecenění cenných papírů a derivátů, změna stavu rezerv 

a opravných položek ve finanční oblasti, nákladové úroky, ostatní finanční náklady 

a převod finančních nákladů (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, s. 43). Položka Změna 

stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti slouží k tvorbě, použití a zrušení nebo 
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rozpuštění rezerv a opravných položek k finančnímu majetku (Meritum Účetnictví podni-

katelů 2015, s. 421). Ostatní finanční náklady obsahují např. úroky z prodlení, kursové 

rozdíly (ztráty) a bankovní poplatky (Meritum Účetnictví podnikatelů 2015, s. 421). Dle 

Müllerové (2009, s. 197) mezi ostatní finanční náklady patří i manka a škody na finančním 

majetku. 

1.2.10 Daň z příjmů za běžnou činnost 

Dle Müllerové a Šindeláře (2016, s. 26) jsou předmětem této daně příjmy z veškeré činnos-

ti účetní jednotky. Březinová (2014, s. 135) říká, že daň z příjmů se člení na daň splatnou 

za dané zdaňovací období a daň odloženou. 

Při výpočtu splatné daně z příjmů PO se k výsledku hospodaření před zdaněním přičtou 

nedaňové náklady a odečtou výnosy osvobozené a nezahrnované do základu daně. Tato 

operace nám dá základ daně, od kterého se odčítají odčitatelné položky, a dostaneme zá-

klad daně snížený o odčitatelné položky. Ten se v dalším kroku zaokrouhluje na celé tisíce 

dolů a vynásobí se sazbou daně z příjmů. Od daně z příjmů splatné se odečtou slevy 

na dani a od daně z příjmů splatné po slevách se odečtou zálohy na daň z příjmů. Tímto 

výpočtem získáme konečný nedoplatek nebo přeplatek na dani z příjmů (Šteker a Otrusi-

nová, 2013, s. 230). 

Štohl (2010b, s. 194) píše, že dle zákona o dani z příjmů jsou daňově neuznatelnými ná-

klady např. náklady na reprezentaci, dary, jiné než smluvní pokuty a penále atd. Výnosem 

nezahrnovaným do základu daně je např. výnos zdaněný zvláštní sazbou daně (Šteker 

a Otrusinová, 2013, s. 230). 

Podle ČÚS pro podnikatele č. 003 (Česko, 2016) odložená daňová povinnost vyplývá 

z rozdílu odlišného daňového a účetního pohledu na jednotlivé položky. Rubáková (2015, 

s. 150) říká, že pomocí odložené daně se uplatňuje zásada opatrnosti při výpočtu 

a vykazování výsledku hospodaření. Dle § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (Česko, 2016) 

o této dani účtují jednotky, které mají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem 

a účetní jednotky, které tvoří skupinu podniků.  

Od roku 2016 se tato položka nazývá jen Daň z příjmů (Ryneš, 2016, s. 302). 
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1.2.11 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost tvoří součet provozního a finančního výsledku 

hospodaření snížený o daň z příjmů z běžné činnosti (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013, 

s. 44). 

Dle změn v českém účetnictví od roku 2016 výkaz zisku a ztráty již tento mezisoučet ne-

obsahuje (Ryneš, 2016, s. 18). 

1.2.12 Daň z příjmů z mimořádné činnosti a mimořádný výsledek hospodaření 

Skálová Jana a kolektiv (2015, s. 124) definuje mimořádný výsledek hospodaření jako roz-

díl mimořádných výnosů a mimořádných nákladů. Jedná se o operace, které nepatří 

k běžné činnosti jednotky (Meritum Účetnictví podnikatelů 2015, s. 462). Mimořádnými 

náklady jsou např. škody způsobené živelnými katastrofami a jejich kompenzace v rámci 

pojistných plnění (Müllerová, 2009, s. 199). 

Od roku 2016 byly mimořádné náklady, výnosy a mimořádný výsledek hospodaření vy-

puštěny z obsahu výkazu zisku a ztráty. Tyto náklady a výnosy se budou účtovat 

do provozního výsledku hospodaření a v příloze k účetní závěrce bude tato skutečnost 

okomentována. 

1.2.13 Výsledek hospodaření za účetní období 

Knápková, Pavelková, Šteker 2013 (2013, s. 44) říkají, že výsledek hospodaření za účetní 

období se vypočítá součtem výsledku hospodaření za běžnou činnost a výsledku hospoda-

ření za mimořádnou činnost. Tento výsledek je vykazován i v rozvaze jako položka vlast-

ního kapitálu. 

Od roku 2016 je výsledek hospodaření za účetní období členěn pouze na provozní 

a finanční výsledek hospodaření a daň z příjmů (Ryneš, 2016, s. 18). 

1.2.14 Výsledek hospodaření před zdaněním 

Dle Březinové (2014, s. 137) tato položka obsahuje účetní výsledek hospodařením před 

zdaněním. 

Od roku 2016se bude tato položka rovnat součtu provozního a finančního výsledku hospo-

daření (Ryneš, 2016, s. 18). 
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1.3 Příloha 

Příloha k účetním výkazům nemá pevně stanovenou formu jako rozvaha a výkaz zisku 

a ztráty, ale má určený obsah. Příloha musí obsahovat základní údaje o ÚJ, informace 

o účetních metodách a účetních zásadách a doplňující informace k účetním výkazům 

(Štohl, 2010b, s. 214). 

Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze 

v účetní závěrce je uvedeno v § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (Česko, 2016). 

Příloha se zpracovává k rozvahovému dni, ale její částí jsou i události po rozvahovém dni, 

které nastaly k datu sestavení účetní závěrky a jen pokud tyto skutečnosti doplňují infor-

mace, které nastaly už k rozvahovému dni (Šteker a Otrusinová, 2013, s. 242). 

Dle Pasekové (2007, s. 140) součástí přílohy k účetní závěrce může být i cash flow 

a přehled o změnách vlastního kapitálu. 

1.4 Přehled o peněžních tocích 

Tento výkaz podává informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů (Ryneš, 2016, s. 331). Výkaz CF se sestavuje, protože rozvaha zachycuje stav 

k určitému okamžiku a výkaz zisku a ztráty zaznamenává náklady a výnosy v období jejich 

vzniku, bez ohledu na skutečné příjmy či výdaje peněžních prostředků. Vzniká tak časový 

i obsahový nesoulad mezi ziskem a reálným stavem peněžních prostředků (Knápková, Pa-

velková a Šteker, 2013, s. 47). 

Peněžními prostředky se rozumí peníze v hotovosti a peněžní prostředky na účtu, ceniny 

a peníze na cestě. Peněžním ekvivalentem je krátkodobý finanční majetek, který je likvidní 

(§ 40, odst. 1 a 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.; Česko, 2016). 

Ryneš (2016, s. 331) říkají, že přírůstky a úbytky peněžních prostředků v rámci účetního 

období se sledují za činnost provozní, investiční a finanční. 

Účetní jednotka může peněžní toky vykázat dvěma způsoby (Meritum Účetnictví podnika-

telů 2015, s. 475): 

 přímou metodou (peněžní příjmy - peněžní výdaje), 

 nepřímou metodou (VH se upravuje o náklady a výnosy, které nejsou peněžními 

toky). 
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1.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Přehled o změnách vlastního kapitálu podává informace o změně mezi dvěma rozvahový-

mi dny (§ 44, odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.; Česko, 2016). Výkaz u každé položky zob-

razuje počáteční a konečný stav. (Paseková, 2007, s. 37) 
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2 VAZBY MEZI ÚČETNÍMI VÝKAZY 

Dle Strouhala (2011, s. 13-14) jsou vazby následující: 

 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty – výsledek hospodaření 

 Rozvaha a cash flow – peníze za minulé a běžné účetní období, změny stavu zá-

sob, pohledávek a krátkodobých závazků 

 Rozvaha a přehled o změnách vlastního kapitálu – jednotlivé složky vlastního 

kapitálu za minulé a běžné účetní období 

 Výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích – výsledek hospodaření 

před zdaněním, odpisy, úroky 

 Výkaz zisku a ztráty a přehled o změnách vlastního kapitálu – výsledek hospo-

daření 

 Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu – výsledek 

hospodaření 
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3 ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 

Dle Sedláčka (2011, s. 15) se horizontální analýza používá k vyjádření vývojových trendů 

ve struktuře majetku, kapitálu, nákladů a výnosů podniku. Schoenebeck (2005, p. 26) defi-

nuje analýzu trendu jako porovnání hodnot z předchozích let k základnímu (současnější-

mu) roku. Tato analýza tedy měří meziroční procentuální změnu hodnoty položek. 

Sedláček (2011, s. 17) popisuje vertikální analýzu jako posouzení jednotlivých položek 

struktury výkazu. Schoenebeck (2005, p. 28) říká, že tato analýza je porovnání jednotli-

vých položek k celkové hodnotě a vyjadřuje se jako procentuální podíl. 

Kromě této analýzy stavových ukazatelů (horizontální a vertikální analýza) k dalším zá-

kladním metodám, které jsou součástí finančních analýz, dle Knápkové, Pavelkové 

a Štekera (2013, s. 61) patří analýza tokových, rozdílových a poměrových ukazatelů, ana-

lýza soustav ukazatelů a souhrnné ukazatele hospodaření. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ZELENKA CZECH REPUBLIC 

S.R.O. 

Obchodní firma: ZELENKA Czech Republic s.r.o. 

Sídlo: Kvítková 4703, 760 01 Zlín 

Identifikační číslo: 27746364 

Právní forma: Společnost s ručením omeze-

ným 

Předmět podnikání: překladatelská a tlumočnická 

činnost,  

 výuka jazyků,  

 zprostředkování obchodu a služeb,  

 činnost podnikatelských, finančních, organizačních 

a ekonomických poradců a  

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

ského zákona. 

Statutární orgán: jednatelé Ing. Zbyněk Zelenka a Ing. Roman Zelenka, jménem spo-

lečnosti jedná kterýkoliv z jednatelů samostatně. 

