


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSOLVENCE ABC 
 
 

Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D. 
Insolvence ABC 
Prvé vydanie 
V roku 2011 vydalo vydavaťeľstvo © DonauMedia, s. r. o., Špitálska 10, Bratislava 
 
 
Text © 2011 Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D. 
Dizajn obálky © 2011 Aleš Tošovský 
Foto na titulnej strane © Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D. 
 
Vyrobené v EÚ 

ISBN 978-80-89364-20-6 
 
Celkový náklad 2 000 ks 
 
Právne upozornenie 
Znenie textov v tejto publikácii bolo preverené so všetkou dostupnou starostlivosťou, 
autor, vydavateľ ani predajca však nepreberajú žiadne záruky za eventuálne škody 
vzniknuté jej použitím a nezodpovedajú teda za to, ak by na základe textov 
zverejnených v tejto publikácii ktokoľvek konal alebo sa zdržal konania a v súvislosti 
s tým mu vznikla akákoľvek škoda materiálnej alebo nemateriálnej povahy. Autorské 
práva k tejto publikácii sú predmetom ochrany podľa zákonov ČR a SR a ich 
nositeľom je výhradne autor a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie a šírenie 
celku alebo častí tejto publikácie akýmkoľvek spôsobom bez výslovného písomného 
dovolenia vydavateľa je zakázané. 



 

Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D. 
 

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze působí souběžně 
na akademické půdě a v podnikové praxi, kde získal nesčetné 
zkušenosti z oblasti řízení ve všech jeho podobách. Profesně se hned 
od počátku zaměřuje na problematiku oblasti financí a především 
ekonomických analýz, oceňování a krizového řízení. 

 
V současné době působí již několik let na Univerzitě Hradec Králové, kde je v  rámci 
fakulty informatiky a managementu, katedry managementu, garantem samostatných 
předmětů (krizový management, marketing, prodej a reklama, plánování 
a organizování). Je tvůrcem souboru výukových pomůcek ke garantovaným 
předmětům, které podporují vznik webového informačního portálu pro studenty 
Univerzity Hradec Králové. Své poznatky předává několika desítkám studentů, kteří 
pod jeho vedením obhajují své vysokoškolské odborné práce. Je rovněž autorem řady 
odborných textů, zahraničních článků včetně vysokoškolských učebnic. Pod jeho 
vedením je organizována řada odborných přednášek, a to nejen na akademické půdě, 
ale také pro zástupce podnikové sféry a státní správy.  
 
V rámci odborné praxe dosahuje specializace soudního znalce s  širokým oprávněním 
znalecké činnosti (oceňování cenných papírů, oceňování hmotného a nehmotného 
majetku, oceňování jmění obchodní společnosti, oceňování podniku, posuzování 
účetních, daňových operací atd.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 � INSOLVENCE ABC 

 

 

I. Obsah 
 
I. Obsah  ......................................................................................................................... 4 

II. Vysvětlivky ikon  ...................................................................................................... 5 

III. Úvod  ........................................................................................................................... 6 

 
A Ekonomická situace podniku – stav insolvence  ............................................... 8 

 A1  Insolvence jako ekonomický pojem  ........................................................... 12 
 A2  Složení majetku a kapitálu podniku  .......................................................... 16 
 A3  Zdroje dat – účetnictví podniku  ................................................................. 34 
 A4 Vyhodnocení účetních výkazů  ................................................................... 51 
 A5 Finanční analýza podniku  ........................................................................... 59 
 A6 Interpretace výsledků a praktické příklady vyhodnocení ekonomické 

situace podniku  ............................................................................................. 89 
 
B Insolvence podle insolvenčního zákona  .......................................................... 99 

 B1  Základní pojmy insolvenčního zákona  ................................................... 102 
 B2  Insolvenční řízení a jeho průběh  .............................................................. 105 
 B3  Úpadek – pojem, formy  ............................................................................. 110 
 B4  Úpadek v rámci likvidace podniku  ......................................................... 113 
 B5  Formy řešení úpadku  ................................................................................. 118 
 B6 Praktické příklady stavu úpadku  ............................................................. 125 
 B7  Oceňování majetku v insolvenčním řízení  ............................................. 129 
 
C Insolvence v praktických příkladech  .............................................................. 137 

  
 C1  Příklady úpadku nepodnikající fyzické osoby  ....................................... 137 
 C2  Příklady úpadku podnikající fyzické osoby  ........................................... 143 
 C3 Příklady úpadku podniku  ......................................................................... 156 
 C4 Příklad SAZKA, a. s.  .................................................................................. 177 
 
Použitá literatura  .......................................................................................................... 191 
 
Seznam obrázků  ........................................................................................................... 194 
 
Rejstřík pojmů  .............................................................................................................. 195 
 
Přílohy  ............................................................................................................................ 196 
 

 
 



 Vysvětlivky ikon  �  5   

 

II. Vysvětlivky ikon 
 
 

  příklad 
 

  definice 
 

  znění zákona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 � INSOLVENCE ABC 

 

 

III. Úvod  
 
Rozvoj společenské dělby práce vedl k růstu rozmanitosti řemesel a zdokonalování 
jejich produktů, ke zvýšení míry specializace a rovněž rozvoji první výměnné formy 
obchodu – prosté naturální směně zboží mezi lidmi. Ta ovšem narážela na problém 
označovaný jako „dvojí vazba“. Ten, kdo chtěl například směnit obilí za boty, musel 
nalézt někoho, kdo chce směnit boty za obilí. To bylo značně komplikované a mnohdy 
se prováděla směna několikanásobná, mezi skupinou lidí, kteří byli schopni vzájemně 
uspokojit své potřeby požadovaným zbožím. Proto se hledal jakýsi „všeobecný 
ekvivalent“, za který by se dalo směnit jakékoliv zboží. Díky tomu došlo brzy 
k historické proměně barterového obchodu v obchod zprostředkovaný pomocí 
vzácných, trvanlivých předmětů. Od těchto předmětů to byl již pouhý krok k využití 
vzácných kovů a vzniku prvních forem peněz. Například stříbro se jako 
zprostředkovatel směny používalo již od 5. tisíciletí př. n. l. Právě peníze ze vzácných 
kovů přinesly několik zásadních výhod – byly trvanlivé, měly poměrně malý objem 
a především byly dobře dělitelné, díky nimž přetrvaly v podstatě až do současnosti.  
 
Zámořské objevy ve 13. až 15. století přinesly obchodu zvýšení obratu a rozšíření 
sortimentu, ale především růst mezinárodní výměny zboží. Postupem času se 
prosadil i nový fenomén – obchodní společnost. Rozmach mezinárodního obchodu 
a síla obchodního kapitálu měly vliv na rozvoj průmyslové výroby a vznik prvních 
manufaktur. S dalším rozvojem výroby došlo k novému druhu specializace výroby, 
tentokrát již průmyslové, což následně vedlo k rychlému rozvoji obchodu jak 
s výrobními prostředky a surovinami, tak i se spotřebním zbožím. Značnou roli vedle 
obchodu a výroby začaly rovněž plnit služby. 
 
Během posledního století se specializace ve všech odvětvích dále prohloubila 
a zároveň rozšířila na směnu a spolupráci v globálním měřítku. Přímá produkce 
zaměstnávala stále méně lidí, organizace výroby byla stále náročnější, a tím 
i zranitelnější. Přesto došlo v technologicky náročných odvětvích k extrémnímu 
soustřeďování výroby a ke stále užší specializaci výrobních podniků, které stále více 
nakupovaly od jiných, podobně specializovaných subdodavatelů.  
 
Celý vývoj ekonomického života společnosti je provázen obdobími prudkého rozvoje, 
následovaného určitou stabilizací a obdobími střídmého růstu, až po období 
hospodářských krizí. Tyto změny v ekonomikách jednotlivých zemí i celého světa 
ekonomická teorie popisuje jako hospodářský cyklus.  
 
Se stále vyšší tvorbou hodnot v celosvětovém hospodářství, zvyšující se mírou 
vzájemné provázanosti hospodářských celků a rostoucími nároky na oběh 
kapitálových prostředků ve společnosti, souvisí i vysoké nároky na platební 
schopnost na transakcích zúčastněných subjektů a otázka likvidity, tj. zajištění 
dostatečného množství peněžních prostředků na úhradu splatných závazků.  
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Právě platební schopnost je v současné době z dlouhodobého hlediska u podniku 
jedním ze zásadních kritérií pro stanovení jeho hodnoty, vyjadřující jeho reálně 
očekávanou prosperitu (očekávané příjmy). Z krátkodobého hlediska pak můžeme 
platební schopnost chápat jako schopnost plnit vlastní peněžní závazky 
v dohodnutých nebo obvyklých termínech, a to za předpokladu efektivního 
využívání zdrojů podniku. To znamená, že společnost musí dosahovat zisku, který 
není bezvýznamným číslem na konci výkazu zisku a ztrát, ale je v podobě likvidních 
finančních prostředků určený především k udržení produkce a dalšího rozvoje 
podniku, a tím i celého hospodářství, ať již v měřítku jednotlivých států nebo 
v měřítku globálním. 
 
Zatímco před patnácti nebo dvaceti lety vystačily vrcholové managementy 
ve vyspělých ekonomikách při úspěšném řízení svých společností především 
se zásadami finančního řízení založenými na transparentně vedeném účetnictví 
a reálných výsledcích hospodaření, dnešní podnikatelské prostředí je již plné 
záludností, které mají významný dopad na celkovou ekonomickou situaci mnoha 
společností a přímo úměrně ovlivňují jejich hodnotu. Mnoho firem se pak ocitá 
v situaci, kdy je jejich ekonomická stabilita do větší či menší míry narušena a objevují 
se u nich příznaky stavů insolvence či přímo úpadku.  
 
Do špatné finanční situace se dnes dostává také stále více nepodnikatelských subjektů 
– spotřebitelů. Ti většinou podceňují rizika a chybně vyhodnocují své finanční 
možnosti, co se týče vynakládání peněz na uspokojení svých potřeb, a zadlužují se 
nad míru pro ně přijatelnou.  
 
Vlivem subjektivních či objektivních příčin tak v celém hospodářství může docházet 
k narušení standardních finančních a platebních ekonomických vztahů, které v sobě 
skrývají obrovské společenské i finanční náklady spojené se sanací negativních 
dopadů, ať již jsou to nikdy neuhrazené dluhy (je nutné je částečně či zcela odepsat), 
ztráty pracovních míst v podnicích, které podlehnou úpadku, nebo se jedná o dopady 
způsobené trestnou činností, například managementu firem, který se často cítí 
nezúčastněným a nepostižitelným v situaci, kdy podnik přivede do ekonomické krize. 
 
Ekonomická krize podnikatelského subjektu je proces, který začíná poruchami 
v platební schopnosti a odbytovými potížemi, přes výrobní problémy a končí buď 
postupným vyřešením potíží a uvedením podniku zpět na vzestupnou křivku vývoje, 
nebo v opačném případě skončí likvidací podniku a jeho úplným zánikem. 
 
Nejsložitější situace nastává v okamžiku, kdy je krize v podniku již charakterizována 
„hmatatelnými“ krizovými aspekty a podnik se nachází jednoznačně ve stavu 
ekonomického úpadku. Právě ekonomickými, ale i zákonnými charakteristikami 
insolvence a úpadku se zabývá tako publikace. 
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A Ekonomická situace podniku – stav insolvence 
 
V souvislosti s  fungováním podniku dochází k neustálému pohybu peněžních 
prostředků, kapitálu i finančních zdrojů, které se na jedné straně vytvářejí (obnovují 
či rozšiřují) a na druhé straně dochází k jejich rozdělování a užití (investování) pro 
potřeby zajištění chodu a rozvoje podniku. 
 
Při tomto pohybu peněžních prostředků, kapitálu a finančních zdrojů podnik 
vstupuje do celé řady vztahů, především peněžních, a to nejen s ostatními podniky, 
ale i zaměstnanci, bankovními a finančními institucemi a v neposlední řadě rovněž 
státem. 
 
Při svém fungování prochází každý podnikatelský subjekt určitými stádii vývoje – 
životním cyklem. Celková délka trvání subjektu se může značně odlišovat, stejně tak 
jako se bude odlišovat délka jednotlivých fází u různých subjektů. Životní cyklus 
běžného podniku se nejčastěji rozděluje na čtyři až pět fází: 
 
1.  založení, 
2.  růst (někdy zahrnuje i založení), 
3.  stabilizace, 
4.  krize a 
5.  zánik. 
 
Každá tato fáze existence podniku je spojena se specifickými otázkami týkajícími 
se financování provozu podniku. 
 
1.  etapa – založení 
 
Tato fáze existence podniku je spojena s jeho ideovým i faktickým vznikem. Je třeba 
učinit celou řadu ekonomických i právních úkonů k tomu, aby mohl být nový 
podnikatelský subjekt založen. Po založení tohoto subjektu nastává situace, kterou lze 
z finančního pohledu charakterizovat jako: 
 
� období hladu – vznikají vysoké výdaje na nutné investice (jako např. pořízení nového 

tkalcovského stavu, zásob vlny pro výrobu potahů na nábytek) a na založení 
podnikatelského subjektu (výdaje za notářské služby), které výrazně převyšují 
příjmy, jež v daném okamžiku nemusí vůbec do podniku plynout, 

� financování probíhá prioritně ze soukromých zdrojů vlastníků, případně z úvěrů. 

 

2.  etapa – růst 
 
Tato fáze velmi brzy navazuje na fázi založení a odráží stav, kdy podnikatelský 
subjekt již vykonává plně svoji činnost a snaží se ji co nejvíce rozvinout. 
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� přetrvávají vyšší výdaje na rozvoj podniku (reklamní kampaň, předváděcí akce, 
dokupování dalších strojních zařízení, budování počítačové sítě), 

� příjmy vyrovnávají výdaje pouze postupně. 

 
3.  etapa – stabilizace 
 
Může se jednat o nejdelší období existence podnikatelského subjektu, kdy: 
 
� podnik dosáhne optimální velikosti, 

� investice se vyrovnávají s odpisy (podnik tak bezproblémově zajišťuje obnovu 
svého majetku), 

� podnik je schopen krýt své aktivity bez nároků na další zdroje (pořízení linky 
na výrobu pivních PET lahví z kumulovaného zisku minulých let). 

 

4.  etapa – krize 
 
Ne u každého podnikatelského subjektu musí tato fáze nutně nastat. Poměrně často se 
některé příznaky krizové situace objeví a úkolem managementu je situaci zvládnout 
tak, aby nedošlo na fázi 5, ale naopak se podnik vrátil přes fázi nového růstu opět 
do období stabilizace. Průvodní jevy krize v podniku jsou: 
 
� dochází k poklesu příjmů bez obdobně významného poklesu výdajů (ztráta 

odbytiště, havárie při výrobě, levná konkurenční produkce). 
 

5.  etapa – zánik podniku 
 
Je poslední fází podniku, která rovněž nemusí nastat, ale k  životnímu cyklu 
rozhodně patří. Dochází k ní, pokud se: 
 
� naplní účel, pro který byl podnikatelský subjekt založen, 
� vlastníci sami a dobrovolně rozhodnou o skončení podnikatelské činnosti, 
� nepodaří zvládnout krizovou situaci a přesměrovat aktivity podniku do vhodných 

oblastí, a  

▪ prostředky podniku se rozdělí mezi vlastníky prostřednictvím procesu 
likvidace nebo 

▪ se rozdělí mezi věřitele prostřednictvím procesu insolvenčního  řízení. 
 
Grafické znázornění vývoje výdajů a příjmů v průběhu životního cyklu 
podnikatelského subjektu je provedeno na obrázku A.1. 
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Obrázek A.1 – Životní cyklus podniku 

 

U každého podnikatelského subjektu musí v průběhu existence docházet k hodnocení 
ekonomické situace. Je velmi pravděpodobné, že ne vše, co bylo v plánu předem 
definováno, se taky bude ve skutečnosti dařit. 
 
K tomu, aby jakýkoliv podnikatelský subjekt mohl platit své závazky, musí mít vždy 
k dispozici potřebné peněžní prostředky – tzn. daný podnikatelský subjekt musí být 
likvidní.  
 
Finanční zdroje jsou východiskem pro hodnocení finanční situace podniku (finanční 
rovnováhy) za určité časové období, kdy se porovnává výše finančních zdrojů, jejich 
struktura a jejich poměr k finančním potřebám. Zabezpečování finanční rovnováhy je 
dlouhodobým cílem finanční politiky podniku a předpokladem udržování soustavné 
platební schopnosti. Finanční rovnováha však nemusí automaticky znamenat 
příznivou platební situaci – i podnik s vyrovnanou finanční situací se může v určitých 
okamžicích dostávat do platebních obtíží a naopak. 
 
Jednou z nejvýznamnějších metod sloužících k hodnocení ekonomické situace 
podniku a včasného odhalení blížících se nebezpečí v hospodaření firmy je finanční 
analýza. Ta zahrnuje soustavu ekonomických ukazatelů, jejichž výsledky se 
porovnávají s obecně uznávanou normou. Dle úrovně odchylek od normy lze dělat 
závěry o úrovni efektivnosti subjektu. Problematice finanční analýzy je věnována 
samostatná kapitola. 
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Zajištění platební schopnosti podniku je důležitou součástí finančního řízení podniku 
a patří mezi jeho základní cíle. Udržování platební schopnosti je základní podmínkou 
fungování podniku v tržní ekonomice. Platební schopnost podniku je výrazným 
signálem zdravého finančního hospodaření firmy pro věřitele, dodavatele, banky, 
akcionáře a ostatní finanční investory.  
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A1 Insolvence jako ekonomický pojem 
 
Právnické i fyzické osoby, ať již podnikající či nepodnikající, se mohou ocitnout 
v situaci, kdy nejsou schopny plnit své závazky. Tento stav se pak všeobecně označuje 
jako insolvence.  
 
 Insolvence (platební neschopnost) 

 je stav, kdy subjekt není schopen hradit své závazky včas, tj. v okamžiku jejich
 splatnosti.  
 
Z obecného ekonomického pohledu je insolvence neschopnost dlužníka splácet své 
dluhy a dostát tak svým závazkům i přes jeho snahu splácet svůj dluh věřiteli. Jedná 
se o rozdílný stav oproti platební nevůli, kdy dlužník nemá vůli svůj dluh splácet. 
Nelze proto dlužníkovu neochotu platit zaměňovat za dlužníkovu neschopnost 
dostát svým splatným závazkům. 
 
Neschopnost platit své splatné závazky je tedy stav, kdy dlužník trpí nedostatkem 
peněžních prostředků k úhradě těchto závazků, ač jinak projevuje dostatečnou vůli 
tyto závazky nejen uznat, ale i uhradit. 
 
 Dlužník 

 je subjekt povinný k plnění vůči věřiteli, má vůči němu dluh. 
   
 
 Věřitel 

 je subjekt oprávněný požadovat plnění po dlužníkovi, má za dlužníkem 
  pohledávku.  
 
Předpokladem solventnosti, tj. schopnosti úhrady dluhů v okamžiku jejich splatnosti, 
je likvidita, okamžitá platební schopnost. V odborné literatuře je likvidita popisována 
jako schopnost přeměnit majetek na peněžní prostředky, které je možné použít 
na úhradu závazků. 
 
 Likvidita  

 představuje schopnost přeměnit svůj majetek do likvidní formy bez většího 
 poklesu ceny a dostát svým závazkům během určité doby. 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že solventnost a likvidita jsou úzce propojeny 
a navazují na sebe. Likvidita je tedy předpokladem solventnosti. Aby byl subjekt 
solventní z dlouhodobého hlediska, musí mít v každém okamžiku splatnosti svých 
závazků dostatečnou hotovost (nebo prostředky rychle na hotovost přeměnitelné, 
tedy dostatečně likvidní) pro jejich uhrazení.  
 
Schopnost jednotlivých majetkových složek podniku přeměnit se rychle a bez větších 
ztrát na peněžní prostředky označujeme jako jejich likvidnost. 
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 Z hlediska likvidnosti jsou nejlikvidnějším majetkem peníze v pokladně a na bankovních  
 účtech, nejméně likvidním pak movitý (např. stroje a zařízení, dopravní prostředky)  
 a nemovitý (např. budovy a pozemky) majetek. 
 
Nemá-li subjekt likvidní prostředky, tj. majetek, který lze rychle proměnit na peníze, 
pak nemá ani prostředky, jimiž by uhradil své splatné závazky.  
 
Nevýhodná je i nadbytečná likvidita, tj. vyšší stav likvidních prostředků, než je jejich 
potřeba. Obecně platí, že vyšší likvidita (vyšší podíl majetku s vyšším stupněm 
likvidity, především peněz a pohledávek) snižuje nebezpečí platební neschopnosti, 
ale současně snižuje výnosnost (peníze v pokladně mají nulovou výnosnost, peníze na 
účtech velmi nízkou), výnos totiž zvyšují především nové stroje a technologie, nové 
druhy materiálu apod., tj. málo likvidní druhy majetku. Cílem je proto usilovat 
o optimální likviditu a optimální strukturu veškerého majetku. 
 
Likvidita je předpokladem finanční rovnováhy (stability). Je-li subjekt trvale 
nelikvidní (finanční rovnováha je porušena), hovoříme o platební neschopnosti 
(insolvenci). 
 
Příčiny platební neschopnosti mohou být: 
 
a) vnitřní – na straně dlužníka, např. 
 
� trvale klesající objem výkonů podniku (nedostatek zakázek), 

� nedostatečná produktivita práce (chyby v motivaci zaměstnanců),  

� nepřiměřeně vysoká investice do pořízení majetku (např. pořízení linky na výrobu 
pivních PET lahví, která není následně plně vytížena a nevydělává na sebe), 

� chyby v řízení podniku [chybné rozhodnutí o založení (koupi) nového provozu podniku], 

� podcenění tržních (konkurenčních) rizik,  

� různé spotřebitelské půjčky či úvěry (např. půjčky na dovolenou, vánoční dárky), 

� zavinění nehody, kdy je viník povinen hradit plnění poškozenému nebo 
pojišťovnám atd. 
 

b) vnější – tedy z okolního prostředí, např. 
 
� krize ekonomiky nebo daného odvětví (textilní průmysl),  

� právní (např. velká roztříštěnost a mnohost norem, nestabilita jednotlivých právních 
norem způsobená neustálými novelizacemi, nejednotnost výkladu, praktická 
nevymahatelnost práva) a daňové faktory (např. zvýšení daňových sazeb),  

� vývoj měnových kurzů,  

� výpadek v dodávkách surovin pro výrobu, 

� opožděné platby od odběratelů (např. včas nezaplacená velká zakázka způsobí 
druhotnou platební neschopnost a zastavení výroby pro nedostatek materiálu),  
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� neposkytnutí úvěru bankou,  

� ztráta zaměstnání (může být i vnitřním faktorem),  

� škoda na majetku v důsledku technické havárie či přírodních katastrof (např. 
povodní, zemětřesení apod.).  
 

Žádný faktor, žádná příčina stavu a vývoje nepůsobí izolovaně sama o sobě. 
V naprosté většině se jedná o kombinaci více příčin. 
 
V praxi se můžeme setkat s tzv. druhotnou platební neschopností, ve které se 
nachází dlužník, který není schopen hradit své závazky z důvodu neuhrazených 
pohledávek od odběratelů. Stav druhotné platební neschopnosti se postupně přenáší 
na další subjekty (dominový efekt), čímž ohrožuje podnikatelské prostředí jako celek. 
 
 Druhotná platební neschopnost 

 je neschopnost subjektu hradit své závazky z důvodu neuhrazených pohledávek 
   od ostatních odběratelů. 
 
  

 Zhoršená platební morálka odběratelů 
 

Řada drobných živnostníků a podnikatelů se potýká s nedostatkem hotovosti způsobeným 
zhoršenou platební morálkou svých odběratelů. Mnozí zákazníci jim např. v důsledku recese 
dluží a žádají o prodloužení splatnosti. Faktury jsou tak propláceny mnohdy až několik týdnů 
i měsíců po uplynutí splatnosti. Tento stav ohrožuje fungování firmy, protože zvyšuje nároky 
na vlastní finanční prostředky podnikatele nebo na jiné zdroje (úvěry), které zase zvyšují náklady 
a snižují zisk. Živnostníkům začne chybět hotovost i na úhradu pravidelných plateb, jako jsou daně 
nebo sociální a zdravotní pojištění. Často pak sahají k tomu, že sami začínají platit faktury svým 
dodavatelům až po lhůtách splatnosti. 
 
Nejčastěji bývají postiženy zejména malé a střední subdodavatelské firmy, typickým 
odvětvím je pak stavebnictví, zdravotnictví, zemědělství, doprava apod. 
 
  

 Druhotná platební neschopnost I. 

  
Může se jednat například o subdodavatelskou firmu, která zajišťuje pokládku podlahových 
krytin při výstavbě bytového domu pro jinou větší stavební společnost. Firma odvede 
svou práci, má okamžité náklady, ale na platbu musí čekat až stavební společnost dostane 
úhradu od investora, která závisí na dokončení subdodávek od více dodavatelů. 
 
V současné době dochází k nárůstu situací, kdy není dodavatelům placeno 
v dohodnutých termínech. A netýká se to jen soukromých subjektů. Zpoždění 
v platbách se velmi často vyskytuje i u státních a jiných veřejných institucí, 
např. Ministerstva dopravy ČR, měst a obcí, soudů, Policie ČR apod. Stát si navíc už 
ve výběrových řízeních na veřejné zakázky dává do podmínek, že doba splatnosti 
může být delší, než je v běžných obchodně-závazkových vztazích obvyklé. 
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Obdobným problémům firmy čelí i ze strany měst a obcí,  které kvůli tomu, 
že dostávají později peníze od státu, platí později firmám. 
 
   

 Druhotná platební neschopnost II. 

  
Společnost zpracovávající znalecké posudky pro státní instituce (soudy a Policii ČR) současně 
s dodáním znaleckého posudku vyúčtuje objednateli svoji odměnu (znalečné). Na úhradu 
znalečného ze strany soudů však čeká několik měsíců i let. Tyto nezaplacené peněžní prostředky 
nelze použít na úhradu souvisejících nákladů, byť se z nich odvedla DPH. 
 
 

  

 S pozdními platbami od svých zákazníků se potýká 75 procent tuzemských 
             podniků!  
 
Téměř 30 procent podniků uvedlo, že se jedná o desítky tisíc korun, podle více než poloviny firem 
(54,1 %) se jedná o stovky tisíc korun a každá desátá firma (11,9 %) uvedla, že se jedná 
o miliony korun. Každá druhá firma (47,6 %) uvádí, že platí své faktury pozdě nebo žádá 
o odložení splatnosti kvůli nedostatku financí způsobenému dopadem hospodářské recese na činnost 
podniku. 
 
Zdroj: Hospodářská komora ČR, 2009 
 
S insolvencí souvisejí další ekonomické krizové situace, a to je úpadek a předlužení, 
přičemž insolvence, předlužení nebo jejich kombinace může být příčinou 
ekonomického úpadku subjektu.  
 
 Úpadek 

 představuje v obecném pojetí krizovou bezvýchodnou majetkovou situaci  
 dlužníka, který ji není schopen ani oprávněn řešit samostatně.  
 