Společníci: Ing. Zbyněk Zelenka (51 %) a Ing. Roman Zelenka (49 %) 

Základní kapitál: 200 000 Kč (Ministerstvo spravedlnosti,  2012–2015d) 

Překladatelská agentura ZELENKA Czech Republic s.r.o. vznikla v roce 1990 ve Zlíně. 

Jedná se o rodinnou firmu, která je jednou z největších a nejdéle působících překladatel-

ských agentur ve střední Evropě. Rozhodujícími předměty činnosti jsou překladatelská 

a tlumočnická činnost a výuka jazyků. Ve své databázi sdružuje přes 6 000 překladatelů 

z 220 oborů a mezi její zákazníky patří i největší světové značky jako BMW, Adidas 

či Lenovo (ZELENKA Czech Republic s.r.o.,  1990–2015). 

Jednou z nejvyšších priorit agentury je výborná kvalita, a proto pracuje v souladu s  mezi-

národně uznávanými normami ČSN EN 15038 a ISO 9001 a díky spolehlivému systému 

managementu kvality neustále vylepšuje překladatelské služby. Osobní přístup jak 

Obrázek 1:Logo 

ZELENKY Czech 

Republic s.r.o. 

(ZELENKA Czech 

Republic s.r.o., 

2016a) 
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k zákazníkům, tak k dodavatelům, je dalším cílem agentury. Sloganem firmy je „Commu-

nication without limits“ (ZELENKA Czech Republic s.r.o.,  1990–2015). 

Společnost nemá žádné stálé pobočky, ke své činnosti však využívá obchodní zástupce 

(ZELENKA Czech Republic s.r.o.,  1990–2015). 

4.1 Historie 

Společnost byla založena v roce 1990 manželi Zbyňkem a Věrou Zelenkovými. Jednalo 

se o jednu z prvních českých agentur poskytujících jazykové služby (ZELENKA Czech 

Republic s.r.o.,  1990–2014). 

Firma již od svého počátku dosahovala poměrně vysokého obratu, jelikož zájem o jazyko-

vé služby byl po sametové revoluci vysoký. Mezi lety 1998 až 2000 společnost začala po-

užívat počítače a internetovou síť, což bylo velmi důležité vzhledem k odvětví, do kterého 

spadá. Do podnikání se také zapojil syn Roman Zelenka (ZELENKA Czech Repub-

lic s.r.o.,  1990–2014). 

V roce 2003 firma začala navyšovat počet interních pracovníků a každým rokem zvyšovala 

svůj obrat přibližně o 30 %. V dalších letech agentura získala několik významných zákaz-

níků (ZELENKA Czech Republic s.r.o.,  1990–2014). 

V roce 2015 firma oslavila 25 let od svého založení. Za tuto dobu přeložila 320 miliónů 

slov a získala silné postavení na trhu (ZELENKA Czech Republic s.r.o.,  1990–2014). 

4.2 Poskytované služby 

4.2.1 Překlady 

Firma se zaměřuje především na odborné překlady v různých oblastech, které provádí 

v mnoha jazykových kombinacích (ZELENKA Czech Republic s.r.o.,  1990–2015). 

Překlady jsou nabízeny ve třech verzích dle úrovně kvality (ZELENKA Czech Repub-

lic s.r.o.,  1990–2014): 

 BASIC – nejrychlejší a nejlevnější varianta, je doporučena, pokud si zákazník přeje 

texty dále upravovat nebo chce zjistit obsah dokumentů. 
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 STANDARD – v případě právních smluv, technické dokumentace nebo jiných od-

borných dokumentů neurčených ke zveřejnění, provedena korektura rodilým mluv-

čím 

 PREMIUM – nejvyšší kvality, texty ke zveřejnění, veřejné prezentaci nebo vysoce 

odborné texty, provedeny všechny potřebné druhy korektur – stylistická, jazyková, 

odborná či předtisková 

Jednou z nabízených služeb jsou i soudní překlady, kdy je výsledný text opatřený tlumoč-

nickou doložkou (ZELENKA Czech Republic s.r.o.,  1990–2015). 

4.2.2 Lokalizace 

Lokalizace je druh překladu, kdy se například počítačové aplikace nebo softwary převádí 

se zachováním funkčnosti do jiných jazyků (ZELENKA Czech Republic s.r.o.,  1990–

2015). 

4.2.3 Tlumočení 

Pro více jak 40 jazykových kombinací je společnost schopná zajistit simultánní, konseku-

tivní či soudní tlumočení včetně tlumočnického zařízení (ZELENKA Czech Repub-

lic s.r.o.,  1990–2015). 

4.2.4 Grafická úprava dokumentů 

Výsledné přeložené dokumenty společnost upravuje do požadovaného vzhledu. Pracuje 

téměř se všemi běžnými druhy formátů (ZELENKA Czech Republic s.r.o.,  1990–2015). 

4.2.5 Jazykové kurzy 

Společnost se zaměřuje výhradně na firemní kurzy, a to jak individuální, tak skupinové. 

Výuku poskytuje ve vlastních prostorách nebo v prostorách zákazníka (ZELENKA Czech 

Republic s.r.o.,  1990–2015). 

4.2.6 Poradenství 

Společnost poskytuje mimo jiné i poradenství, aby veškeré činnosti byli efektivní a klienti 

ušetřili čas i peníze (ZELENKA Czech Republic s.r.o.,  1990–2015). 
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4.3 Organizační struktura a zaměstnanci 

Organizační struktura společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. je tvořena vrcholným 

managementem, projektovým týmem, obchodním oddělením, účetním oddělením 

a jazykovou školou. Společnost spolupracuje s překladateli, tlumočníky, grafiky 

a ostatními dodavateli na externí bázi dodavatelsko-odběratelských vztahů. Ke své činnosti 

využívá také několik obchodních zástupců působících v kontaktních místech po celém svě-

tě. 

Projektový tým tvoří vedoucí minitýmů a jednotliví projektoví manažeři. Podpůrnou slož-

ku tohoto týmu tvoří i personalista, vendor manager a manažer kvality. 

Obchodní oddělení se skládá z vedoucího obchodního oddělení, vedoucího oddělení péče 

o zákazníky a obchodního ředitele pro německý trh. Pod ně spadají jednotliví business de-

velopment manažeři a lze je dle zaměření dále rozdělit na český, slovenský, německý 

a zahraniční trh. 

Obrázek 2: Organizační struktura společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. (ZELENKA 

Czech Republic s.r.o., 2016b – vlastní zpracování) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 42 

 

Z hlediska počtu interních zaměstnanců je z tabulky č. 1 patrné, že k největšímu nárůstu 

došlo v roce 2013, kdy se společnost rozrostla o 10 nových zaměstnanců a růst pokračoval 

i v následujícím roce. K poklesu počtu zaměstnanců ve sledovaném období nedošlo a počet 

řídících pracovníků se nezměnil. 

Tabulka 1: Průměrný počet interních zaměstnanců společnosti ZELENKA Czech Republic 

s.r.o. v letech 2007–2014 (Ministerstvo spravedlnosti,  2012–2015d – vlastní zpracování) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Průměrný počet zaměstnanců 5 11 12 12 12 13 23 28 

Z toho řídících pracovníků 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Externí pracovníky (tabulka č. 2) společnost sdružuje ve své databázi dodavatelů. Údaje 

z roku 2007 nejsou známy. Celkový počet dodavatelů zahrnuje stálé i občasné dodavatele, 

dodavatele, se kterými společnost ještě nenavázala spolupráci a externí pracovníky, 

se kterými byla spolupráce ukončena. 

Počet stálých dodavatelů kolísá, ale z dlouhodobého hlediska lze říci, že roste. Toto kolísá-

ní je způsobeno změnami statistických metod a zpřísněním podmínek pro náležitost do této 

skupiny. 

Tabulka 2: Počet externích zaměstnanců společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. 

v letech 2008–2014 (ZELENKA Czech Republic s.r.o., 2016c – vlastní zpracování) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dodavatelů v databázi 1 793 2 773 3 391 4 249 4 722 5 222 5 645 

Z toho stálých dodavatelů 268 198 230 257 339 374 369 

 

4.4 SWOT analýza 

Silné a slabé stránky společnosti, příležitosti a hrozby jsou uvedeny v tabulce č. 3. 
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Tabulka 3: SWOT analýza společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. (vlastní 

zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

 Tradice – rodinná firma 

 Kvalita 

 Individuální přístup k zákazníkům 

 Spokojenost zaměstnanců 

 Marketing 

 Neomezená záruka 

 Kvalifikovaný personál 

 Moderní technologie 

 Velký nárůst v posledních letech 

– otázka udržitelnosti 

 Malá vyjednávací síla u cen do-

davatelů 

 Selhání kvality služby dodavatele 

Příležitosti Hrozby 

 Možnost poskytnout kompletní 

servis pro zákazníka (od poraden-

ství, překladu, korektury až po gra-

fiku a přípravu ke zveřejnění) 

 Kapitál pro využití nejmoderněj-

ších technologií 

 Nárůst mezinárodních společností 

a firem jako potencionálních zá-

kazníků 

 Změna devizových kurzů 

 Velká konkurence na trhu 

 Nárůst cen dodavatelů 

 Omezené množství dodavatelů 

ochotných používat potřebné 

softwary 

 Omezené množství dodavatelů 

v určitých jazykových kombina-

cích 

 Odliv kvalifikovaných pracovní-

ků do jiných odvětví 

 Změna devizových kurzů 
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5 ÚČETNÍ VÝKAZY 

Společnost ZELENKA Czech Republic s.r.o. vede účetnictví v plném rozsahu a řídí 

se platnými právními předpisy. Mezi ně patří mimo jiné především zákon č. 563/1991 Sb. 

o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou podnikateli a České 

účetní standardy pro podnikatele. 

Pro vedení účetnictví společnost používá ekonomický informační systém – EKONOM 

účetní a evidenční systém. 

Účetní závěrka společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. nepodléhá proces auditu, 

jelikož doposud nedošlo ke splnění zákonných podmínek pro povinné ověření a schválení 

účetní závěrky auditorem. 

Společnost ZELENKA Czech Republic s.r.o. sestavuje následující účetní výkazy: 

 Rozvaha 

 Výkaz zisku a ztráty 

 Příloha k účetní závěrce 

ÚJ v rámci své účetní závěrky nesestavuje přehled o peněžních tocích a přehled o změnách 

vlastního kapitálu, které jsou nepovinnou součástí účetní závěrky. 

Výkazy jsou vždy sestavovány k 31. 12. příslušného roku, účetním obdobím je tedy kalen-

dářní rok. Údaje jsou uvedeny v celých tisících Kč. 

Analýza účetních výkazů bude provedena ve třech etapách. Nejprve bude analyzovaná 

rozvaha, poté výkaz zisku a ztráty a nakonec příloha k účetní závěrce. Pro porovnání vývo-

je v čase budou sledovaným období roky 2012 až 2014. 
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6 ROZVAHA 

ZELENKA Czech Republic s.r.o. sestavuje rozvahu v plném rozsahu a v souladu 

s vyhláškou č. 500/2002 Sb. V následující kapitole je provedena analýza její struktury 

a horizontální a vertikální analýza jednotlivých položek. Horizontální analýza nám ukazuje 

vývoj jednotlivých položek aktiv a pasiv v čase. Výsledek této analýzy tedy může být cha-

rakterizován buď pozitivní změnou (růst) anebo negativní změnou (pokles). Vertikální 

analýza znamená zjišťování podílu jednotlivých dílčích položek výkazu na celku. V přípa-

dě rozvahy se jako celek považují položky aktiva a pasiva celkem. Vyjádření položek ver-

tikální analýzy je v procentech.  

6.1 Analýza majetkové struktury 

Majetková struktura podniku byla dle tabulky č. 4 v roce 2014 tvořena z 89 % oběžnými 

aktivy, 10 % tvořil dlouhodobý majetek a 1 % zaujímalo časové rozlišení. Účetní jednotka 

nevykazovala pohledávky za upsaný základní kapitál. 

U vývoje majetkové struktury společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. si můžeme 

v tabulce č. 5 povšimnout rostoucí sumy celkových aktiv, která se v roce 2014 zvýšila 

oproti roku 2012 o 52 %, meziročně roste o více jak 20 %. 

Tabulka 4: Majetková struktura společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. v letech 

2012–2014 (Ministerstvo spravedlnosti,  2012–2015a, b, c – vlastní zpracování) 

Položka (v tis. Kč) 2012 2013 2014 

Aktiva celkem 15 813 19 637 24 099 

Dlouhodobý majetek 2 190  1 666  2 494  

Nehmotný 78  29  225  

Hmotný 2 113  1 637  2 269  

Oběžná aktiva 13 500 17 736 21 398 

Krátkodobé pohledávky 4 137  4 684  9 221  

Krátkodobý finanční majetek 9 363  13 052  12 177  

Časové rozlišení 122 235 208 
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Tabulka 5: Horizontální a vertikální analýza majetkové struktury společnosti ZELENKA 

Czech Republic s.r.o. v letech 2012–2014 (vlastní zpracování) 

Položka 2012 2013 2014 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

Aktiva celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 27,79 % 24,18 % 22,72 % 

Dlouhodobý majetek 13,85 % 8,48 % 10,35 % 17,87 % -23,93 % 49,70 % 

Nehmotný 0,49 % 0,15 % 0,93 % -49,02 % -62,82 % 675,86 % 

Hmotný 13,36 % 8,34 % 9,42 % 23,93 % -22,53 % 38,61 % 

Oběžná aktiva 85,37 % 90,32 % 88,79 % 30,25 % 31,38 % 20,65 % 

Krátkodobé pohledávky 26,16 % 23,85 % 38,26 % 14,09 % 13,22 % 96,86 % 

KFM 59,21 % 66,47 % 50,53 % 38,94 % 39,40 % -6,70 % 

Časové rozlišení 0,77 % 1,20 % 0,86 % -19,21 % 92,62 % -11,49 % 

 

6.1.1 Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobým majetkem se ve společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. rozumí dlou-

hodobý majetek tak, jak je definováno ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 

DM se oceňuje v souladu se zákonem, zvýšení ocenění dlouhodobého majetku se neúčtuje, 

přechodné snížení ocenění majetku se řeší pomocí opravných položek, trvale snížení oce-

nění nehmotného a hmotného majetku se účtuje prostřednictvím účtů oprávek, přitom 

je nutno opravit odpisový plán. Zařazený dlouhodobý majetek je veden v datových soubo-

rech počítače a v okamžiku uvedení do provozu je zatřiďován do odpisových skupin. 

Ke každé skupině je přiřazena doba odpisování (ZELENKA Czech Republic s.r.o., 2007b). 

Odpisový plán DNM a DHM je dán vnitřní směrnicí společnosti ZELENKA Czech Repub-

lic s.r.o. Ta navazuje na zákon o účetnictví v platném znění, na zákon o daních z příjmů 

v platném znění a je v souladu s ostatními souvisejícími předpisy (ZELENKA Czech Re-

public s.r.o., 2007a). 

Pro účely stanovení daňových odpisů určuje dobu a odpisové sazby zákon č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, v platném znění. Zatřízení majetku do odpisových skupin je dáno přílo-

hou č. 1 k zákonu. Daňové odpisy se stanovují jedenkrát ročně po skončení ročního obdo-

bí. Účelem je výpočet daně z příjmu (ZELENKA Czech Republic s.r.o., 2007a). 

Účetní odpisy se ve společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. stanovují na úrovni da-

ňových odpisů, při respektování zásady opatrnosti při odpisování. Účetní odpisy jsou zpra-

covány v ekonomickém informačním systému účetní jednotky jednou za kalendářní měsíc. 
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Zvolený postup a sazby při odpisování jsou popsány na inventární kartě majetku 

(ZELENKA Czech Republic s.r.o., 2007a). 

V případě hmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v pořizovací ceně 

od 10 tis. Kč do 40 tis. Kč jsou účetní odpisy zároveň daňovými. Hmotný majetek, jehož 

vstupní cena je nižší než 10 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok je považován 

za spotřební materiál a je účtován okamžitě do spotřeby. O tomto majetku se nevede opera-

tivní evidence. Nehmotný majetek, jehož vstupní cena je nižší než 60 tis. Kč, je považován 

za drobný majetek a je zaúčtován přímo na nákladový účet, tj. 518 750 – software 

do 60 tis. Kč (ZELENKA Czech Republic s.r.o., 2007b). 

Jelikož společnost ZELENKA Czech Republic s.r.o. k poskytování svých služeb nepotře-

buje tak podstatně dlouhodobý majetek, nezaujímal tento typ aktiva podstatný podíl 

na majetku ÚJ. Tento podíl v roce 2013 o 24 % oproti roku 2012 klesl, jelikož firma 

v tomto roce příliš neinvestovala do nákupu DM a navíc byl majetek postupně odepisován. 

V roce 2014 podíl narostl o 50 % díky pořízení nového hmotného i nehmotného majetku. 

Společnost ve sledovaném období nevlastnila dlouhodobý finanční majetek. 

6.1.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Za DNM společnost ZELENKA Czech Republic s.r.o. považuje nehmotný majetek 

se vstupní cenou vyšší jak 60 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok (ZELENKA 

Czech Republic s.r.o., 2007b).  

Dlouhodobý nehmotný majetek tvořil pouze software. Jedná se především o CAT nástroje 

(computer-assisted translation) a informační systém společnosti. 

Z tabulky č. 7 je patrné, že v roce 2013 byl DNM téměř odepsán a firma v roce 2014 inves-

tovala do pořízení nového softwaru – jednalo se o servery SDL Trados Studio a Across. 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 48 

 

Tabulka 6: Přehled struktury DNM společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. (Minister-

stvo spravedlnosti,  2012–2015a, b, c – vlastní zpracování) 

Skupina majetku 
PC v tis. Kč Oprávky v tis. Kč ZC v tis. Kč 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Software 298 298 561 220 269 336 78 29 225 

Ocenitelná práva, go-

odwill 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jiný DNM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

V následující tabulce je uveden příklad výpočtu odpisů dlouhodobého nehmotného majet-

ku. Jedná se o informační systém Quahill, který společnost ZELENKA Czech Repub-

lic s.r.o. používá. Nová verze tohoto IS byla pořízena a zařazena do užívání v srpnu roku 

2011 a tento majetek se začal odepisovat v následujícím měsíci po dni, v němž byly splně-

ny podmínky pro odpisování, tj. zařazení do užívání. Pořizovací cena byla 129 942 Kč 

a dle zákona o dani z příjmů byla doba odpisování stanovena na 36 měsíců. V roce 2011 

se tedy odepisoval 4 měsíce, v letech 2012 a 2013 12 měsíců a v roce 2014 zbývajících 

8 měsíců. Výpočet měsíčního odpisu byl 129 942 Kč / 36 měsíců = 3 609,50 Kč. Odpisy 

se zaokrouhlují na celé koruny nahoru, měsíční odpis tedy činil 3 610 Kč. Toto zaokrouh-

lení způsobilo, že poslední měsíční srpnový odpis v roce 2014 byl 3 592 Kč. 

(Zpracováno na základě údajů z interního dokladu – 551, ZELENKA Czech Republic s.r.o., 

2008–2016) 

Tabulka 7: Výpočet odpisů IS Quahill společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. 

(ZELENKA Czech Republic s.r.o., 2008–2016 – vlastní zpracování) 

Rok 
Odpisy 

v tis. Kč 

Oprávky 

v tis. Kč 

ZC 

v tis. Kč 

2011 14 440  14 440  115 502  

2012 43 320  57 760  72 182  

2013 43 320  101 080  28 862  

2014 28 862  129 942  0  
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6.1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Za DHM se ve společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. považují předměty 

s pořizovací cenou vyšší jak 10 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než 1 rok. 