 Předlužení 

 v obecném pojetí jde o stav, kdy jsou závazky subjektu jsou vyšší než jeho 
majetek.  

 
 
Včasná identifikace těchto stavů je důvodem provádění ekonomických a finančních 
analýz podnikových činností a rozborů stavu a složení jeho majetku, kapitálu 
a výkonů. Tento proces působí zároveň i jako prevence proti vzniku výše uvedených 
pojmů. 
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A2 Složení majetku a kapitálu podniku 
 
Zásadním východiskem, které ovlivňuje správné fungování podniku, je jeho 
majetková a kapitálová podstata. Pro zajištění ekonomické stability podniku je třeba, 
aby jeho majetková struktura odpovídala jeho potřebám a vykonávaným činnostem 
a zároveň byl majetek v podniku využíván efektivně, tj. přinášel zisk (podnik hodlá 
pořídit složitou kovoobráběcí linku v situaci, kdy jeho ostatní výrobní kapacity linku vytíží jen 
na 50 % – její pořízení pro podnik není efektivní).  
 
Druhou oblastí, kterou je třeba v podniku důsledně řídit, je jeho kapitálová struktura 
(zdroje financování). Vhodný poměr vlastního a cizího kapitálu a časová struktura 
kapitálu odpovídající časovému složení majetku je jedním ze základních předpokladů 
pro dosažení dlouhodobé ekonomické stability podniku (pro financování 
dlouhodobého majetku jsou vhodnými zdroji financování vlastní kapitál společnosti, případně 
dlouhodobý cizí kapitál – úvěr, pro financování oběžného majetku naopak je vhodný především 
krátkodobý cizí kapitál – zálohy od odběratelů, prostředky volné do splatnosti závazků, 
krátkodobé úvěry). 
 
Jakékoliv nestandardní kroky týkající se majetku či jeho financování mohou vést 
ke značným problémům v ekonomice podnikání a způsobit tak ekonomickou krizi 
podniku, která ve svém důsledku může vést k insolvenci, resp. úpadku podniku 
a k následnému zániku podnikatelského subjektu. 
 

 
Obrázek A2.1 – Majetková a kapitálová struktura podniku 
 
 

Majetková struktura podniku 
 
Konkrétní složení prostředků se označuje jako majetek (majetek podniku, firmy), jeho 
jednotlivé položky jako aktiva. Majetek tedy vyjadřuje, „co podnik vlastní“.  
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 Majetek 

 Majetek podniku představuje souhrn prostředků, které podnik při své 
  hospodářské činnosti užívá. 
 
 Aktiva 

 Aktiva jsou vložené prostředky do podnikání, které jsou výsledkem minulých 
událostí (činností) a u nichž se očekává, že přinesou podniku budoucí 
ekonomický  prospěch, užitek.   

 
  

 Každé podnikání vyžaduje různé hospodářské prostředky (aktiva), např.: 
▪  
  - budovu (výrobní hala, skladovací hala, administrativní budova), 
  - stroje (lis, spřádací stroj, fréza), 
 - dopravní prostředky, 
  - suroviny (vlna, barvivo, ocelové ingoty), 
 - pracovníky (zaměstnance), 
 - peněžní prostředky. 

 
Majetkem podniku (v našem obchodním zákoníku se používá výraz „obchodní 
majetek“) se rozumí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových 
hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání.  
 
Tvoří jej dvě základní skupiny prostředků, které se liší dobou, po kterou slouží 
v provozu podniku, než se vrátí do peněžní formy:  
 
� Dlouhodobý majetek 

� Oběžný majetek 
 
 
A. Dlouhodobý majetek  
 
(stálý, zařizovací, fixní, neoběžný, v rozvaze označený jako stálá aktiva) je takový 
majetek, který slouží podniku dlouhou dobu (obvykle déle než jeden rok) a tvoří 
trvalejší podstatu jeho majetkové struktury.  
 
Dlouhodobý majetek není získáván za účelem dalšího prodeje. Člení se do tří 
základních skupin: 
 
1. dlouhodobý nehmotný majetek (nehmotná aktiva) – software, patenty, know-how, 

2. dlouhodobý hmotný majetek (hmotná aktiva) – budovy, tiskařský stroj, dopravní 
prostředky, 

3. dlouhodobý finanční majetek (finanční aktiva) – akcie, obchodní podíly 
ve společnostech atd. 
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Obrázek A2.2 – Dlouhodobý majetek 

 
Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří za úplatu získaná různá oprávnění, jako jsou 
patenty, licence, autorská a vydavatelská práva, dále software, obchodní značka 
firmy, popř. tzv. goodwill (dobré jméno podniku). 
 
Dlouhodobý hmotný majetek je takový majetek, který v podniku slouží delší dobu 
a postupně se opotřebovává (znehodnocuje), např. kanceláře, skladová hala, prodejna, 
výrobní linka, jeřáb, automobil, počítač aj., nebo se používá delší dobu, aniž by se 
znehodnotil (např. pozemky, umělecká díla, zlato aj.).  
 
V praxi se člení na movitý majetek (movitosti), který lze přemisťovat (lis, montážní 
linka, nábytek, traktor), a nemovitý majetek (nemovitosti), jenž přemisťovat nelze 
(pozemky, domy). Je nezbytné, aby měl podnik optimální množství a strukturu majetku 
v kontextu jeho podnikání a následného využití.  
 
Dlouhodobý finanční majetek tvoří finanční účasti podniku (podíly) v jiných 
podnicích, cenné papíry (akcie, dluhopisy), které podnik nakoupil jako dlouhodobou 
investici, poskytnuté dlouhodobé půjčky aj. 
 
  
 

 Dlouhodobý finanční majetek 
   
Dlouhodobý finanční majetek společnosti ABC s. r. o. je tvořen 50% obchodním podílem 
ve společnosti DEF s. r. o., dále společnost vlastní 50 ks akcií společnosti GHI a. s. Společnost 
ABC s. r. o. též poskytla dlouhodobou půjčku jednomu ze svých společníků. 
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Tato aktiva si podnik pořizuje proto, aby mu přinášela ekonomický prospěch prostřednictvím 
výnosů z těchto aktiv, jako jsou např. dividendy, přijaté úroky, či aby mu přinesla jiné užitky, 
např. získání rozhodujícího vlivu nabytím dostatečného množství akcií. 
 
 
B. Oběžný majetek  
 
(krátkodobý, provozovací, provozní, v rozvaze označený jako oběžná aktiva, dříve 
oběžné prostředky) je v podniku přítomen v různých formách: 
 
1. ve věcné podobě jako zásoby materiálu (dřevo, panty, vruty), rozpracované výroby 

(desky, dvířka) a hotových výrobků (skříň, kuchyňská linka),  

2. v peněžní podobě jako peníze v pokladně a na účtech v bance, pohledávky 
(z obchodního styku a ostatní pohledávky, např. vůči svým zaměstnancům nebo 
jiným osobám), krátkodobý finanční majetek. 

 

 
Obrázek A2.3 – Oběžný majetek 

 
Podstatou je, že jedna forma oběžného majetku přechází v jinou (za peníze jsou 
nakoupeny suroviny, ty se změní v nedokončené výrobky, ty v hotové výrobky, 
hotové výrobky v pohledávky, pohledávky v peníze na účtech nebo v hotové peníze). 
Oběžný majetek je tedy neustále v pohybu, „obíhá“.  
 

Aby společnost mohla vyrábět, musí mít peněžní prostředky na nákup materiálu 
pro zahájení výroby – následně vyrobenou produkci prodá zákazníkovi, který za ni 
opět zaplatí peněžními prostředky. Tento koloběh se nazývá hotovostním cyklem 
(obratovým cyklem). 
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Obrázek A2.4 – Hotovostní cyklus 

 
  
 

 Hotovostní cyklus – příklad dřevařské společnosti 
   
Dřevařská společnost vyrábí vysokozátěžové parkety na zakázku a získala objednávku 
na pokrytí podlah nově stavěného hotelu. 
 
Prvním krokem je nákup potřebných dřevěných desek. Jejich pořízením a uskladněním vznikají 
zásoby materiálu a zároveň závazek vůči dodavateli v částce 10 mil. Kč. 
 
Odklad splatnosti je 30 dní. Po dobu 10 dní je materiál uskladněn a probíhá příprava výroby. 
 
Následuje výroba, kdy se upravují a opracovávají dřevěné desky a vznikají parkety 
požadovaných parametrů. 
 
V jejím průběhu jsou mezi pracovišti předávány polotovary v různém stupni rozpracovanosti, 
čímž vznikají zásoby nedokončené výroby. 
 
Výrobní proces trvá celkem 20 dní. Až 10 dní jsou hotové výrobky skladovány, protože 
objednatel požaduje dodání parket najednou. 
 
Předáním všech parket odběrateli vzniká pohledávka. 
 
Podle smlouvy poskytuje dodavatel 30 denní odklad splatnosti, po jehož uplynutí je pohledávka 
uhrazena na účet dřevařské společnosti. 
 

 

 
 Obrázek A2.5 – Časová osa hotovostního cyklu 
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Obrázek A2.6 – Peněžní potřeba 

 
Na rozdíl od dlouhodobého majetku, jehož obrat je velmi pomalý, oběžný majetek se 
obrací velmi rychle (např. za několik dní až týdnů). Čím rychleji se obrací, tím 
za stejných podmínek přinese větší zisk. Proto jsou důležitými ukazateli využití 
oběžného majetku ukazatele rychlosti jeho obratu používané ve finanční analýze.  
 
  
 

 Rychlost obratu oběžného majetku 
   
Stroje (např. tkalcovský stav) se „obrátí“ jednou za deset i více let, budova (např. tkalcovna)  
za dvacet, padesát i více let, naopak pohledávky za odběrateli za prodej látek už za několik týdnů.  
 
Majetková struktura podniku (podíl jednotlivých majetkových součástí) je dána: 
 
� odvětvím a typem podniku (v obchodním podniku převládají zásoby zboží, v elektrárně 

nebo teplárně dlouhodobý majetek), 

� finanční politikou podniku (v našich podnicích je dosud podceňován oběžný 
majetek ve formě cenných papírů a likvidní majetek vůbec, což má za následek 
omezenou možnost aktivně a efektivně ovlivňovat platební schopnost podniku). 

 
Jedním z důležitých úkolů řízení podniku je stanovení optimální likvidity 
a optimální struktury veškerého majetku. 
 
Aktiva si pořizuje podnik proto, aby mu přinesla ekonomický užitek. Tento užitek by 
měl být větší, než kolik činila hodnota spotřebovaných aktiv (oběžných i stálých). 
K udržení své produkce musí tedy investovat část nově přijatých peněz nejen 
na obnovu provozních aktiv, ale i do nových stálých aktiv. Podnik by měl držet 
pouze tolik aktiv, kolik jich momentálně potřebuje ke své činnosti. Má-li jich více, 
zůstávají nevyužita. Má-li jich méně, přichází např. o potenciální obchody 
(zákazníky). 
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 Struktura majetku 
   
Podíl stálého hmotného majetku je např. v chemickém průmyslu či v energetice podstatně vyšší 
než v podnicích spotřebního průmyslu nebo zemědělství. Technická náročnost výroby má 
za následek obvykle vyšší podíl dlouhodobého hmotného majetku, ale i nehmotného majetku ve 
formě patentů, licencí, know-how, softwaru. 
 
 

Kapitálová struktura podniku 
 
Představuje členění zdrojů, ze kterých je financován majetek podnikatelského 
subjektu. Skládá se ze dvou základních skupin, kterými jsou: 
 
� vlastní kapitál a  

� cizí (vypůjčený) kapitál. 
 
 
Vlastní kapitál 
 
Jedná se o prostředky, které do společnosti vloží její vlastníci nebo které vytvoří 
podnikatelský subjekt vlastní činností. Lze je rozdělit na:  
 
� základní kapitál – je tvořen peněžními i nepeněžními vklady společníků 

do společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti 
se vytváří povinně a jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku, 

� kapitálové fondy – hlavní část u akciové společnosti tvoří tzv. emisní ážio 
(příplatek k ceně nově emitovaných akcií), 

� fondy ze zisku – vytvářejí se přímo ze zákona (rezervní fondy), nebo je jejich 
tvorba předepsána stanovami společnosti (statutární a ostatní fondy), 

� nerozdělený zisk – je část zisku po odvodu daní, která se nerozděluje mezi majitele 
(akcionáře), ale slouží dalšímu podnikání. 

 
 
Cizí kapitál 
 
je dluhem (závazkem) podniku, který podnik musí v určené nebo dohodnuté době 
splatit.  
 
 Dluhy 

 jsou současné závazky podniku, které pocházejí z minulých událostí a u nichž  
  se očekává, že jejich vyrovnání vyústí do snížení prostředků přinášejících 
  ekonomický prospěch. Např. dluhy dodavatelům za nakoupené zařízení (nákladní 
  automobil, sbíječka), suroviny (cihly, beton) nebo služby (elektrická energie, plyn). 
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Úhrada existujících závazků znamená pro podnik obvykle nutnost vzdát se části 
prostředků, v nichž je ztělesněn ekonomický prospěch. Uspokojení závazků přitom 
může probíhat různými způsoby, zejména: 
 
� zaplacením v hotovosti či z peněžních účtu u banky (tj. peněžně),  

� poskytnutím jiného, nepeněžitého aktiva (např. poskytnutím obilí za pronájem 
pozemků), 

� poskytnutím protislužby (např. firma pronajme kancelářské prostory advokátní 
kanceláři a v případě potřeby může využít jejích právních služeb v předem sjednaném 
rozsahu náhradou za nájemné z prostor kanceláře),   

� zápočtem vzájemných závazků a pohledávek – využíváno u dlouhodobě 
spolupracujících subjektů, 

� nahrazením původního dluhu jiným dluhem (např. splacení dluhu dodavateli z nově 
poskytnutého bankovního úvěru), 

� případně přeměnou dluhu ve vlastní kapitál (např. původní věřitel se stává 
spoluvlastníkem podniku) aj. 

 
  
 

 Přeměna dluhu ve vlastní kapitál = kapitalizace dluhu 
   
Podstatou je dohoda mezi dlužníkem a věřitelem, že věřiteli nebudou závazky splaceny peněžně, ale 
že věřitel získá majetkovou účast (např. obchodní podíl nebo akcie) v dlužnické společnosti. 
 

Akciová společnost má závazek vůči dodavateli ve výši 500 000,00 Kč. Byla uzavřena smlouva, 
podle které akciová společnost zvýší základní kapitál o 500 000,00 Kč. Tyto akcie pak budou 
použity na úhradu závazku. 
 
Cizí kapitál lze rozlišit například podle doby, do kdy musí být splacen, 
na dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý cizí kapitál. 
 
Dlouhodobý cizí kapitál (tj. závazky s dobou splatnosti v zásadě delší než jeden rok) 
tvoří: 
 
� dlouhodobé bankovní úvěry (hypoteční úvěry), 

� termínované půjčky, 

� vydané podnikové obligace, 

� leasingové dluhy. 
 

  
 

 Podniková obligace (dluhopisy) 
   
Společnost SAZKA, a. s. vydala za účelem financování výstavby víceúčelové haly (dnes O2 arena) 
dluhopisy v roce 2006. Emise dluhopisů byla vydána na lucemburské burze v červenci 2006, 
v objemu 215 mil. eur, se splatností v roce 2021 a úrokem ve výši 9 %. Společnost SAZKA, 
a. s. má držitelům obligací vyplácet pravidelně vždy k 12. lednu a 12. červenci každého roku 
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postupně se zvyšující částku jistiny a naběhlého úroku ve výši 9 % ročně. Obligace jsou zajištěny 
(zastaveny) administrativní budovou Sazky (odhad její tržní ceny je asi 16 mil. eur) a budovou O2 
areny (sportovní hala). Sazce nyní, 10 let před uplynutím lhůty splatnosti, zbývá zaplatit 
stále ještě přibližně 92 % původní hodnoty dluhopisů.  
 

Krátkodobý cizí kapitál (tj. závazky, jejichž úkolem je profinancovat běžný provoz 
podniku nebo jsou splatné ve lhůtě do jednoho roku) tvoří: 

 

� krátkodobé bankovní úvěry (kontokorentní), 

� dodavatelské úvěry (závazky z obchodního styku), 

� zálohy přijaté od odběratelů (odběratelský úvěr), 

� půjčky, 

� částky dosud nevyplacených mezd a platů (závazky k zaměstnancům), 

� nezaplacené daně. 
 
  
 

 Kontokorentní úvěr 
   
Podnikatel by měl mít k dispozici finanční rezervu. Na proplacení faktury čeká mnohdy i několik 
týdnů po uplynutí data splatnosti. Pokud nemá dostatek vlastních zdrojů z důvodu úhrady 
neočekávaných výdajů např. na opravu firemního automobilu nebo výhodného nákupu většího 
množství zásob, nabízí se povolené přečerpání běžného účtu v bance neboli kontokorent. 
 
Kontokorentní úvěr slouží především jako nástroj k překlenutí krátkodobého nedostatku 
finančních prostředků, přičemž při jeho poskytnutí banka nezkoumá účelovost využití peněz. 
Kontokorent by neměl být využíván na financování dlouhodobějších investic, na to je příliš drahý 
(úroky se většinou pohybují od 10 do 20 % p. a.). Výhodou je, že jej lze využívat opětovně, vždy 
po jeho splacení. 
 
 
Časově rozlišená aktiva a pasiva 
 
Existence přechodných aktiv a pasiv vyplývá z potřeby vykázat v rozvaze veškerá 
aktiva a veškeré závazky, které s vykazovaným obdobím souvisejí, a zahrnout 
do výsledku hospodaření daného účetního období veškeré výnosy a náklady, jež jsou 
s tímto obdobím věcně a časově spojeny (např. nájemné uhrazené na rok dopředu, 
akontace leasingu, očekávané pojistné plnění, předplatné časopisu, uhrazené pojistné). 
 
 

Výnosy, náklady, hospodářský výsledek 
 
Evidenci výnosů a nákladů v podniku zabezpečuje účetnictví podniku. To se obvykle 
člení na finanční účetnictví, nákladové účetnictví a manažerské účetnictví. 
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Finanční účetnictví sleduje informace za podnik jako celek a je určeno především 
pro externí uživatele (např. daňové orgány, banky); je upravováno závaznými normami 
(je standardizováno). Finanční účetnictví eviduje aktiva podniku, jeho vlastní jmění, 
dluhy podniku, výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Jeho vyústěním jsou dva 
hlavní výkazy podniku – rozvaha a výkaz zisků a ztrát (výsledovka).  
 
V oblasti nákladů zachycuje finanční účetnictví náklady v účtové třídě 5 Náklady; 
na jednotlivé účty (spotřeba surového hliníku, spotřeba elektrické energie, opravy a udržování 
lisu, mzdové náklady obsluhy lisu, odpisy, finanční náklady – úroky za úvěr atd.) se účtují 
účetní případy narůstajícím způsobem od začátku roku. Naproti tomu výnosy jsou 
účtovány ve třídě 6, která má podobnou strukturu účtů jako nákladová třída 5. 
 
Z finančního účetnictví vychází daňové účetnictví, které podle daňových předpisů 
třídí veškeré náklady na daňově uznatelné (tj. náklady na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů) a náklady, které jsou považovány za rozdělení zisku a do základu 
daně z příjmu se nezahrnují (např. pokuty, penále, cestovné nad stanovený limit, odměny 
členům orgánů).  
 
Podobně je tomu s výnosy (do zdaňovaných výnosů se např. nezapočtou výnosy 
zdaněné u zdroje). O tyto rozdíly se upravuje hrubý zisk (rozdíl mezi výnosy 
a náklady), který se přebírá z účetnictví.  
 
Náklady podniku jsou peněžní částky, které musí podnik účelně vynaložit k získání 
výnosů. Rozdíl mezi výnosy a náklady pak tvoří hospodářský výsledek podniku: 
převyšují-li výnosy náklady, jde o zisk, převyšují-li náklady výnosy, jde o ztrátu. 
 
V podnikové ekonomice hrají náklady a výnosy rozhodující úlohu, neboť téměř každé 
rozhodnutí vychází ze srovnávání nákladů (kolik něco stojí) s výnosy (kolik z toho 
získáme). Tak např. srovnáváme výnosy (tržby) z výroby nového výrobku s náklady, 
které zavádění jeho výroby, výroba a prodej stojí apod.  
 
 
Výnosy  
 
Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik „získá“ z veškerých svých 
činností za určité účetní období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období 
došlo k jejich inkasu. 
 
Hlavními výnosy výrobního podniku jsou tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb (např. v pekárně – tržby z prodeje pečiva, v plynárně – tržby za odebraný plyn), 
u obchodního podniku tzv. obchodní rozpětí, tj. rozdíl mezi prodejní a kupní cenou, 
u bankovního podniku rozdíl mezi úroky, které banka získá za poskytnuté úvěry, 
a úroky, které zaplatí za vklady.  
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Výnosy podniku tvoří: 
 

a) provozní výnosy (tržby) získané z provozně-hospodářské činnosti podniku (tržby 
za prodej izolačních hmot, tržby za ostříhání u kadeřnice, tržby za prodej cigaret v trafice),  

b) finanční výnosy získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí 
(úroky, dividendy), 

c) mimořádné výnosy získané mimořádně (prodejem odepsaného automobilu, pojistným 
plněním za shořelý transformátor). 

 
Provozně-hospodářskou činností podniku je ta činnost, pro kterou byl podnik 
založen; u výrobního podniku je to výroba a prodej výrobků včetně poskytování 
výrobních služeb, u dopravních podniků přeprava zboží a osob, u obchodního 
podniku prodej zboží včetně poskytování různých služeb, u bankovního podniku 
soustřeďování volného kapitálu a jeho půjčování včetně dalších bankovních operací. 
 
Tržby jsou hlavní složkou výnosů většiny podniků, především podniků 
průmyslových, zemědělských, dopravních a obchodních. 
 
Tržby jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží 
a služeb v daném účetním období (měsíci, roku). Jsou rozhodující složkou výnosů 
a hlavním finančním zdrojem podniku. Tvoří je tržby: 
 
� z prodeje vyrobených výrobků a poskytnutých služeb (prodej internetových služeb),  

� z prodeje nakupovaného zboží (prodej autorádií), 

� za prodané zásoby materiálu, nepotřebné stroje a jiné zařízení (nadbytečné zásoby 
bavlny na přízi, nevyužívaný dieselagregát),  

� za prodané patenty, licence apod. (návod na výrobu polárkového dortu).  
 
Jednotlivé složky tržeb (výnosů) zjistíme z výkazu zisků a ztrát.  
 
Rozhodující jsou tržby za výrobky resp. za poskytnuté služby, které jsou ovlivněny: 
 
▪ fyzickým objemem výroby (prodeje),  

▪ cenami jednotlivých výrobků,  

▪ sortimentní strukturou prodeje,  

▪ způsobem fakturace a dobou úhrady faktur a  

▪ jinými činiteli (např. při exportu kurzem měny).  
 
Fyzický objem výroby podniku je v krátkodobém pohledu omezen jeho výrobní 
kapacitou a poptávkou po jeho výrobcích. Ceny jsou produktem trhu (kromě cen 
regulovaných) a jejich vývoj závisí i na typu trhu.  
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Náklady  
 
Náklady podniku tvoří: 
 
a) běžné provozní náklady [spotřeba materiálu (např. spojovací materiál – šrouby, 

hřebíky, hmoždinky) a energie (např. plyn, elektřina), osobní náklady (mzdy 
zaměstnanců, odvody na sociální a zdravotní pojištění)],  

b) odpisy dlouhodobého majetku, 

c) ostatní provozní náklady (poskytnuté dary, smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní 
pokuty a penále, odpis pohledávek, pojistné vztahující se k provozní činnosti, inventarizační 
rozdíly a škody v provozní oblasti), 

d) finanční náklady (úroky a jiné finanční náklady), 

e) mimořádné náklady (např. dary, mimořádné odměny). 
 
 Odpisy 

 představují peněžní vyjádření opotřebení (fyzického i morálního) hmotného 
  (parkovací dům) i nehmotného (účetní program) investičního majetku.   
 
V podstatě máme dvojí pojetí nákladů: jedno ve finančním účetnictví, které je 
určené pro externí uživatele (finanční úřady, akcionáře), druhé v manažerském 
(vnitropodnikovém) účetnictví, kterého využívají manažeři při řízení podniku. 
 
Ekonomická teorie definuje náklady podniku jako peněžně oceněnou spotřebu 
výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových 
výnosů.  
 
Náklady je nutné odlišit od peněžních výdajů, které představují úbytek peněžních 
fondů podniku (stavu hotovostí, peněz na účtech v bance) bez ohledu na účel jejich 
použití.  
 
  

 Nákup firemního automobilu je peněžením výdajem, ale není nákladem, náklady jsou až 
  odpisy, kterými cenu automobilu převádíme do nákladů. Odpisy však na druhé straně 
  nejsou peněžním výdajem (tím byl nákup automobilu). 
 
 
Druhové třídění nákladů 
 
Druhové třídění nákladů představuje jejich sdružování do skupin spojených 
s činností jednotlivých výrobních faktorů (materiál, práce, dlouhodobý majetek). Toto 
třídění odpovídá na otázku, co bylo spotřebováno. Základními nákladovými druhy 
jsou: 

 
� spotřeba surovin a materiálu (ropa, zemní plyn, písek), paliv a energie (elektřina, 

plyn), provozních látek (ředidla, mazadla, příměsi), 
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� odpisy budov (skladová hala), výrobního zařízení (montážní linka), nehmotného 
investičního majetku (software),  

� mzdové a ostatní osobní náklady (mzdy, platy, provize, sociální a zdravotní pojištění),  

� finanční náklady (pojistné, placené úroky, poplatky aj.), 

� náklady na externí služby (opravy a udržování, nájemné, dopravné, cestovné). 

 
Druhové třídění je důležité pro finanční účetnictví a pro finanční a jiné analýzy 
(výpočet zisku, ukazatele hodnoty přidané zpracováním, analýzy dílčích nákladovostí aj.).  
 
Nákladové druhy představují externí náklady. Jsou to náklady prvotní, které 
vznikají stykem podniku s jeho okolím (např. spotřeba mouky v pekárně) nebo s jeho 
zaměstnanci (mzdové náklady). Jsou to náklady jednoduché, protože je nelze dále členit.  
 
Druhotné náklady vznikají vlastní spotřebou vyrobené produkce v podniku 
(např. výroba páry a elektrické energie pro vlastní spotřebu, výroba nářadí atd.), jsou to 
interní náklady, které mají komplexní charakter (dají se rozložit na původní 
nákladové druhy).  
 
Relevantní náklady jsou náklady, které ovlivňují určité rozhodnutí, protože se 
v závislosti na něm změní (např. při výběru jedné z variant se v závislosti na vybrané 
variantě mění); ostatní náklady jsou pro dané rozhodnutí irelevantní (změna variant 
nemění jejich výši). 
 
 
Hospodářský výsledek 
 
Hospodářský výsledek podniku je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 
náklady podniku: převýší-li výnosy náklady, vzniká zisk, v obráceném případě 
ztráta. 
 