Z hlediska DHM můžeme z následující tabulky vyčíst, že firma vlastní pouze samostatné 

movité věci a soubory movitých věcí. Ty tvoří především vybavení kanceláří a jazykových 

učeben, spotřebiče, klimatizace a největší položku zaujímají firemní vozidla. Společnost 

je v pronájmu, proto nevlastní žádnou budovu. 

Co se týče stáří majetku, můžeme vidět, že ve sledovaném období byl z většiny odepsán. 

Společnost průběžně do dlouhodobého majetku investovala, tyto investice výrazněji navý-

šila v roce 2014, kdy pořídila nové firemní vozidlo, novější stolní počítače a investovala do 

rekonstrukce prostor společnosti. Do odpisů se tato situace v roce 2014 příliš nepromítla, 

jelikož většina majetku byla pořízena až koncem roku 2014. 

Tabulka 8: Přehled struktury DHM společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. (Minister-

stvo spravedlnosti,  2012–2015a, b, c – vlastní zpracování) 

Skupina majetku 
PC v tis. Kč Oprávky v tis. Kč ZC v tis. Kč 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Pozemky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stavby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sam. movité věci a 

soubory mov. věcí 
5 133 5 762 7 271 3 037 4 153 5 019 2 096 1 609 2 252 

Jiný DHM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nedokončený DHM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

6.1.2 Oběžná aktiva 

Oběžná aktiva tvořil z 57 % krátkodobý finanční majetek a 43% tvořily krátkodobé pohle-

dávky. Je zřejmé, že účetní jednotka nevykazovala zásoby, které k poskytování svých slu-

žeb nepotřebuje. V letech 2012 a 2013 hodnota oběžného majetku stoupla každý rok 

o 30 %, v roce 2014 byl růst pozvolnější a oběžný majetek se zvýšil o 21 %. 
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Graf 1: Složení oběžného majetku společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. (vlastní 

zpracování) 

6.1.2.1 Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobé pohledávky měla společnost téměř pouze z obchodních vztahů a zůstatky 

na tomto účtu tvořily okolo 43 % z oběžných aktiv. Jednalo se o pohledávky za poskytnuté 

služby zákazníkům a zanedbatelné množství tvořily krátkodobé poskytnuté zálohy (méně 

jak 2 % z krátkodobých pohledávek). Celková hodnota krátkodobých pohledávek 

ve sledovaném období stoupala, v roce 2014 bylo zvýšení velmi výrazné, a to o 97 % opro-

ti roku 2013. Díky tomuto navýšení krátkodobé pohledávky činily 38 % z celkového ma-

jetku společnosti, v předchozím roce to bylo pouze 24 %. 

Přehled neuhrazených krátkodobých pohledávek po lhůtě splatnosti nám dá tabulka č. 9. 

Nejvíce neuhrazených pohledávek společnost evidovala do 30 dnů po splatnosti a poté 

180 a více dnů od doby, kdy měli být uhrazeny. Nejméně naopak v rozmezí 30 až 90 dnů. 

Tabulka 9: Přehled pohledávek po splatnosti společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. 

v letech 2012–2014 (Ministerstvo spravedlnosti,  2012–2015a, b, c – vlastní zpracování) 

Počet dnů 

2012 2013 2014 

Z obchod-

ního styku 
Ostatní 

Z obchod-

ního styku 
Ostatní 

Z obchod-

ního styku 
Ostatní 

Do 30 808 0 1 129 0 826 0 

30 - 60 459 0 474 0 370 0 

60 - 90 252 0 158 0 300 0 

90 - 180 619 0 156 0 662 0 

180 a více 353 0 1 219 0 668 0 

 

Když porovnáme krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů před splatností a po splat-

nosti, je z tabulky č. 10 zřejmé, že v letech 2012 a 2013 neuhrazené pohledávky k 31. 12. 

43% 

57% 
Krátkodobé

pohledávky

Krátkodobý

finanční majetek
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převyšovaly ty, jejichž doba splatnosti ještě neuběhla. Neuhrazené pohledávky činily více 

jak 60 % z krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. V roce 2014 se situace zlepšila 

a více jak dvě třetiny z celkové hodnoty těchto krátkodobých pohledávek tvořily 

k 31. 12. 2014 zůstatky pohledávek před splatností. 

Tabulka 10: Porovnání pohledávek před splatností a po splatnosti společnosti ZELENKA 

Czech Republic v letech 2012–2014 (vlastní zpracování) 

Rok 
Celkem 

v tis. Kč 

Před splatnos-

tí v tis. Kč 

Po splatnosti 

v tis. Kč 

2012 4 072  1 646  2 491  

2013 4 580  1 548  3 136  

2014 9 141  6 395  2 826  

 

6.1.2.2 Krátkodobý finanční majetek 

Položka krátkodobý finanční majetek zaujímá velmi důležité místo ve struktuře aktiv spo-

lečnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. Například v roce 2014 činila tato položka celou 

polovinu majetku firmy, v předchozím roce dokonce více jak 66 %. V roce 2013 se její 

hodnota navýšila o 40 % oproti předchozímu roku 2012 a v roce 2014 naopak o 7 % mezi-

ročně klesla. 

Zhruba tři čtvrtiny krátkodobého finančního majetku tvořily peníze v hotovosti a zbytek 

byly peníze na účtech v bankách. Společně s nárůstem KFM v roce 2013 a jeho poklesem 

v roce 2014 rostly a klesaly i jednotlivé jeho složky. Tato situace se výrazněji projevovala 

u peněz na bankovních účtech, kdy účty v bankách nejdříve o 79 % vzrostly a pak v roce 

2014 o 21 % klesly oproti předešlým letem. Společnost nevlastnila žádné krátkodobé cen-

né papíry a podíly. Strukturu složení krátkodobého finančního majetku a jeho vývoj 

v letech 2012 až 2014 můžeme vidět v grafu č. 2. 
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Graf 2: Struktura složení KFM společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. v letech 2012–

214 (vlastní zpracování) 

6.1.3 Časové rozlišení aktivní 

Časové rozlišení aktivní tvořilo okolo 1 % aktiv a jednalo se o náklady příštích období, kde 

se zachycuje předplatné služeb na další účetní období dopředu. Nejvýznamnější položky 

tohoto účtu tvořily předplatné odborných časopisů a další literatury, předplatné interneto-

vých domén, reklamní služby realizované na několik let dopředu, ale zaplacené 

v aktuálním účetním období atd. 

6.2 Analýza finanční struktury 

Pasiva tvořila z 62 % vlastní majetek, z 35 % cizí zdroje a 3 % byly zastoupeny časovým 

rozlišením. Vlastní kapitál rostl rychleji než cizí zdroje a v letech 2012 až 2014 se navýšil 

o 67 %, zatímco cizí zdroje se navýšili o 33 %. Společnost byla tedy s neměnnou výší zá-

kladního kapitálu trvale zisková. 

 

 

 

 

 

 

7 490  

9 695  9 538  

1 873  

3 358  
2 639  

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2012 2013 2014

v
 t

is
. 

K
č
 

Peníze na bankovních

účtech

Peníze v hotovosti



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 53 

 

Tabulka 11: Finanční struktura společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. v letech 

2012–2014 (Ministerstvo spravedlnosti,  2012–2015a, b, c – vlastní zpracování) 

Položka (v tis. Kč) 2012 2013 2014 

Pasiva celkem 15 813  19 637  24 099  

Vlastní kapitál 8 897  11 923  14 883  

Základní kapitál 200  200  200  

Kapitálové fondy 239  239  239  

Fondy ze zisku 71  71  71  

Výsledek hospodaření minulých let 6 088  8 388  11 414  

Výsledek hospodaření běžného období 2 300  3 026  2 960  

Cizí zdroje 6 295  6 851  8 381  

Krátkodobé závazky 4 380  5 415  6 475  

Bankovní úvěry a výpomoci 1 915  1 436  1 906  

Časové rozlišení 620  863  835  

 

Tabulka 12: Horizontální a vertikální analýza finanční struktury společnosti ZELENKA 

Czech Republic s.r.o. v letech 2012–2014 (vlastní zpracování) 

Položka 2012 2013 2014 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

Pasiva celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 27,79 % 24,18 % 22,72 % 

Vlastní kapitál 56,26 % 60,72 % 61,76 % 34,86 % 34,01 % 24,83 % 

Základní kapitál 1,26 % 1,02 % 0,83 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Kapitálové fondy 1,51 % 1,22 % 0,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Rezervní fondy, neděli-

telný fond a ost. fondy ze 

zisku 

0,45 % 0,36 % 0,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

VH minulých let 38,50 % 42,72 % 47,36 % 40,02 % 37,78 % 36,08 % 

VH běžného období 14,54 % 15,41 % 12,28 % 32,18 % 31,57 % -2,18 % 

Cizí zdroje 39,81 % 34,89 % 34,78 % 27,40 % 8,83 % 22,33 % 

Krátkodobé závazky 27,70 % 27,58 % 26,87 % 20,53 % 23,63 % 19,58 % 

Bankovní úvěry a výpo-

moci 
12,11 % 7,31 % 7,91 % 46,52 % -25,01 % 32,73 % 

Časové rozlišení 3,92 % 4,39 % 3,46 % -25,93 % 39,19 % -3,24 % 
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6.2.1 Vlastní kapitál 

Složení vlastního kapitálu je znázorněno v grafu č. 3. Nejvýznamnější položky byly Výsle-

dek hospodaření z minulých let (77 %) a výsledek hospodaření běžného období (20 %). 

 

Graf 3: Složení vlastního kapitálu společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. (vlastní 

zpracování) 

6.2.1.1 Základní kapitál 

Výše základního kapitálu se ve sledovaném období 2012 až 2014 nezměnila. Na základním 

kapitálu se podílejí dva společníci – společník ing. Zbyněk Zelenka se podílí 51 % a druhý 

společník ing. Roman Zelenka zbylými 49 %. Celkový základní kapitál činí 200 000 Kč 

a k 1. 1. 2010 byl celý splacen. 