Provozní náklady jsou vynaloženy na získání provozních výnosů – patří k nim 
položky a) až c) uvedené na straně 26. Rozdíl mezi provozními výnosy a provozními 
náklady tvoří provozní hospodářský výsledek (zisk nebo ztrátu).  
 
Rozdíl mezi finančními výnosy a finančními náklady je označován jako finanční 
hospodářský výsledek, který spolu s provozním výsledkem tvoří hospodářský 
výsledek za běžnou činnost. Rozdíl mezi mimořádnými výnosy a mimořádnými 
náklady tvoří mimořádný hospodářský výsledek.  
 
Odečteme-li od celkového hospodářského výsledku (zisku před zdaněním) daně 
z příjmů, dostaneme hospodářský výsledek po zdanění.  
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Schematicky tyto vztahy můžeme vyjádřit následovně: 

 
Obrázek A2.7 – Hospodářský výsledek 

 
Přehled o výnosech, nákladech a hospodářském výsledku podniku podává výkaz 
zisků a ztrát, stručně zvaný výsledovka.  
 
Zisk je cílem a podnětem veškerého podnikání, ne však jediným. Běžní podnikatelé 
sledují další cíle, a to: 
 

 peněžní 
� zajištění platební pohotovosti,  

� zachování substanční hodnoty podniku,  

� maximalizace obratu, 
 

 nepeněžní 
� získání nezávislosti a samostatnosti,  

� dosažení hospodářské moci,  

� dobré jméno firmy a značky aj.  

 

Nepeněžní cíle u nejednoho podnikatele často převažují nad ziskovým hlediskem.  

Zisk plní důležité funkce: 
 
1. je kritériem pro rozhodování o všech základních otázkách ekonomiky podniku 

– o objemu výroby, o zachování dané výroby, o zachování výroby daného 
produktu (úroveň zisku z výroby vlněných dek rozhoduje o zachování jejich výroby 
či dokonce o jejím rozšíření), 

2. je hlavním zdrojem akumulace, tj. tvorby finančních zdrojů pro navýšení 
příjmové stránky podniku a tím i zdrojem pro financování budoucího rozvoje. 
(Společnost nerozdělí zisk mezi vlastníky po několik let a následně zvýší hodnotu 
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základního kapitálu na dvojnásobek, čímž zhodnotí vlastníkům jejich investici 
v podniku.) 
 

Protože je zisk rozdílem mezi výnosy a náklady, existují dva způsoby jeho zvyšování 
– snižování nákladů, tj. zvyšování hospodárnosti, a zvyšování výnosů; obě veličiny 
stejně jako samotný zisk jsou komplexní veličiny a jsou ovlivňovány řadou dalších 
činitelů – situací na trhu, mírou a způsoby zdanění, vývojem úrokových sazeb apod.  
 
Tato komplexnost zisku je i jeho nevýhodou: v zisku splývají kladné i záporné 
způsoby jeho získávání. Např. zisk lze zvýšit nejen zvyšováním hospodárnosti 
ve výrobě, ale i zanedbáváním bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
využíváním monopolního postavení, využitím mezer v legislativě.   
 
  

 Dvousložková polyuretanová lepidla (2K-PUR) obsahují složku polyol, která je 
  zcela neškodná, avšak složka izokyanát je vysoce reaktivní. Slouží k tomu, že na jedné 
  straně spolehlivě a rychle reaguje se složkou  polyolu, na straně druhé však může reagovat 
  také při kontaktu s kůží, což může mít za následek podráždění a jiná poškození. 
  Samozřejmostí by proto měla být odpovídající bezpečnostní opatření. Na stavbě bohužel 
  z ekonomických i časových důvodů opakovaně dochází k zanedbávání
 bezpečnostních opatření. Cena prací se sice snižuje, ovšem na úkor bezpečnosti 
  pracovníků pokládajících podlahové krytiny. 
 
Zisk je důležitou součástí poměrových ukazatelů, především:  
 
� rentability podniku (zisk/veškerý kapitál), 

� rentability vlastního kapitálu (zisk/vlastní kapitál), 

� rentability výnosů, resp. tržeb nebo obratu (zisk/výnosy, resp. zisk/tržby, 
zisk/obrat),  

� nákladové rentability (zisk/náklady), což je u nás přežívající ukazatel. 
 
Poměrové ukazatele budou podrobně rozebrány v rámci kapitoly A5 Finanční 
analýza podniku. 
 
Zisk vykázaný v účetních výkazech (účetní zisk) je nutné odlišovat od „daňového“ 
zisku, který je určován daňovými zákony, které např. stanoví příjmy osvobozené 
od daně, odčitatelné nákladové položky aj.  
 
  

 Podnikatel vykázal účetní zisk ve výši 45 000,00 Kč. V rámci nákladů eviduje 
  náklady na reprezentaci (občerstvení pořízené na jednání s obchodní partnery, 
  pracovní obědy) ve výši 4 000,00 Kč. Náklady na reprezentaci patří mezi daňově
 neuznatelné náklady a do základu daně z příjmu se nezahrnují, tj. „daňový“ zisk 
  dosahuje úrovně 49 000,00 Kč.  
 
Od účetního a „daňového“ zisku musíme odlišovat ekonomický zisk. Ten zjistíme 
odečtením implicitních nákladů (úroků z vlastního kapitálu a oportunitní mzdy 
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podnikatele) od účetního zisku - tento zisk by měl být základem pro různá 
podnikatelská rozhodnutí. 
 
  
 

 Implicitní náklady 
   
Též označované jako náklady obětované příležitosti, oportunitní náklady nebo alternativní 
náklady. 
 
Rozhodne-li se občan podnikat, pak oportunitními náklady jeho práce jsou obvykle možné mzdy, 
které by obdržel, kdyby zůstal zaměstnancem. Rozhodne-li se k podnikání použít např. vlastní 
pole, pak jsou oportunitními náklady pole nájmy, které by získal, kdyby pole pronajal. 
 
V poslední době se začal používat „zisk“ v různých podobách; pro různé analýzy se 
vcelku již vžila tato klasifikace zisku: 
 
EBIT ... zisk (Earnings) před (Before) úroky (Interest) a daněmi (Taxes) - I minus 
úroky (nákladové) 

EBT ... zisk před zdaněním (zisk ke zdanění) - T minus daně 

EAT ... zisk po zdanění 

 
Řada poměrových ukazatelů vychází z ukazatelů EBIT a EAT.  
 
Lze se setkat i s dalšími ukazateli, např. EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy 
a amortizací) nebo EBDIT (zisk před odpisy, úroky a daněmi). 
 
  
 Nejpoužívanější kategorie zisku – příklad 
  
Následující příklad uvádí na konkrétních číslech podobu, jak se jednotlivé části zisku skládají, 
resp. jak se zisk rozděluje. Vycházíme z předpokladu, že provozní zisk podniku je roven hodnotě 
210 000,00 Kč a odpovídá zisku před úroky a zdaněním (EBIT). Hospodářský výsledek z finanční 
činnosti je roven -10 000,00 Kč a rovná se nákladovým úrokům zaplaceným z úvěru. Hospodářský 
výsledek z běžné činnosti je roven 200 000,00 Kč. Podnik nevykázal žádné náklady či výnosy 
z mimořádné činnosti. 
 
Sazba daně z příjmů právnických osob je v příkladu rovna 20 %. 
 
 

 = Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) ........................................................ 240 000 
 
 - odpisy .................................................................................................................................. -30 000 
 
 = Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) ............................................................................ 210 000 
 
 - nákladové úroky (placené úroky z úvěrů)  .......................................................................... -10 000 
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 = Zisk před zdaněním (EBT) ............................................................................................ 200 000 
 
 - daň z příjmů za běžnou činnost (za zboží, výrobky, služby, z prodeje majetku) ................ -40 000 
 
 Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) ............................................................ 160 000 
 
Kategorie zisku před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) představuje vyšší částku než běžný 
provozní hospodářský výsledek, protože v něm nejsou zohledněny odpisy, tedy náklady na obnovu 
dlouhodobého majetku.  
 
Každá z kategorií zisku má odlišnou vypovídací schopnost, především podle toho, které části 
nákladů a výnosů zahrnuje, nebo naopak vylučuje. EBITDA představuje zisk, který není zatížen 
ani vlivem hmotného vybavení podniku (odpisy), ani vlivem zvoleného způsobu financování 
(nákladové úroky) a v poslední řadě, ani zdaněním. Takový ukazatel umožňuje především 
srovnání efektivnosti (úspěšnosti) či výnosnosti investice v  podniku, napříč odvětvími 
i napříč jednotlivými státy. 
 
Vedle toho EBIT poskytuje informaci ovlivněnou i odpisy, tzn. zahrnuje v sobě složení majetku 
podniku. Může tak vypovídat o efektivnosti a výnosnosti (úspěšnosti) využití majetku v podniku, 
opět bez vlivu způsobu financování a vlivu zdanění.  
 
Zisk před zdaněním EBT a hospodářský výsledek za účetní období EAT jsou běžně vykazovanými 
údaji v účetních výkazech a poskytují základní informaci o ekonomické úspěšnosti podniku 
i srovnání s ostatními subjekty např. v rámci odvětví apod. 
 
 
Cash flow (peněžní toky) 
  
Cash flow zobrazuje skutečný pohyb peněžních prostředků podniku (jejich 
přírůstek a úbytek) v souvislosti s jeho podnikatelskou činností za určité 
(např. účetní) období.  
 
Vedle informací o majetku a jeho krytí, o výnosech, nákladech a zisku si praxe 
vynutila i informace o pohybu peněžních prostředků podniku, o jeho příjmech 
a výdajích. 
 
Z bilance zachycující stav majetku a kapitálu k určitému okamžiku lze získat 
informace jen o stavu peněžních prostředků k určitému okamžiku, nikoliv 
o faktorech, které tento stav ovlivnily, o pohybu (toku) peněžních příjmů a výdajů. 
 
Mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem a stavem peněžních prostředků 
nastává obsahový a časový nesoulad.  
 
  

 Podnik zahrnuje do nákladů (a snižuje tím zisk) odpisy, i když žádné peněžní 
  výdaje v tomto okamžiku nemá. Nebo jako výnosy vykazuje podnik tržby za zboží 
  v okamžiku vystavení faktury, i když skutečné peníze za realizované zboží obdrží později 
  jako úhradu pohledávky. 
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O příjmech a výdajích podniku informuje výkaz o peněžních tocích (CF), který se 
běžně zpracovává v rámci účetní závěrky. 
 
Pro podnik je žádoucí, aby příjmy převyšovaly výdaje a byl tak vytvářen kladný 
peněžní tok. 
 
Přírůstky a úbytky peněžních prostředků se rozkládají do oblasti:  
 
� provozní činnosti (pořízení zásob potravin do prodejny – úbytek), 

� investiční činnosti (prodej použitého chladícího boxu – přírůstek), 

� finanční činnosti (úroky z úvěru – úbytek). 
 

Cash flow se využívá zejména ve finanční analýze, plánování, při vyhodnocování 
investičních variant a při oceňování podniku. 
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A3 Zdroje dat – účetnictví podniku 
 
Abychom mohli účinně analyzovat strukturu majetku, závazků, nákladů, výnosů 
nebo hospodářských výsledků podniku, je třeba získat aktuální, přehledná 
a spolehlivá data. Tato data se používají i pro jiné potřeby (daňová přiznání, přehledy 
pro banky, investory, akcionáře apod.) a pocházejí z různých zdrojů. 
 

 Finanční informace, zahrnující zejména: 
 
� účetní výkazy finančního účetnictví (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a výroční 

zprávy, 
� vnitropodnikové účetní výkazy (rozpočty a kalkulace), 
� předpovědi finančních analytiků a vrcholového vedení podniku (finanční plán 

podniku), 
� burzovní zpravodajství, 
� zprávy o vývoji měnových kurzů a úrokových měr, 
� hospodářské zprávy informačních médií (analýzy odvětví, prognózy vývoje). 

 
 Kvantifikovatelné nefinanční informace: 

 
� firemní statistika (objem produkce baget, vývoj poptávky v segmentu racio stravy, 

data o počtech odpracovaných dní jednotlivých zaměstnanců aj.), 
� prospekty, interní směrnice aj., 
� statistická data celé ekonomiky (zdrojem je Český statistický úřad). 

 
 Nekvantifikovatelné informace: 

 
� zprávy útvarových manažerů a auditorů (výroční zpráva, zpráva pro akcionáře), 
� komentáře manažerů (komentář předsedy představenstva k uvedení nové lakovny 

do provozu), 
� monitoring odborného tisku,  (reakce tisku na nový model automobilu), 
� osobní kontakty, 
� nezávislá hodnocení a prognózy apod. 

 
 Odhady analytiků různých institucí 

 
Hlavní zdroj pro hodnocení ekonomické situace podnikatelských subjektů 
představuje ovšem jejich vlastní účetnictví.  
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Účetnictví  
 
Základní funkcí účetnictví je poskytovat všem jeho uživatelům spolehlivé informace 
o ekonomické situaci, majetkové a kapitálové pozici a výsledcích hospodaření 
(zisku nebo ztrátě) podniku za dané časové období. 
 
Kromě této informační funkce plní účetnictví i řadu dalších, neméně důležitých 
funkcí: 
 
� registrační – představuje souhrn standardizovaných soustavných a chronologicky 

utříděných zápisů o naprosté většině podnikových jevů či činností (eviduje se nákup 
mouky, mléka, droždí jako surovin v pekárně, eviduje se jejich zaplacení dodavateli, eviduje 
se produkce chleba, rohlíků a dalšího pečiva, zaznamenává se prodej pečiva jednotlivým 
odběratelům, zaznamenává se jejich úhrada, souběžně se eviduje i spotřeba elektřiny a plynu 
při výrobě, mzdové náklady za práci zaměstnanců a celá řada dalších činností), 

� důkazní – zápisy a doklady z účetnictví jsou důkazním prostředkem při vedení 
sporů (faktury či smlouvy o dílo při sporu o úhradu pohledávky mezi věřitelem 
a dlužníkem), 

� podklad pro daňové účetnictví – dává základ pro vyměření daňových povinností 
(na účtu „343 – DPH“ se evidují všechny účetní případy v podniku, které mají vliv na 
stanovení daňového základu a vyměření daně z přidané hodnoty), 

� kontrolní – profesionální manažeři prostřednictvím něho „skládají účty“ 
majitelům podniku, tj. jak spravují, ochraňují a rozmnožují jim svěřený majetek. 

  

Podnikové účetnictví se obvykle člení na finanční účetnictví, nákladové účetnictví 
a manažerské účetnictví. 
 

Finanční účetnictví sleduje informace o podniku jako celku a o jeho vztahu k okolí. 
Výstupy finančního účetnictví jsou určeny nejen manažerům, ale i externím 
uživatelům, kteří se o podnik zajímají z nejrůznějších důvodů např.: 
 
� vlastníci (např. akcionáři, společníci) – sledují výnosnost prostředků, které vložili 

do podnikání, tj. úspěšnost svého podnikání, 

� dodavatelé – předpokládají, že jim podnik bude schopen zaplatit jejich dodávky 
v dohodnutém termínu,  

� banky – zajímá je, zda bude podnik schopen hradit ve stanovených termínech 
jistinu včetně úroků,  

� odběratelé, zákazníci – chtějí se ujistit, že je podnik schopen dlouhodobě dodávat 
výrobky či služby, které pro svoji následnou činnost potřebují,  

� zaměstnanci – zajímá je schopnost podniku hradit mzdové nároky s dlouhodobou 
perspektivou zaměstnání,  

� investoři – vyžadují informace pro rozhodnutí, zda mají do podniku vložit svoje 
volné finanční prostředky,  
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� finanční úřady, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny – požadují 
informace potřebné pro vyměření a zaplacení daní a povinných odvodů sociálního 
a zdravotního pojištění, 

� veřejnost – chce mít k dispozici informace o prosperitě podniku, jeho záměrech 
a vývojových trendech, neboť podnik pro ni představuje pracovní příležitosti 
s jistotou udržení zaměstnanosti, rozvoj lokální ekonomiky apod. 

 
Předmětem finančního účetnictví je věrohodné zobrazení nejen majetku, závazků, 
nákladů, výnosů, ale i výsledků hospodaření podniku. Účetní evidence je základní 
evidencí dostupnou pro tyto potřeby.  
 
Vedení účetnictví je upraveno závazným normami: 
 
� Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.) – zakládá povinnost všech podnikatelů 

vést účetnictví a povinnost ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem 
u vybraných obchodních společností. 

� Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) - stanovuje rozsah a způsob vedení 
účetnictví pro jednotlivé typy účetních jednotek. 

� Prováděcí vyhlášky ministerstva financí – zajišťují podrobnější úpravu dle zákona 
o účetnictví (účetní metody, postup provedení účetní závěrky, postupy účtování účetních 
případů, základní účetní osnovu, tj. seznam účtů, které může podnikatelský subjekt 
v rámci svého účetnictví používat). Představují je České účetní standardy pro různé 
typy účetních jednotek (Český účetní standard pro podnikatele č. 001 - vyhláška 
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví). 
 

Finanční účetnictví je základem pro daňové účetnictví, které podle daňových 
předpisů navíc sleduje odděleně veškeré náklady a výnosy daňově uznatelné 
(tj. náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů a s nimi související výnosy). Touto 
problematikou se zaobírá celá řada daňových zákonů, které nejsou předmětem této 
publikace. 
 

Nákladové (provozní) účetnictví tvoří soustava analytických účtů, na kterých se 
nemusí účtovat podvojně a které slouží především pro účely vnitropodnikového 
řízení. Je úzce spojeno s kalkulacemi, rozpočty a kontrolní činností a zaměřeno bud' 
na výkony (výroba linky na galvanickou úpravu plechů), nebo na střediska (lakovna, 
karosárna, mechanická dílna v autoservise). Tento pohled účetnictví postupně nahradilo 
účetnictví manažerské. 
 
Manažerské účetnictví se dále vyvinulo z nákladového účetnictví a slouží 
bezprostředně pro efektivní řízení podniku a jeho vnitropodnikových útvarů 
(středisek). Využívá údajů finančního i nákladového účetnictví, kalkulací, operativní 
evidence, statistiky, používá statistických, matematických aj. metod a postupů. Jeho 
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předmětem zkoumání jsou náklady, výnosy, někdy i cash flow. Zajišťuje soustavnou 
kontrolu (někdy přerůstá v controlling) a poskytuje podklady pro manažerské 
rozhodování.  
 
Rozhodující podíl informačních zdrojů, z  nichž vychází finanční analýza, představují 
účetní výkazy finančního účetnictví. V nich je uložen značný informační potenciál 
každé společnosti. 
 
Účetnictví musí vést (evidovat) všechny subjekty, které jsou uvedeny v § 1 odst. 2 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  
 
 Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 1 odst. 2 

 Tento zákon se vztahuje na 

 a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, 

 b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou 
činnost podle zvláštních právních předpisů, 

 c)  organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, 

 d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, 

 e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani 
z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, 
v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní 
rok částku 25 000 000,00 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku. 

 f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, 

 g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní 
subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto 
sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo 

 h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní 
předpis.  

              Ustanovení písmen d) až h) se použijí i pro zahraniční fyzické osoby. 

 
Jedná se o tzv. účetní jednotky. Tvoří je nejčastěji právnické osoby a fyzické osoby 
zapsané v obchodním rejstříku, které vedou podvojné účetnictví vždy. Dále pak 
fyzické osoby, které se samy dobrovolně rozhodnou vést podvojné účetnictví, 
a fyzické osoby, jejichž obrat za předchozí kalendářní rok přesáhl hodnotu  
25 mil. Kč. 
 
Fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou, nejsou tedy uvedeny v § 1 odst. 2 
zákona o účetnictví, vedou daňovou evidenci.  
 
 

Daňová evidence  
 
Daňová evidence, na rozdíl od účetnictví, slouží prioritně ke stanovení základu daně 
a pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. Podnikatel musí vést údaje o: 
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� příjmech a výdajích (musí oddělovat příjmy a výdaje, které neslouží k dosažení 
zisku) a  

� majetku a závazcích.  
 
Daňová evidence nahradila tzv. „jednoduché účetnictví“, které se v  České republice 
používalo do roku 2004, kdy bylo zrušeno. Upravuje ji § 7b zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů. 
 
Daňová evidence není tak náročná na čas a na vstupní informace jako účetnictví, 
přesto musí podnikatel znát základní pravidla, které vyplývají z následných právních 
norem.  
 
Zákon stanoví pouze obsah daňové evidence, její forma či způsob vedení není 
striktně stanovena. Je tedy na podnikateli, jakým způsobem bude příjmy, výdaje, 
majetek a závazky evidovat. Může použít speciální počítačový program, ručně vedené 
deníky nebo pouze evidenci v prosté tabulce. Důležité je, aby mohl kdykoliv správci 
daně prokázat stav svého majetku a závazků. 
 
  

 Daňovou evidenci lze vést v různých softwarových programech, u některých je výhodou 
jejich volná dostupnost.  

 
Všechny doklady stačí zaznamenávat do jednoduché tabulky (s potřebným popisem a uvedením 
kontaktních údajů). Např. u evidence příjmů a výdajů stačí uvést: datum, číslo dokladu, 
popis případu, příjem (v rozlišení daňový a nedaňový), výdaj (v rozlišení daňový a nedaňový). 
Pro všechny záznamy uvedené v daňové evidenci je nutné mít potřebný doklad. Pro evidenci 
majetku a závazků je vhodné vést zvlášť evidenci závazků (např. přijatých faktur), evidenci 
pohledávek (např. vydaných faktur) a evidenci majetku (včetně evidenčních karet dlouhodobého 
majetku). 
 

Velmi často se používá pro evidenci peněžní deník, který umožňuje mít pod 
kontrolou finance a jejich toky, neboť se v něm chronologicky zachycují všechny 
firemní příjmy a výdaje.  
 
Práci podnikateli usnadní i navazující evidence, např. evidence pohledávek 
a závazků, zásob, mezd, popř. podle potřeby detailnější evidence majetku rozčleněná 
na jednotlivé složky majetku. 
 
Další z možností je využití služeb účetních a daňových specialistů, kteří pravidelně 
sledují změny v legislativě a mohou tak předejít možným chybám ze strany 
podnikatele, zejména při sestavení daňového přiznání.  
 
Jednoduchý vzor peněžního deníku subjektu vedoucího daňovou evidenci je 
znázorněn v následující tabulce. 
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Obrázek A3.1 – Peněžní deník subjektu vedoucího daňovou evidenci 

 
Rozhodnutí podnikatele, kdo povede daňovou evidenci (zda on sám nebo třetí 
osoba), bude s největší pravděpodobností záležet na jeho časových možnostech, 
zkušenostech s danou problematikou, znalostech potřebné legislativy, rozsahu 
účetních operací a v neposlední řadě i na sklonu podnikatele k riziku plynoucího 
ze špatného vedení této evidence.  
 
Subjekty vedoucí daňovou evidenci sestavují na závěr účetního období (většinou 
kalendářního roku) výkaz o majetku a závazcích a výkaz o příjmech a výdajích. 
Pro představu je níže uvedena ukázka. 
 
Výkaz o majetku a závazcích 
 

 
Na začátku 

zdaňovacího 
období 

Na konci 
zdaňovacího 

období 

   
Dlouhodobý hmotný majetek   

Dlouhodobý nehmotný majetek   

Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny   

Peněžní prostředky na bankovních účtech   

Cenné papíry a peněžní vklady   

Zásoby   

Pohledávky (bez půjček)   

Úvěry a půjčky (poskytnuté)   

Opravné položky k úplatně nabytému majetku (aktivní)   

Majetek celkem    

   
Závazky (bez úvěrů a půjček)   
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Na začátku 

zdaňovacího 
období 

Na konci 
zdaňovacího 

období 

   
Úvěry a půjčky (přijaté)   

Opravné položky k úplatně nabytému majetku (pasivní)   

Rezervy   

Závazky celkem   

   
Rozdíl (jmění)   

 
 
Výkaz o příjmech a výdajích 
 

Příjmy za zdaňovací období 

Prodej zboží  

Prodej výrobků a služeb  

Ostatní zdanitelné příjmy  

Uzávěrková úprava příjmů  

Zdanitelné příjmy celkem  

  
Ostatní příjmy  

Příjmy celkem  

  
Výdaje za zdaňovací období 

Nákup materiálu   

Nákup zboží  

Mzdy  

Pojistné zaměstnanců  

Provozní režie  

Uzávěrková úprava výdajů  

Odpisy  

Odečitatelné výdaje celkem  

  
Ostatní výdaje  

Výdaje celkem  

  
Rozdíl příjmů a výdajů – vše  

Rozdíl zdanitelných příjmů a odčitatelných výdajů:  zisk / ztráta  
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Tyto evidence a výkazy daňové evidence poskytují o podnikání fyzické osoby 
dostatečný přehled za předpokladu, že jsou vedeny řádně a jejich obsah odráží 
skutečný stav. 
 
Fyzické osoby, které nemají dle zákona o účetnictví povinnost vést účetnictví, mohou 
mimo daňové evidence zjistit základ daně z příjmu uplatněním paušálních výdajů 
(procentní sazbou ze skutečných příjmů).  
 
Uplatnění výdajů paušálem je nejjednodušší způsob účetní evidence, kdy není 
nutné vést údaje o výdajích (uchovávat výdajové doklady a rozlišovat, zda jsou 
daňově uznatelné či nikoliv), neboť pro spolehlivé určení základu daně postačuje 
evidovat příjmy.  Ze součtu těchto příjmů se uplatní paušální sazba výdajů (pohybuje 
se od 30 % do 80 % v závislosti na druhu vykonávané podnikatelské činnosti), která 
představuje snížení příjmů z podnikání odpovídající očekávaným výdajům. 
 
Použití tohoto způsobu zjištění základu daně z příjmů fyzických osob je 
pro podnikatele mnohdy výhodné nejen díky výrazně nižší administrativní 
náročnosti, ale také díky možnosti uplatnit vyšší výdaje, než by byly skutečné výdaje 
vynaložené podnikatelem na dosažení příjmů. 
 
 Správce počítačových sítí s odpovídajícím živnostenským oprávněním za rok 2010 

vykázal daňově uznatelné příjmy 490 000,00 Kč. Skutečné výdaje, které vynaložil 
během roku, činily 200 000,00 Kč. Pro stanovení daňového základu může využít 
výdajový paušál ve výši 60 %, tedy částku 294 000,00 Kč. Pro podnikatele je tedy 
výhodnější nevykazovat skutečné výdaje a uplatnit si výdajový paušál. Zároveň se ovšem 
sníží informační hodnota jeho daňové evidence, protože již nebude možné zjistit jeho 
skutečné výdaje spojené s dosažením zisku. 

 
 

Podvojné účetnictví – účetní data a podklady 
 
Účetní knihy  
 

Účetní knihy tvoří základ účetní evidence podniku a jejich účelem je shromažďování 
účetních zápisů  (účetních záznamů) o účetních případech (transakcích) v podniku 
podle určitých hledisek. Jsou otevírány vždy pro jedno účetní období (jeden rok) 
a na jeho konci se provádí jejich uzávěrka. 
 