6.2.1.2 Kapitálové fondy a fondy ze zisku 

Stejně jako základní kapitál se výše účtů Kapitálových fondy a Fondy ze zisku 

ve sledovaném období nezměnila. Výsledek hospodaření tedy nebyl přerozdělován. 

Z kapitálových fondů ÚJ evidovala pouze účet Ostatní kapitálové fondy, na kterém tvořila 

účetní hodnotu nad rámec základního kapitálu. 

Fondy ze zisku tvořil pouze zákonný rezervní fond, který ve sledovaném období dosahoval 

36 % z hodnoty základního kapitálu. Minimální hranice 10 % byla už tedy splněna 

a společnost neměla a nemá povinnost jej dále tvořit z čistého zisku. 
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6.2.1.3 Výsledek hospodaření minulých let 

Výsledek hospodaření z minulých let tvořil 47 % na celkových pasivech a tato položka 

meziročně rostla o více než 36 %. Zároveň tvořil nejpodstatnější část vlastního kapitálu 

společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. Růst byl díky pomalejšímu růstu výsledku 

hospodaření za běžné období v letech 2012–2014 postupně pozvolnější. Kumulovaly 

se zde výsledky podnikatelské činnosti za předcházející období, které nebyly přerozdělo-

vány a jsou ponechány ve společnosti pro její další rozvoj. 

6.2.1.4 Výsledek hospodaření běžného období 

Účet Výsledek hospodaření běžného období v roce 2014 tvořil 12 % z celkových pasiv, 

v letech 2012 a 2013 se podílel 15 %. V období 2012 a 2013 jeho výše rostla a v roce 2014 

poklesla o 2 %, kdy společnost dosáhla nižšího zisku než v předchozím roce. Blíže je vý-

sledek hospodaření běžného období rozebrán v analýze výkazu zisku a ztráty. 

6.2.2 Cizí zdroje 

Cizí zdroje tvořily ze 77 % krátkodobé závazky a z 23 % bankovní úvěry a výpomoci. 

V rámci cizích zdrojů účetní jednotka netvořila rezervu. 

6.2.2.1 Krátkodobé závazky 

Ve sledovaném období zůstatky na účtu Krátkodobé závazky stabilně tvořily okolo 27 % 

z celkové hodnoty pasiv společnosti a meziročně rostly o zhruba 20 %. Struktura krátko-

dobých závazků je znázorněna v grafu č. 4. Je zřejmé, že podstatnou část tvořily zůstatky 

závazků z obchodních vztahů. Jednalo se o především o závazky vůči dodavatelům služeb 

jako překladatelé, tlumočníci a grafici. 

Méně podstatnou část tvořily zůstatky závazků vůči zaměstnancům a závazky 

ze sociálního a zdravotního pojištění, které vznikají z pracovněprávních vztahů s interními 

zaměstnanci. Ty stejně jako závazky z obchodních vztahů ve sledovaném období postupně 

rostly. Na jednotlivých účtech v kategorii Stát – daňové závazky a dotace jsou zachyceny 

zůstatky daní, splatné v následujícím účetním období. Jedná se o daň z příjmů právnických 

osob za dané účetní období, daně z přidané hodnoty, daň ze mzdy zálohová i srážková, 

silniční daň.  

Podíly účtů Jiné závazky, Krátkodobé přijaté zálohy a Závazky ke společníkům byly 

vzhledem k celkovým krátkodobým závazkům zanedbatelné. 
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Graf 4: Složení krátkodobých závazků společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. v letech 

2012–2014 (vlastní zpracování) 

V tabulce č. 13 vidíme přehled neuhrazených závazků z obchodních vztahů po splatnosti. 

Je zřejmé, že v porovnání s celkovými krátkodobými závazky byly minimální, dá se tedy 

říct, že společnost splácela své závazky včas. Nejvíce neuhrazených závazků účetní jed-

notka evidovala ve skupině do 30 dnů, kde ovšem hodnota postupně klesala. 

Tabulka 13: Přehled závazků po splatnosti společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. 

v letech 2012–2014 (Ministerstvo spravedlnosti,  2012–2015a, b, c – vlastní zpracování) 

Počet dnů 

2012 2013 2014 

Z obchod-

ního styku 
Ostatní 

Z obchod-

ního styku 
Ostatní 

Z obchod-

ního styku 
Ostatní 

Do 30 320 0 177 0 118 0 

30 - 60 11 0 51 0 1  0 

60 - 90 1 0 14 0 2  0 

90 - 180 0 0 101 0 3  0 

180 a více 3 0 9 0 14  0 
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6.2.2.2 Bankovní úvěry a výpomoci 

Položka Bankovní úvěry a výpomoci byla tvořena pouze dlouhodobými bankovními úvěry. 

Ty tvořily okolo 8 % z celkových zdrojů financování. Účetní jednotce byl v roce 2012 po-

skytnut úvěr na pořízení osobního automobilu ve výši 917 183 Kč, délka splatnosti úvěru 

byla 5 let. V roce 2013 nebyl poskytnut žádný nový dlouhodobý bankovní úvěr a v roce 

2014 přijala účetní jednotka dlouhodobý úvěr na pořízení dalšího osobního vozidla. 

6.2.3 Časové rozlišení pasivní 

Časové rozlišení pasivní tvořily výdaje příštích období, které účtujeme na účet 383 – Vý-

daje příštích období. Na tomto účtu zachycujeme náklady běžného období, za které obdr-

žíme fakturu až v roce následujícím. Nejvýznamnější položky účtované na tento účet jsou 

služby (překlady, tlumočení a výuka, telefony, internet) provedené v prosinci běžného 

účetního období, vyfakturované v lednu období následujícího. 
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7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Výkaz zisku a ztráty sestavuje společnost ZELENKA Czech Republic s.r.o. v plném roz-

sahu a v druhovém členění. Podává přehled o nákladech a výnosech účetní jednotky a o její 

finanční výkonosti. Pro získání přehledu o vývoji nákladů a výnosů účetní jednotky a jejich 

struktuře je v této kapitole provedena horizontální a vertikální analýza jeho jednotlivých 

položek. Dále je blíže přiblížen výpočet ukazatelů výkazu zisku a ztráty a výsledku hospo-

daření za běžné období. 

7.1 Výpočet ukazatelů výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2014 

Účetní jednotka nevykázala tržby za prodej zboží ani náklady na prodané zboží, jelikož 

hlavním předmětem podnikání je poskytování služeb a obchodní marže je tedy nulová. 

Výkony = tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + změna stavu vnitropodnikových 

zásob vlastní činnosti + aktivace = 53 332 + 0 + 0 = 53 332 tis. Kč 

Výkonová spotřeba = spotřeba materiálu a energie + služby = 700 + 39 300 

= 40 000 tis. Kč 

Přidaná hodnota = obchodní marže + výkony - výkonová spotřeba = 0 + 53 332 - 40 000 

= 13 332 tis. Kč 

Osobní náklady = mzdové náklady + odměny členů orgánů společnosti a družstva + ná-

klady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění + sociální náklady = 5 731 + 0 + 1 684 

+ 328 = 7 743 tis. Kč 

Účetní jednotka nevykázala výnosy ani náklady spojené s prodejem dlouhodobého majetku 

či materiálu. Mezi další provozní náklady, které vykázala, patří daně a poplatky (37), odpi-

sy DNM a DHM (1 397) a ostatní provozní náklady (404). Z provozních výnosů vykázala 

pouze ostatní provozní výnosy (20). 

Provozní výsledek hospodaření = přidaná hodnota - osobní náklady - daně a poplatky  

- odpisy DNH a DHM + ostatní provozní výnosy - ostatní provozní náklady = 13 332  

- 7 743 - 37 - 1 397 + 20 - 404 = 3 770 tis. Kč 

V roce 2014 neměla společnost výnosy z dlouhodobého finančního majetku, ve finančních 

výnosech měla pouze ostatní finanční výnosy (132) a ve finančních nákladech nákladové 

úroky (79) a ostatní finanční náklady (85). 
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Finanční výsledek hospodaření = ostatní finanční výnosy - nákladové úroky - ostatní 

finanční náklady = 132 - 79 - 85 = -32 tis. Kč 

Daň z příjmů za běžnou činnost vykázala účetní jednotka pouze splatnou (778). 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost = provozní výsledek hospodaření + finanční 

výsledek hospodaření - daň z příjmů za běžnou činnost = 3 770 + (-32) - 778 

= 2 960 tis. Kč 

V roce 2014 nebyly evidovány mimořádné náklady a mimořádné výnosy, mimořádný vý-

sledek hospodaření je tedy nulový. Výsledek hospodaření za účetní období se rovná vý-

sledku hospodaření za běžnou činnost. 

Výsledek hospodaření před zdaněním = provozní výsledek hospodaření + finanční vý-

sledek hospodaření = 3 770 + (-32) = 3 739 tis. Kč 

(Zpracováno na základě údajů z výkazu zisku a ztráty 2014 (Ministerstvo spravedlnosti, 

 2012–2015c). 

7.2 Analýza výnosů 

Z hlediska výnosů je z tabulky č. 14 patrné, že ZELENKA Czech Republic s.r.o. 

je společností, u které více než 99 % představují tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb. Jiné tržby účetní jednotka neměla a ostatní výnosy byly zanedbatelné. 

Položka Výkony ve sledovaném období 2012–2014 rostla, i když tempo jejího růstu vý-

razně klesalo. V roce 2012 se navýšily o 31 % oproti roku 2011, v roce 2014 stouply 

už pouze o 3 %. Zpomalení tempa růstu tržeb bylo způsobeno novou cenovou politikou 

společnosti, pečlivějším výběrem zákazníků a zaměřením se na zahraniční trh, kde je větší 

konkurence než na tuzemském trhu. 

V roce 2014 společnost ZELENKA Czech Republic s.r.o. inkasovala plnění od pojišťovny 

za pojistnou událost. To se promítlo do položky Ostatní provozní výnosy. 
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Tabulka 14: Struktura výnosů společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. v letech 2012–

2014 (Ministerstvo spravedlnosti,  2012–2015a, b, c – vlastní zpracování) 

 Položka (v tis. Kč) 2012 2013 2014 

Výkony 43 785  52 012  53 332  

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 43 785  52 012  53 332  

Ostatní provozní výnosy 0  0  20  

Výnosové úroky 1  1  0  

Ostatní finanční výnosy 41  653  132  

Výnosy celkem 43 827  52 666  53 464  

 

Tabulka 15: Horizontální a vertikální analýza výkonů společnosti ZELENKA Czech Repub-

lic s.r.o. v letech 2012–2014 (vlastní zpracování) 

Položka 2012 2013 2014 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Výkony 99,90 % 98,76 % 99,75 % 30,65 % 18,79 % 2,54 % 

Tržby za prodej vlastních  

výrobků a služeb 
99,90 % 98,76 % 99,75 % 30,65 % 18,79 % 2,54 % 

Ostatní provozní výnosy 0,00 % 0,00 % 0,04 % x x x 

Výnosové úroky 0,00 % 0,00 % 0,00 % -50,00 % 0,00 % -100,00 % 

Ostatní finanční výnosy 0,09 % 1,24 % 0,25 % -85,91 % 1 492,68 % -79,79 % 

Výnosy celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 29,64 % 20,17 % 1,52 % 

 

Společnost neprodukuje žádné výrobky, poskytuje pouze služby a tržby za ně tvořily jedi-

né výnosy z běžné činnosti. V roce 2013 58 % výnosů z běžné činnosti pocházelo 

z tuzemska, v roce 2014 se však situace obrátila a 62 % tržeb za prodané služby pocházelo 

ze zahraničí. V následujícím grafu č. 5 můžeme vidět, že tržby za prodej služeb v tuzemsku 

se snižovaly, zatímco tržby za prodej služeb v zahraniční ve sledovaném období rok 

od roku rostly díky získání nových významných zahraničních zákazníků. Společnost toho-

to dosáhla založením kvalitního obchodního týmu zaměřujícího se na tento trh a rozšířila 

anglický a německý minitým projektových manažerů o nové projektové posily. Své služby 

propagovala na zahraničních veletrzích a konferencích, kde získala cenné kontakty a nové 

zakázky za velmi příznivých cenových podmínek. 
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Graf 5: Vývoj tržeb z tuzemska a zahraničí společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. 

v letech 201–2014 (vlastní zpracování) 

7.3 Analýza nákladů 

Z hlediska nákladů je patrné největší zastoupení výkonové spotřeby. Ta tvořila okolo 80 % 

z celkových nákladů a ve sledovaném období rostla přímo úměrně s výkony. Výrazněji 

se zvýšila v roce 2012, poté byl její růst více pozvolný. Spotřeba materiálu a energie tvoři-

la v roce 2014 98 % výkonové spotřeby a 78 % z celkových nákladů. Jednalo se především 

o náklady za dodavatelské služby od překladatelů, tlumočníků, grafiků či lektorů. Dále 

to byly náklady na reprezentaci a investice do propagace značky. Výkonová spotřeba od-

povídala 75 % výkonů a lze říci, že tržby za prodané služby rostly více, než náklady 

na služby. 

Další výrazný podíl zaujímaly osobní náklady. Ty ve sledovaném období s rostoucím po-

čtem interních zaměstnanců rostly rychleji, než výkony. V roce 2013, když firma přijala 

10 nových pracovníků, se zvedly o 27 % a v roce 2014 s 28 zaměstnanci tvořily více než 

15 % z celkových nákladů a měly 15 % podíl na výkonech účetní jednotky. 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve sledovaném období nepřekroči-

ly hranici 3 % z celkových nákladů. 

Položku Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti tvořily opravné po-

ložky ke krátkodobým pohledávkám z obchodních vztahů. Ty účetní jednotka tvořila 

v letech 2012 a především 2013 a v roce 2014 náklady z opravných položek nevznikly. 
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Ostatní finanční náklady byly tvořeny především změnami měnových kurzů a bankovními 

poplatky. V roce 2013 byly ostatní finanční výnosy vyšší a v letech 2012 a 2014 převyšo-

valy ostatní finanční náklady. 

Z daňového hlediska se položka Daň z příjmů za běžnou činnost v roce 2014 o 1 % snížila 

díky většímu nárůstu nákladů v tomto roce, i když tento nárůst činil zanedbatelné půl pro-

cento. Daň z příjmů za běžnou činnost tvořila necelá 2 % z celkových nákladů. 

Tabulka 16: Struktura nákladů společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. v letech 2012–

2014 (Ministerstvo spravedlnosti,  2012–2015a, b, c – vlastní zpracování) 

Položka v tis. Kč  2012 2013 2014 

Výkonová spotřeba 33 697  39 258  40 000  

Spotřeba materiálu a energie 1 180  2 059  700  

Služby 32 517  37 199  39 300  

Osobní náklady 5 193  6 584  7 743  

Mzdové náklady 3 903  4 946  5 731  

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojiš-

tění 
1 173  1 383  1 684  

Sociální náklady 118  254  328  

Daně a poplatky 22  68  37  

Odpisy DNM a DHM 1 224  1 288  1 397  

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti 
17  1 028  0  

Ostatní provozní náklady 360  392  404  

Nákladové úroky 93  110  79  

Ostatní finanční náklady 353  167  85  

Daň z příjmu za běžnou činnost 568  785  778  

Náklady celkem 41 527  49 598  50 605  
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Tabulka 17: Horizontální a vertikální analýza nákladů společnosti ZELENKA Czech Re-

public s.r.o. v letech 2012–2014 (vlastní zpracování) 

Položka 2012 2013 2014 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Výkonová spotřeba 81,14 % 79,15 % 79,04 % 30,50 % 16,50 % 1,89 % 

Spotřeba mat. a ener-

gie 
2,84 % 4,15 % 1,38 % -1,83 % 74,49 % -66,00 % 

Služby 78,30 % 75,00 % 77,66 % 32,08 % 14,40 % 5,65 % 

Osobní náklady 12,51 % 13,27 % 15,30 % 21,84 % 26,79 % 17,60 % 

Mzdové náklady 9,40 % 9,97 % 11,32 % 21,32 % 26,72 % 15,87 % 

Náklady na sociální 

zabezpečení a ZP 
2,82 % 2,79 % 3,33 % 24,26 % 17,90 % 21,76 % 

Sociální náklady 0,28 % 0,51 % 0,65 % 16,83 % 115,25 % 29,13 % 

Daně a poplatky 0,05 % 0,14 % 0,07 % 15,79 % 209,09 % -45,59 % 

Odpisy DNM a DHM 2,95 % 2,60 % 2,76 % 41,83 % 5,23 % 8,46 % 

Změna stavu rezerv a 

OP v provozní oblasti 
0,04 % 2,07 % 0,00 % -80,23 % 5 947,06 % -100,00 % 

Ost. provozní náklady 0,87 % 0,79 % 0,80 % 32,84 % 8,89 % 3,06 % 

Nákladové úroky 0,22 % 0,22 % 0,16 % 4,49 % 18,28 % -28,18 % 

Ostatní finanční ná-

klady 
0,85 % 0,34 % 0,17 % 46,47 % -52,69 % -49,10 % 

Daň z příjmu za běž-

nou činnost 
1,37 % 1,58 % 1,54 % 31,79 % 38,20 % -0,89 % 

Náklady celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 29,43 % 19,44 % 2,03 % 

 

Tabulka č. 18 uvádí podíl vybraných nákladů na výkonech společnosti. V roce 2014 

se podíl vybraných nákladů na výkonech společnosti snižoval až na osobní náklady, jejichž 

podíl rostl a ostatní provozní náklady, jejichž podíl byl téměř stejný. Výkonová spotřeba 

činila 75 % výkonů. Jelikož firma neměla žádné náklady a výnosy z prodaného zboží, 

dá se říct, že přidaná hodnota tvořila 25 % podíl na výkonech. 
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Tabulka 18: Podíl vybraných nákladů na výkonech společnosti ZELENKA Czech Republic 

s.r.o. v letech 2012–2014 (vlastní zpracování) 

Položka 2012 2013 2014 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Výkonová spotřeba 76,96 % 75,48 % 75,00 % -0,09 % -1,48 % -0,48 % 

Osobní náklady 11,86 % 12,66 % 14,52 % -0,86 % 0,80 % 1,86 % 

Ostatní provozní náklady 0,82 % 0,75 % 0,76 % 0,01 % -0,07 % 0,01 % 

Nákladové úroky 0,21 % 0,21 % 0,15 % -0,06 % 0,00 % -0,06 % 

Ostatní finanční náklady 0,81 % 0,32 % 0,16 % 0,09 % -0,49 % -0,16 % 

Daň z příjmu za běžnou 

činnost 
1,30 % 1,51 % 1,46 % 0,01 % 0,21 % -0,05 % 

 

7.4 Analýza vývoje a dělení hospodářského výsledku 

Ve sledovaném období 2012 až 2014 je patrný růst přidané hodnoty. V roce 2013 vzrostla 

o 26 % oproti roku 2012, v roce 2014 se navýšila už jen o 5 %. 

 

Graf 6: Struktura a vývoj přidané hodnoty společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. 

v letech 2012–2014 (vlastní zpracování) 

Pro zhodnocení hospodaření společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. se z hlediska 

struktury na přidané hodnotě nejvíce podílejí osobní náklady. Ty tvořily v letech 2012 

a 2013 polovinu přidané hodnoty a v roce 2014 dokonce 58 %. Podíl čistého zisku 
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ve sledovaném období neklesl pod hranici 22 % přidané hodnoty podniku. Odpisy stabilně 

zaujímali zhruba jednu desetinu a nákladové úroky zanedbatelné 1 %. 