Druhy účetních knih jsou následující:  
 
� Deník (chronologické zápisy) 

� Hlavní kniha (systematické zápisy) 

� Knihy analytických účtů (systematické zápisy, analytické – např. podle 
jednotlivých druhů zásob, nebo podle odběratelů apod.) 
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Deník  
 
V deníku jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska časového (chronologicky). Každá 
účetní jednotka může vést jeden nebo více deníků. Jestliže účetní jednotka vede pouze 
jeden deník, jsou v něm zaúčtovány všechny účetní doklady v daném účetním 
období tak, jak šly časově za sebou. Větší účetní jednotky často vedou pro větší 
přehlednost více deníků, vždy pro danou účetní oblast, např. deník bankovního účtu, 
deník vydaných faktur, deník přijatých faktur apod.  
 
V každém deníku by měly být o každém účetním dokladu uvedeny základní údaje: 
 
� číslo daného účetního dokladu,  

� jeho krátký slovní popis,  

� datum vystavení účetního dokladu,  

� účtovací předpis – čísla účtů, kam je účtováno na strany Má dáti  a Dal a  

� částka. 
 
  
 

 Účetní deník 
   
Pro představu, jak může takový deník vypadat, je níže uvedena část účetního deníku. 
 
Vysvětlivky ke zkratkám ve sloupci Doklad: BV – bankovní výpis, FP – faktura přijatá, FV – 
faktura vydaná, PO – pokladna, IN – interní doklad, OZ – ostatní závazek 
 

Datum Číslo Doklad Text 
Má 
dáti 

Dal Částka 

2. 1. 2010 KB001 BV poplatky 568 000 221 000 45,00 

2. 1. 2010 KB001 BV záloha zdravotní pojištění 526 000 221 000 6 673,00 

2. 1. 2010 KB001 BV 
úhrada OZ č. 200912 – mzdy 
2009/12, mzda zaměstnanci 

331 000  221 000 34 197,00 

5. 1. 2010 2007001 PO výběr z BÚ 211 000 261 000 40 000,00 

5. 1. 2010 KB001 BV výběr hotovosti 261 000 221 000 40 000,00 

12. 1. 2010 2010/1 FV právní služby leden 2010 311 000 602 500 45 000,00 

12. 1. 2010 2010/1 FV 
DPH – právní služby leden 
2010 

311 000 343 000 9 000,00 

19. 1. 2010 2001 IN 
pojištění odpovědnosti 
zaměstnance I. Q. 2010 

568 200 325 000 203,00 

25. 1. 2010 204001 FP nájem Nádražní ulice – 1/2010 518 950 321 000 9 016,00 

25. 1. 2010 204001 FP 
DPH – nájem Nádražní ulice – 
1/2010 

343 000 321 000 1 713,00 

30. 1. 2010 KB001 BV úrok 221 000 662 000 13,27 

30. 1. 2010 KB001 BV poplatek 568 000 221 000 300,00 
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Datum Číslo Doklad Text 
Má 
dáti 

Dal Částka 

31. 1. 2010 201900001 OZ 
mzdy 2010/01, hrubá mzda 
(zaměstnanci) 

521 000 331 000 12 002,00 

6. 2. 2010 KB001 BV 
úhrada 204007, nájem 
Nádražní ulice – 1/2010 

321 000 221 000 10 729,00 

10. 2. 2010 210D003 PO poštovné 518 250 211 000 26,00 

 
 
Hlavní kniha 
 
V hlavní knize jsou účetní zápisy uspořádány z věcného hlediska (na účtu „221 – 
Účty v bankách“ se evidují všechny účetní případy spojené s bankovními převody 
na účtech podniku, ať se jedná o příjmy, nebo o výdaje). Hlavní kniha zahrnuje 
syntetické účty podle účtového rozvrhu, které obsahují minimálně tyto informace:  
 
� zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha, 

� souhrnné obraty strany Má dáti (MD) a Dal účtů (D), alespoň za kalendářní 
měsíc, 

� zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. 
 
Účetní jednotky nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy. Všechny 
účetní zápisy v hlavní knize jsou zachyceny souvztažně a podvojně.  
 
 Účtový rozvrh 

 soupis účtů, které účetní jednotka v rámci svého podvojného účetnictví používá. 
  Vychází vždy z účtů uvedených v účtové osnově dané příslušným účetním 
  standardem.  
 
 Podvojný účetní zápis 

 zachycuje účetní případ zápisem na dvou účtech hlavní knihy.  
  
 Jednoduchý podvojný zápis zachycuje účetní případ na straně MD jednoho účtu 
  a stejnou částkou na straně D jiného účtu (úhrada faktury od odběratele se projeví 
  podvojným zápisem na účtu 311 – Odběratelé na straně D a na MD účtu 221 – Účty 
  v bankách).  
 Složitý podvojný zápis zachycuje účetní případ na více než dvou účtech, a to 
  na jednom účtu na straně MD a na více účtech na straně D nebo naopak. Součet 
  částek stran MD  a stran D se musí rovnat. 
 
  
 

 Hlavní kniha 
   
Hlavní knihu si můžeme představit tak, že pro každý účet vyčleníme jeden list a na tento list 
budeme zapisovat všechny změny na účtu. Stranu MD na přední straně, stranu D na zadní straně 
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- například. Jeden list bude vyčleněn pouze pro zápisy o pokladně, další list na zápisy o bankovním 
účtu apod. Rozdílem přední a zadní strany (MD a D) můžeme zjistit celkový zůstatek na daném 
účtu.  
 
Číslo  
účtu 

Název účtu 
Období 

Počáteční 
stav MD 

Počáteční 
stav D 

Obraty za 
období MD 

Obraty za 
období D 

Koncový 
stav MD 

Koncový 
stav D 

        
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

 Prosinec   0,00 30 438,00 0,00 0,00 

022 Celkem 30 438,00 0,00 0,00 30 438,00 0,00 0,00 

        
031 Pozemky 

 Prosinec   0,00 99 540,00 0,00 0,00 

031 Celkem 99 540,00 0,00 0,00 99 540,00 0,00 0,00 

        
082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 

 Prosinec   0,00 -30 438,00 0,00 0,00 

082 Celkem -30 438,00 0,00 0,00 -30 438,00 0,00 0,00 

        
211 Pokladna 

 Leden 455 885,00  80 000,00 78,00 535 807,00 0,00 

 Únor   0,00 288,00 535 519,00 0,00 

 Březen   0,00 1 691,00 533 828,00 0,00 

 Duben   17 850,00 50 112,00 501 566,00 0,00 

 Květen   77 850,00 42 135,00 537 281,00 0,00 

 Červen   0,00 43 547,00 493 734,00 0,00 

 Červenec   17 850,00 458 386,00 53 198,00 0,00 

 Srpen   40 000,00 128 000,00 -34 802,00 0,00 

 Září   847 850,00 391 416,00 421 632,00 0,00 

 Říjen   400 000,00 1 123,00 820 509,00 0,00 

 Listopad   17 850,00 70 240,00 768 119,00 0,00 

 Prosinec   1 735 000,00 2 503 119,00 0,00 0,00 

211 Celkem 455 885,00 0,00 3 234 250,00 3 690 135,00 0,00 0,00 

 
 

. 

. 

. 
      

321 Závazky z obchodních vztahů 

 Leden  10 103,00 17 010,00 17 636,00 0,00 10 729,00 

 Únor   41 018,00 30 289,00 0,00 0,00 

 Březen   36 286,00 36 286,00 0,00 0,00 

 Duben   21 378,20 21 378,20 0,00 0,00 

 Květen   33 187,00 33 469,00 0,00 282,00 

 Červen   17 629,10 30 456,10 0,00 13 109,00 

 Červenec   2 380,00 14 280,00 0,00 25 009,00 

 Srpen   97 241,00 80 562,00 0,00 8 330,00 

 Září   29 293,00 20 963,00 0,00 0,00 

 Říjen   29 277,00 35 703,00 0,00 6 426,00 

 Listopad   6 426,00 17 544,50 0,00 17 544,50 

 Prosinec   85 763,00 68 218,50 0,00 0,00 



 A Ekonomická situace podniku – stav insolvence  �  45   

 

Číslo  
účtu 

Název účtu 
Období 

Počáteční 
stav MD 

Počáteční 
stav D 

Obraty za 
období MD 

Obraty za 
období D 

Koncový 
stav MD 

Koncový 
stav D 

        
321 Celkem 0,00 10 103,00 416 888,30 406 785,30 0,00 0,00 

        
341 Daň z příjmů 

 Červenec   756 770,00 0,00 0,00 0,00 

341 Celkem 0,00 756 770,00 756 770,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

. 

. 

. 
      

502 Spotřeba energie 

 Únor   1 238,00 0,00 1 238,00 0,00 

 Březen   147,00 0,00 1 385,00 0,00 

 Prosinec   17 422,20 18 807,20 0,00 0,00 

502 Celkem 0,00 0,00 18 807,20 18 807,20 0,00 0,00 

        

 
 

. 

. 

. 
      

602 Tržby z prodeje služeb 

 Duben   0,00 49 400,00 0,00 49 400,00 

 Květen   0,00 19 700,00 0,00 69 100,00 

 Červen   0,00 10 398,91 0,00 79 498,91 

 Červenec   0,00 245 000,00 0,00 324 498,91 

 Srpen   0,00 127 874,70 0,00 452 373,61 

 Září   0,00 1 950,00 0,00 454 323,61 

 Říjen   0,00 90 000,00 0,00 544 323,61 

 Prosinec   1 604 613,70 1 060 290,09 0,00 0,00 

602 Celkem 0,00 0,00 1 604 613,70 1 604 613,70 0,00 0,00 

        

 
 

. 

. 

. 
      

701 Počáteční účet rozvažný 

701 Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
702 Konečný účet rozvažný 

 Prosinec   6 161 961,38 6 161 961,38 0,00 0,00 

702 Celkem 0,00 0,00 6 161 961,38 6 161 961,38 0,00 0,00 

        
710 Účet zisků a ztrát 

 Prosinec   1 604 638,26 1 604 638,26 0,00 0,00 

710 Celkem 0,00 0,00 1 604 638,26 1 604 638,26 0,00 0,00 

 
 
Knihy analytických účtů 
 

Analytické účty zajišťují členění syntetických účtů podle vlastních potřeb účetní 
jednotky. Peněžní částky v knihách analytických účtů musí odpovídat příslušným 
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souhrnným peněžním částkám obratů nebo zůstatkům syntetických účtů, k nimž se 
tyto účty vedou. I v knihách analytických účtů se užije vyjádření v peněžních 
jednotkách (nelze použít pouze měrných jednotek či vyjádření množství).  
 
V účetnictví má každý účet své předepsané číslo. Toto číslo se může členit 
na povinnou část syntetickou a nepovinnou analytickou.  
 
� např. 211.200 (211 = syntetická část, 200 = analytická část) 
 
Číslování a názvy syntetických účtů jsou předepsány v účetní osnově vydané 
ministerstvem financí. Analytická část účtu není předepsaná. Analytickou částí účtu 
tak lze v podniku rozlišit například hospodaření jednotlivých středisek, skladů, 
poboček apod.  
 
  
 

 Analytické účty 
   
V analytickém účtu může podnikatelský subjekt sledovat prakticky cokoliv. Analytickou částí účtu 
lze například rozdělit pokladnu (211) na několik samostatných analytických účtů dle měny, 
ve které je pokladna vedena: 
 
211.100 – Pokladna v Kč 
211.110 – Pokladna v Kč – prodejna Karlovo náměstí 
211.120 – Pokladna v Kč – prodejna Nádražní ulice 
211.200 – Pokladna v EUR 
211.300 – Pokladna v USD 
 
Dalším příkladem může být členění účtu spotřeby energie (502): 
 
502.100 – Spotřeba energie – plyn 
502.200 – Spotřeba energie – vodné 
502.300 – Spotřeba energie – elektrická energie  
 
  
 

 Kniha analytických účtů 
   
Knihy analytických účtů tvoří všechny analytické účty, které si účetní jednotka zřizuje podle 
vlastních potřeb, na těchto analytických účtech se podrobněji rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy. 
 
Níže je uvedena část knihy analytických účtů odpovídající syntetickému účtu Ostatní služby (518). 
 
Číslo  
účtu 

Název účtu 
Období 

Počáteční 
stav MD 

Počáteční 
stav D 

Obraty za 
období MD 

Obraty za 
období D 

Koncový 
stav MD 

Koncový 
stav D 

        
518150 Ostatní služby – telefony 

 Září   4 201,68 0,00 4 201,68 0,00 

 Prosinec   0,00 4 201,68 0,00 0,00 

 Celkem 0,00 0,00 4 201,68 4 201,68 0,00 0,00 
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Číslo  
účtu 

Název účtu 
Období 

Počáteční 
stav MD 

Počáteční 
stav D 

Obraty za 
období MD 

Obraty za 
období D 

Koncový 
stav MD 

Koncový 
stav D 

        
518200 Ostatní služby – vedení účetnictví 

 Únor   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 

 Březen   5 000,00 0,00 10 000,00 0,00 

 Duben   5 000,00 0,00 15 000,00 0,00 

 Květen   5 000,00 0,00 20 000,00 0,00 

 Červen   5 000,00 0,00 25 000,00 0,00 

 Červenec   5 000,00 0,00 30 000,00 0,00 

 Srpen   5 000,00 0,00 35 000,00 0,00 

 Září   5 000,00 0,00 40 000,00 0,00 

 Říjen   5 000,00 0,00 45 000,00 0,00 

 Prosinec   15 000,00 60 000,00 0,00 0,00 

 Celkem 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 

        
518250 Ostatní služby – poštovné 

 Leden   78,00 0,00 78,00 0,00 

 Únor   216,00 0,00 294,00 0,00 

 Březen   818,00 0,00 1 112,00 0,00 

 Duben   112,00 0,00 1 224,00 0,00 

 Květen   37,00 0,00 1 261,00 0,00 

 Červenec   1 187,00 0,00 2 448,00 0,00 

 Září   312,00 0,00 2 760,00 0,00 

 Říjen   1 123,00 0,00 3 883,00 0,00 

 Prosinec   658,00 4 541,00 0,00 0,00 

 Celkem 0,00 0,00 4 541,00 4 541,00 0,00 0,00 

        
518 Celkem 0,00 0,00 313 010,64 313 010,64 0,00 0,00 

 
 
Předvaha 
 
Předvaha je jedním z metodických prvků účetnictví a je součástí kontrolního systému 
podvojného účetnictví. Sestavuje se na konci účetního období. 
 