 

Graf 7: Podíl jednotlivých složek na přidané hodnotě společnosti ZELENKA Czech Repub-

lic s.r.o. v letech 2012–2014 (vlastní zpracování) 

 

Přehled vývoje výsledku hospodaření společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. a jeho 

struktura je uvedena v tabulce č. 19. Provozní výsledek hospodaření účetní jednotky 

ve sledovaném období kontinuálně rostl, finanční výsledek hospodaření vzrostl v roce 

2013 a v následujícím období opět spadl do záporných hodnot tak, jak tomu bylo v roce 

2012. V roce 2013 se podařilo zvýšit čistý zisk účetní jednotky, v roce 2014 pak klesl 

o 2 % oproti předešlému roku. To bylo způsobeno kladným finančním výsledkem hospo-

daření v roce 2013. 
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Tabulka 19: Přehled vývoje a struktura výsledku hospodaření společnosti ZELENKA 

Czech Republic s.r.o. v letech 2012-2014 (vlastní zpracování) 

Položka (v tis. Kč) 2012 2013 2014 

Osobní náklady 5 193  6 584  7 743  

Odpisy 1 224  1 288  1 397  

Nákladové úroky 93  110  79  

Čistý zisk 2 300  3 026  2 960  

Ostatní 1 277  1 746  1 153  

Přidaná hodnota 10 087  12 754  13 332  

Provozní výsledek hospodaření 3 272  3 434  3 770  

Finanční výsledek hospodaření -404  377  -32  

Mimořádný výsledek hospodaření 0  0  0  

Výsledek hospodaření za účetní 

období 2 300  3 026  2 960  

EBT 2 868  3 811  3 738  

EBIT 2 961  3 921  3 817  

Nákladové úroky 93  110  79  

 

Z hlediska dělení EBIT lze říct, že účetní jednotka dosahovala uspokojivého podílu čistého 

zisku (okolo 77 %). I když byly rozdíly ve sledovaném období minimální, tento podíl byl 

nejvyšší v roce 2012, v roce 2013 mírně klesl a v následujícím roce se jeho hodnota začala 

opět přibližovat hodnotě z roku 2012. Je patrný i růst části EBIT, který připadá státu – tedy 

daň. Ten činil zhruba 20 %. Díl připadající věřitelům v letech 2012 až 2014 klesá. 

Tabulka 20: Dělení zisku před úroky a zdaněním společnosti ZELENKA Czech Republic 

s.r.o. v letech 2012-2014 (vlastní zpracování) 

Položka (v tis. Kč) 2012 2013 2014 

Věřitel (nákladové úro-

ky) 
93  110  79  

Stát (daň) 568  785  778  

Podnik (čistý zisk) 2 300  3 026  2 960  

EBIT 2 961  3 921  3 817  
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Tabulka 21: Podíl jednotlivých složek zisku před úroky a zdaněním společnosti ZELENKA 

Czech Republic s.r.o. v letech 2012–2014 (vlastní zpracování) 

 Položka 2012 2013 2014 

Věřitel (nákladové úro-

ky) 
3,14 % 2,81 % 2,07 % 

Stát (daň) 19,18 % 20,02 % 20,38 % 

Podnik (čistý zisk) 77,68 % 77,17 % 77,55 % 

EBIT 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

 

Graf 8: Struktura zisku před úroky a zdaněním společnosti ZELENKA Czech Republic 

s.r.o. (vlastní zpracování) 

V tabulce č. 22 je sestaven postup výpočtu výsledku hospodaření za účetní období před 

zdaněním v roce 2014. Provozní výsledek hospodaření vyšel 3 771 tis. Kč. V roce 2014 byl 

finanční VH záporný, a to -32 tis. Jak už bylo zmíněno, společnost ZELENKA Czech Re-

public s.r.o. neměla žádné mimořádné výnosy a náklady, mimořádný VH byl tedy roven 0 

a VH za účetní období před zdaněním se rovnal VH z běžné činnosti a činil 3 739 tis. Kč. 
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Tabulka 22: Postup výpočtu výsledku hospodaření za účetní období před zdaněním 

v roce 2014 (vlastní zpracování) 

Provozní výnosy 53 352  

Provozní náklady 49 581  

Provozní VH 3 771  

Finanční výnosy 132  

Finanční náklady 164  

Finanční VH -32  

VH z běžné činnosti 3 739  

Mimořádné výnosy 0 

Mimořádné náklady 0 

Mimořádný VH 0 

VH za účetní období před 

zdaněním 
3 739  
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8 PŘÍLOHA 

Přílohu k účetním výkazům vyhotovuje společnost ZELENKA Czech Republic s.r.o. 

v plném rozsahu a to v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. pro podnikatele, která stano-

vuje povinný obsah této přílohy. Údaje v příloze byly čerpány z účetních záznamů, dokla-

dů a knih a z dalších podkladů k účetnictví účetní jednotky. Příloha vysvětluje a doplňuje 

informace obsažené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty s ohledem na princip významnos-

ti účetní jednotky. Údaje jsou uvedeny v celých tisících Kč. 

Obsah přílohy společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. je rozdělen do třech hlavních 

částí (Ministerstvo spravedlnosti,  2012–2015a, b, c): 

 Obecné údaje 

 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 

 Doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty 

Společnost v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. uvádí v příloze všechny tyto údaje, 

i když v patřičném období neevidoval tyto položky či nenastala daná situace. V takovém 

případě je část přílohy okomentována krátkou větou a je uvedeno, že nebyly nebo nenasta-

ly. 

Významné informace nacházející se v příloze byly již uvedeny v předchozích kapitolách 

praktické části při analýze rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty společnosti ZELENKA 

Czech Republic s.r.o. 

8.1 Obecné údaje 

V této části přílohy je uveden nejprve popis účetní jednotky, dále jsou uvedeny informace 

o majetkových či smluvních spoluúčastí účetní jednotky v jiných společnostech, údaje 

o zaměstnancích společnosti a osobních nákladech a nakonec jsou zmíněna poskytnutá 

peněžitá či jiná plnění (Ministerstvo spravedlnosti,  2012–2015a, b, c). 

8.2 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 

V rámci této části jsou uvedeny informace o způsobu ocenění majetku, stanovení repro-

dukční pořizovací ceny, změnách oceňování, odpisování a postupů účtování. Dále zde ná-

leží informace o vytvořených opravných položkách k majetku, o odpisování, přepočtu ci-
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zích měn na měnu českou a na závěr o stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňo-

vaných reálnou hodnotou (Ministerstvo spravedlnosti,  2012–2015a, b, c). 

Způsoby ocenění majetku zahrnují ocenění zásob, hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku vytvořeného vlastní činností a nakonec ocenění cenných papírů a majetkových 

částí (Ministerstvo spravedlnosti,  2012–2015a, b, c). 

8.3 Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

V třetí a poslední části jsou zmíněny doplňující údaje, a to nejprve položky významné 

pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti, významné události po datu účetní 

závěrky, dále doplňující údaje o hmotném a nehmotném majetku, vlastním kapitálu, pohle-

dávkách a závazcích, rezervách, výnosech z běžné činnosti, výdajích vynaložených 

v průběhu účetního období na výzkum a vývoj a na konec údaje o transakcích mezi účetní 

jednotkou a společníky (Ministerstvo spravedlnosti,  2012–2015a, b, c). 

Mezi položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti patří do-

měrky daně z příjmů za minulá účetní období, dlouhodobé bankovní úvěry, rozpis odlože-

ného daňového závazku nebo pohledávky a rozpis přijatých dotací na investiční a provozní 

účely (Ministerstvo spravedlnosti,  2012–2015a, b, c). 

Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku obsahují určení hlavních skupin 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, uvedení DHM majetku pořízeného for-

mou finančního leasingu, souhrnnou výši majetku neuvedenou v rozvaze a rozpis majetku 

zatíženého zástavním právem. Dále zde jsou doplňující údaje o majetku s výrazně rozdíl-

ným tržním a účetním hodnocením a informace o dlouhodobých majetkových cenných 

papírech a majetkových účastí (Ministerstvo spravedlnosti,  2012–2015a, b, c). 

V rámci vlastního kapitálu zde nalezneme použití zisků nebo úhrady ztrát a bližší informa-

ce o základním kapitálu (Ministerstvo spravedlnosti,  2012–2015a, b, c). 

Nacházejí se zde také uvedené pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, údaje 

o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva a závazky 

nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (Ministerstvo spravedlnosti,  2012–

2015a, b, c). 
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9 DOPAD ZMĚN V ÚČETNICTVÍ V ROCE 2016 NA ÚČETNÍ 

VÝKAZY SPOLEČNOSTI ZELENKA CZECH REPUBLIC S.R.O. 

Počtem svých zaměstnanců, výší aktiv a ročním úhrnem čistého obratu dle novely zákona 

o účetnictví, který vstoupil v platnost 1. 1. 2016, se společnost ZELENKA Czech Repub-

lic s.r.o. řadí mezi malé účetní jednotky bez povinnosti auditu. Dle Ryneše (2016, s. 17) 

bude mít jako PO s průměrným počtem do 50 zaměstnanců v průběhu účetního období, 

a s celkovými aktivy pod 100 mil. Kč povinnost od roku 2016 vést účetnictví v plném roz-

sahu, rozsah účetní závěrky provádět ve zkráceném rozsahu, bude muset CP oceňovat reál-

nou hodnotou a ekvivalencí a nebude mít povinnost zveřejňovat výkaz o peněžních tocích 

a o změnách vlastního kapitálu. Povinnost zveřejnit bude mít pouze rozvahu a přílohu. 

Pokud nebude mít povinný audit, výkaz zisku a ztráty nebude muset zveřejňovat. 

Pokud účetní jednotka v budoucnu překročí 2 z hraničních hodnot (průměrný počet za-

městnanců v průběhu účetního období 50, roční úhrn čistého obratu 200 mil. Kč a výše 

aktiv celkem 100 mil. Kč), stane se střední účetní jednotkou. 

Podle §15a vyhlášky č. 500/2002 Sb. (Česko, 2016) budou rozdíly ze změn platných 

od roku 2016, účtovány na položce Jiný výsledek hospodaření minulých let. 
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10 NÁVRH OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ KE ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ 

SITUACE 

Na základě analýzy účetních výkazů let 2012 až 2014 se v této kapitole pokusím navrhnout 

opatření a doporučení, které můžou vést ke zlepšení stávající situace ve společnosti 

ZELENKA Czech Republic s.r.o. 

Bylo zjištěno, že společnost si po finanční stránce stojí velmi dobře a nehrozí jí žádné pro-

blémy např. se splácením svých dluhů. Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem je poměrně 

vyrovnaný a vyhovuje potřebám firmy jako poskytovatele jazykových služeb. 

Při analýze majetkové struktury společnosti bylo zjištěno, že v roce 2014 tvořil krátkodobý 

finanční majetek polovinu z celkového majetku, z toho byly zhruba tři čtvrtiny peníze 

v hotovosti. Na základě rozhodnutí vedení společnosti a platné finanční politiky firmy drží 

účetní jednotka tyto peněžní prostředky pro budoucí rozvoj společnosti a zajištění její vy-

soké likvidity. Mezi další důvody patří výplata v hotovosti externím pracovníkům, jako 

jsou například lektoři či grafici. Část těchto přebytečných peněžních prostředků by společ-

nost měla investovat za účelem získání výnosů či jiných přínosů. 

Jako nejpřínosnější investice se v současné době jeví vytvoření nového optimalizovaného 

webu. Společnost si nechala vypracovat několik SEO analýz. Jedná se o rozbor zdrojového 

kódu stránek a jejich optimalizaci pro internetové vyhledávače. Na základě těchto analýz 

společnost nyní zpracovává texty ve čtyřech jazykových mutacích (čeština, angličtina, 

němčina a slovenština). Velký obchodní potenciál byl zjištěn především na německém tr-

hu. Na základě tohoto navrhuji spolupráci s několika rodilými mluvčími němčiny, kteří 

mohou přispět nejen svými jazykovými znalostmi, ale také především svým „pohledem 

na věc“. Propracovaný německý web přiláká nové zákazníky, proto by se společnost měla 

na tuto situaci připravit a zaměstnat nového německy mluvícího business development 

manažera (manažera prodeje pro německy mluvící zákazníky) a posily do německého mi-

nitýmu projektových manažerů. Tyto nové pracovní síly tak budou mít dostatek času 

se zaškolit a při vyšším náporu a náročnosti zakázek tak zvládnou pracovat samostatně. 

Bylo by také vhodné rozšířit databázi překladatelů o nové dodavatele pracující 

v kombinaci s německým jazykem a populárním CAT nástrojem pro tento trh, kterým 

je Across. 

V nedávné době společnost ZELENKA Czech Republic s.r.o. aktualizovala několik svých 

marketingových materiálů. Navrhuji v této aktualizaci dále pokračovat a investovat 
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do propracovanějších reklam na internetu, které pomohou přilákat nové zákazníky a zlepšit 

pojem o agentuře ve světě. 

Při analýze dlouhodobého nehmotného majetku společnosti jsem zjistila poměrně nedosta-

čující počet licencí na CAT softwary. Účetní jednotka nyní vlastní servery Across, MemoQ 

a SDL Trados Studio. Tyto licence je možné zprostředkovat překladatelům, kteří nejsou 

ochotní investovat vlastní prostředky do pořízení těchto softwarů. Jelikož roste poptávka 

po projektech vyhotovených v poměrně drahém CAT nástroji Transit NXT, doporučuji 

investovat volné peněžní prostředky do nákupu tohoto softwaru. Společnost tak nebude 

muset odmítat lukrativní zakázky z důvodu nedostatečných dodavatelských kapacit. 

Jako další možnost navrhuji investici do lepších zaměstnaneckých benefitů, což by mělo 

i pozitivní vliv na optimalizaci daňové povinnosti. V současné době společnost ZELENKA 

Czech Republic s.r.o. poskytuje svým zaměstnancům stravenky zdarma a jazykový kurz 

zvoleného jazyka v rozsahu jedné hodiny týdně. 

Vhodnou investicí do zaměstnaneckých benefitů by mohl být Cafeteria systém. Jedná 

se o externě poskytovaný systém, který efektivně spravuje a zatraktivňuje tyto benefity. 

Zaměstnanci dostanou určitý počet kreditů a přes webové rozhraní si mohou vybrat odmě-

nu dle vlastních kritérií. Nepeněžní forma plnění je vhodnější, než zvyšování mezd. Za-

městnavatel je může daňově uplatnit a pro zaměstnance představují nezdanitelný příjem. 

Zaměstnavatel také nemusí vydávat náklady na vytvoření a správu vlastního interního sy-

tému (Cafeteria Systems, s.r.o., [2014]). 

Tato investice by motivovala stávající zaměstnance a usnadnila jim více vyvážit jejich ži-

vot mezi prací a volným časem. Zároveň by přilákala nové schopné pracovníky a pomohla 

tak vyřešit problém nedostatku kvalifikovaného personálu, se kterým se společnost 

v současné době potýká. Spokojení zaměstnanci odvádí lepší pracovní výkon a tak by dal-

ším efektem této investice bylo posílení konkurenceschopnosti společnosti na trhu jazyko-

vých služeb (Cafeteria Systems, s.r.o., [2014]). 

Na základě nestandardizovaných rozhovorů se zaměstnanci jsem zjistila, že by bylo uvítá-

no lepší zázemí společnosti a modernizace pracoviště. Zastoupení dlouhodobého hmotného 

majetku v majetkové struktuře společnosti je poměrně malé – okolo 10 %. Společnost 

si z hlediska likvidity může dovolit pořídit lepší vybavení kanceláří, jelikož některá zaříze-

ní jako např. skartovačka nebo tiskárny jsou poměrně zastaralé. Mimo jiné navrhuji mo-
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dernizovat nábytek v místnostech, kde společnost přijímá návštěvníky či vyučuje své stu-

denty. Důvodem je lepší reprezentace firmy. 

Riziko spojené s realizací výše uvedených doporučení je zvýšení nákladů, tudíž následné 

snížení zisku společnosti, nebo dokonce ztráta. Řešením může být vypracování podrobné 

analýzy rizik a plánu investic. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce s názvem „Analýza účetních výkazů společnosti ZELENKA Czech 

Republic s.r.o.“ bylo objasnění rozsáhlé problematiky účetních výkazů a provedení analý-

zy účetních výkazů společnosti ZELENKA Czech Republic s.r.o. Na základě této analýzy 

měla být navrhnuta opatření a doporučení vedoucí ke zlepšení současného stavu. 

Teoretickou část jsem zpracovala na základě prostudované platné účetní legislativy a od-

borné literatury. Literární rešerši jsem rozdělila na tři části. V první části jsem se věnovala 

účetním výkazům obecně a poté jsem postupně rozebrala jednotlivé položky rozvahy, vý-

kazu zisku a ztráty, přílohy k účetní závěrce, přehledu o peněžních tocích a přehledu 

o změnách vlastního kapitálu. Ve druhé části jsem stručně zmínila vazby mezi jednotlivý-

mi účetními výkazy a v poslední části teorie jsem popsala základní metody analýz účetních 

výkazů. 

Na začátku praktické části jsem představila společnost ZELENKA Czech Republic s.r.o. 

Zmínila jsem se mimo jiné o její historii, poskytovaných službách, organizační struktuře 

a počtu zaměstnanců. Vypracovala jsem také stručnou SWOT analýzu pro představu 

o jejích silných a slabých stránkách a příležitostech a hrozbách. V další kapitole jsem pře-

šla k samotným účetním výkazům společnosti. Po krátkém úvodu jsem analyzovala majet-

kovou strukturu, finanční strukturu, náklady, výnosy a také jsem provedla analýzu vývoje 

a dělení hospodářského výsledku. V neposlední řadě jsem popsala přílohu k účetní závěrce. 

Jelikož v roce 2016 došlo ke změnám v účetní legislativě, do této práce jsem zahrnula 

i stručnou zmínku o dopadu těchto změn na společnost ZELENKA Czech Republic s.r.o. 

Při analýze jsem vycházela hlavně z účetních výkazů společnosti za roky 2012, 2013 

a 2014 a hlavní knihy k 31. 12. 2014. Využila jsem také informace získané především kon-

zultací s paní Ing. Pavlou Královou, která je hlavní účetní společnosti a majitelem 

Ing. Romanem Zelenkou. 

Po dokončení celé analýzy jsem navrhla opatření a doporučení, která mohou vést ke zlep-

šení současného stavu v účetní jednotce. Jelikož jsem zjistila vysoký podíl krátkodobého 

finančního majetku na celkovém majetku společnosti, doporučila jsem tyto volné peněžní 

prostředky investovat za účelem získání výnosů. Jako vhodné investice jsem uvedla opti-

malizaci webových stránek společnosti se zaměřením na německý trh, kde je velký poten-

ciál, aktualizaci marketingových materiálů, pořízení licencí softwaru Transit NXT, investi-
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ce do moderního vybavení kanceláří a učeben a také zlepšení zaměstnaneckých benefitů, 

což by mělo mimo jiné i pozitivní dopad na daňovou optimalizaci. 

Společnost ZELENKA Czech Republic s.r.o. v současné době pracuje na vytvoření nových 

optimalizovaných webových stránkách a marketingových materiálech. Souhlasila, že stojí 

za zvážení pořízení několika licencí na Transit NXT. Bude proveden průzkum a na základě 

poptávky od zákazníků se rozhodne, zda investici uskutečnit. Do budoucna zváží také za-

vedení nových zaměstnaneckých benefitů a má v plánu rozšířit projektový i obchodní tým 

o nové zaměstnance. 
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