Předvaha: 
 
� ověřuje, zda suma počátečních zůstatků uvedených na všech účtech na straně Má 

dáti odpovídá sumě počátečních zůstatků na straně Dal, 

� je nástrojem kontroly podvojnosti zápisů v průběhu účetního období – součet 
obratů všech účtů na straně Má dáti musí být roven součtu obratů na straně Dal, 

� porovnává rovnost konečných zůstatků účtů uvedených na straně Má dáti a straně 
Dal, 

� kontroluje úplnost účetních zápisů prostřednictvím kontroly součtu obratů strany 
Má dáti všech účtů a součtu obratů všech účtů strany Dal, tyto součty se musí 
rovnat deníkovému obratu.  



48 � INSOLVENCE ABC 

 

 

Možnou podobu obratové předvahy ukazuje následující tabulka. 
  

Účet* 
Počáteční zůstatky Obraty Konečné zůstatky 

Má dáti Dal Má dáti Dal Má dáti Dal 

       

       

       

       

       

Celkem       

Kontrolní součty PZ MD = PZ Dal Obrat MD = Obrat Dal KZ MD = KZ Dal 

 
* veškeré účty, které účetní jednotka používá. 
 
Role předvahy při zpracování účetnictví na počítači je modifikována. Účetní software 
by neměl dovolit, aby nebylo zaúčtováno podvojně. Přesto se předvaha stále 
sestavuje, protože má i svou specifickou informační funkci. Obsahuje totiž přehled 
o počátečních zůstatcích a obratech všech syntetických účtů. V účetních výkazech 
(rozvaha a výkaz zisku a ztráty) již dochází k sumarizaci těchto zůstatků. Předvaha se 
tak stává důležitou informací jak pro vedení podniku, tak pro auditora či ostatní 
uživatele těchto dat. 
 
 
Saldokonto  
 
Saldokonto je pomocná účetní kniha, resp. podrobná (analytická) evidence 
pohledávek a závazků, která obsahuje jednotlivé účty pro každého dodavatele 
a odběratele (analytická evidence). Někdy se dělí na saldokonto odběratelů 
(dlužníků), dodavatelů (věřitelů) a ostatních pohledávek a závazků.  
 
Pro podrobnou evidenci nestačí vést pouze syntetické účty v hlavní knize, nutné je 
vést i příslušné analytické účty ke každému syntetickému účtu pohledávek 
a závazků.  
 
  
 

 Saldokonto odběratelů (pohledávek) 
   
Níže je uveden zkrácený příklad saldokonta pohledávek za jednoho odběratele.  
 
Z tabulky lze vyčíst, že odběratel A1 s. r. o. měl uhradit částku vyplývající z faktury č. 100006 
ve výši 2 455,00 Kč splatnou dne 23. 3. 2010, úhrada pohledávky byla provedena bankou dne 
23. 3. 2010. Další položkou je pohledávka ve výši 7 800,00 Kč splatná dne 29. 11. 2010, která byla 
zaplacena postupně platbami uskutečněnými dne 27. 11. 2010 (3 800,00 Kč) a 3. 12. 2010 
(4 000,00 Kč). Dne 31. 12. 2010 vznikla na základě dokladu č. 100013 pohledávka ve výši 
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2 455,00 Kč, která nebyla do konce roku 2010 uhrazena. Ve sledovaném období vznikly 
pohledávky za odběratelem A1 s. r. o. v celkové výši 12 710,00 Kč, z toho bylo uhrazeno 
10 255,00 Kč, částka ve výši 2 455,00 Kč zůstává evidována jako neuhrazená pohledávka. 
 

Účet 311 1 Odběratelé 

       
Odběratel: A1 s. r. o., 00015 

       
Číslo 

dokladu 

Párovací 

symbol 
Datum Splatnost MD D Zůstatek 

       
100006 100006 9. 3. 2010 23. 3. 2010 2 455,00 0,00  

BV10003 100006 23. 3. 2010  0,00 2 455,00 0,00 

       
100009 100009 15. 11. 2010 29. 11. 2010 7 800,00 0,00  

BV100011 100009 27. 11. 2010  0,00 3 800,00  

BV100012 100009 3. 12. 2010  0,00 4 000,00 0,00 

       
100013 100013 31. 12. 2010 25. 1. 2011 2 455,00 0,00 2 455,00 

       
Suma za odběratele 00015 12 710,00 10 255,00 2 455,00 

       
Suma za účet 311 1    

       
Suma za saldokonto    

 
Položkově lze jednotlivé závazky a pohledávky sledovat v knize závazků, resp. knize 
pohledávek. 
 
Tyto knihy slouží podniku k přehledu o tom, kdo a kolik dluží jemu a kolik dluží on. 
Podrobnost zvolené evidence se odvíjí od rozsahu a složitosti podnikatelské činnosti. 
Do knihy pohledávek a závazků se zapisuje vždy, pokud dochází ke vzniku, změně 
nebo zániku pohledávek a závazků. 
 
  
 

 Kniha závazků 
   
Jak může vypadat kniha závazků ukazuje následující tabulka. Z evidence je možné zjistit například 
počet závazků a jejich celkovou hodnotu, výši neuhrazených ale i uhrazených závazků, provádění 
částečných úhrad, datum splatnosti neuhrazených závazků. 
 
Vysvětlivky ke zkratkám ve sloupci Typ: F – faktura přijatá, D – přijatý dobropis, O – ostatní 
závazek, S – storno 
 

Datum Číslo Typ Dodavatel Částka 
Z toho 
DPH 

K 
likvidaci 

Splatno Uhrazeno 

         
8. 3. 2011 1125050 F Tisk a. s. 2 700,00 450,00 0,00 22. 3. 2011 20. 3. 2011 
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Datum Číslo Typ Dodavatel Částka 
Z toho 
DPH 

K 
likvidaci 

Splatno Uhrazeno 

         
9. 3. 2011 1125051 F Activa s. r. o. 834,00 139,00 0,00 23. 3. 2011 23. 3. 2011 

18. 3. 2011 1125052 F Jan Novák 15 000,00 0,00 5 000,00 1.  4. 2011 23. 3. 2011 

25. 3. 2011 1125053 F 
Notářská 
kancelář 

4 860,00 810,00 4 860,00 8. 4. 2011  

25. 3. 2011 1125054 F 
Transport  
a. s. 

8 756,00 1 459,33 0,00 8. 4. 2011 2. 4. 2011 

25. 3. 2011 1125055 F 
Internet  
s. r. o. 

1 306,00 217,67 1 306,00 8. 4. 2011  

26. 3. 2011 1125055 D 
Internet  
s. r. o. 

-384,00 -64,00 -384,00 8. 4. 2011  

27. 3. 2011 1125056 O FFF s. r. o. 1 620,00 0,00 1 620,00 9. 4. 2011  

         
Počet závazků 8 v hodnotě 34 692,00 3 012,00 12 402,00   

Neproplacené 5 v hodnotě 12 402,00     

Proplacené 3 v hodnotě 22 290,00     

Storno 0       

 
 
Všechny výše uvedené účetní záznamy a přehledy představují dílčí výstupy 
účetnictví podniku. Účetní jednotka je nemusí sestavovat povinně. Navíc jsou tyto 
sestavy v běžných účetních softwarech implementovány a lze je kdykoliv z účetnictví 
vygenerovat. Žádný z těchto účetních záznamů a přehledů ovšem nemá oficiální 
charakter, tzn. nepředkládá se ve standardizované podobě třetím subjektům (finanční 
úřad, banka) a není povinnost údaje v těchto záznamech uvedených jakkoliv 
zveřejňovat. Oficiální a standardizovanou podobu mají pouze výkazy účetní závěrky, 
kterým se věnuje následující kapitola. 
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A4 Vyhodnocení účetních výkazů 
 
Účetní výkazy dávají komplexní přehled o  
 
� stavu a struktuře majetku podniku,  

� zdrojích jeho krytí (rozvaha),  

� tvorbě a užití výsledku hospodaření (výkaz zisku a ztráty),  

� finanční situaci podnikatelského subjektu (výkaz o peněžních tocích). 
 
Souhrn účetních výkazů je označován jako účetní závěrka, kterou tedy tvoří 
následující výkazy:  
 
� rozvaha,  

� výkaz zisku a ztráty, 

� příloha k účetní závěrce. 
 
Účetní závěrka může zahrnovat i 

 

� výkaz cash flow (tj. výkaz o peněžních tocích), 

� přehled o změnách vlastního kapitálu (není povinnou součástí a sestavuje se pouze 
v odůvodněných případech). 

 
Výkaz zisku a ztráty a rozvaha tvoří základní účetní dokumenty, které mají přesně 
stanovený obsah i formu a jsou určeny i pro použití jinými subjekty než jen samotným 
podnikem.  
 
Na rozdíl od rozvahy, která je sestavována k určitému datu (nejčastěji k 31. 12.), je 
výkaz zisku a ztráty sestaven vždy za určité období (rok, čtvrtletí, měsíc). 
 
 
Rozvaha 
 
Rozvaha představuje výkaz o majetku podniku (aktiva) a zdrojích jeho financování 
(pasiva) k určitému datu. Rozvaha má tedy statický charakter. V okamžiku, kdy 
provádíme analýzu, je většinou stav majetku, závazků a kapitálu již odlišný 
(rozdílný). Rozvaha vyjadřuje tento stav pouze k datu, ke kterému byla sestavena.  
 
Pro součet všech složek aktiv a pasiv neustále platí, že aktiva celkem se rovnají 
pasivům celkem, tedy je zachována bilanční rovnost. 
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Rozvaha k …. 

Aktiva Pasiva 

I.  Dlouhodobý majetek I.  Vlastní kapitál 

    Dlouhodobý nehmotný majetek     Základní kapitál 

    Dlouhodobý hmotný majetek     Kapitálové fondy 

    Dlouhodobý finanční majetek     Fondy ze zisku 

     Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta) 

II. Oběžná aktiva II. Cizí zdroje 

     Zásoby     Dlouhodobé úvěry    

     Bankovní účty a peníze v pokladně     Krátkodobé úvěry 

     Pohledávky     Dodavatelé  

     Zaměstnanci 

     Stát 

III. Ostatní aktiva III. Ostatní pasiva 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

 
Obrázek A4.1 – Základní schéma rozvahy 

 
 
Výkaz zisku a ztráty 
 
Výkaz zisku a ztráty je účetní sestavou poskytující informace o tom, jak za určité 
časové období vznikl výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta). Zachycuje výnosy 
a náklady na veškerou podnikatelskou činnost v účetním období a slouží 
pro hodnocení schopnosti podniku rozmnožovat vložený kapitál. 
 
Základní schéma výkazu zisku a ztráty (VZZ) je uvedeno v následující tabulce. 
 

 PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ je tvořen: 

I. 
Tržby za prodej zboží 

Náklady vynaložené na prodej zboží 

II. 

Výkony 

Výkonová spotřeba 

Osobní náklady 

Daně a poplatky 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

III. 
Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
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IV. 
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 

Tvorba rezerv a časového rozlišení 

V. 
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 

Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 

VI. 

Ostatní provozní výnosy (smluvní pokuty a úroky z prodlení, výnosy z odepsaných 
pohledávek aj. provozní výnosy) 

Ostatní provozní náklady 

VII. 
Převod provozních výnosů 

Převod provozních nákladů 

  
 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z FINANČNÍCH OPERACÍ je tvořen: 

VIII. 
Tržby z prodeje cenných papírů 

Prodané cenné papíry 

IX. Výnosy z finančních investic 

X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 

XI. 
Zúčtování rezerv do finančních výnosů 

Tvorba rezerv na finanční náklady 

XII. 
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 

Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 

XIII. 
Výnosové úroky 

Nákladové úroky 

XIV. 
Ostatní finanční výnosy 

Ostatní finanční náklady 

XV. 
Převod finančních výnosů 

Převod finančních nákladů 

  
 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST je tvořen: 

 

Provozní výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření z finančních operací 

Daň z příjmu za běžnou činnost (splatná a odložená) 

  
 MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ je tvořen: 

XVI. 

Mimořádné výnosy 

Mimořádné náklady 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 

  
 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ je tvořen: 
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Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

Mimořádný výsledek hospodaření 

 
Obrázek A4.2 – Základní schéma výkazu zisku a ztráty 

 
Ve výkazu zisku a ztrát jsou v jednotlivých řádcích uvedeny výnosy z dílčích činností 
podniku spolu s náklady, které byly na tyto činnosti vynaloženy.  
 
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát se zpracovávají ve dvojím rozsahu podle podrobnosti 
členění: 
 
� ve zjednodušeném rozsahu, který odpovídá základnímu schématu uvedenému na 

obrázcích A4.2 a A4.3 (podoba výkazů ve zjednodušeném rozsahu platných v roce 
2011 je uvedena v  příloze č. 1, str. 197 – 207), 

� v plném rozsahu, který je výrazně podrobnější a podává lepší přehled jak o složení 
majetku  a zdrojů jeho financování, tak i o způsobech tvorby zisku (podoba výkazů 
v plném rozsahu platných v roce 2011 je uvedena v příloze č. 2, str. 208 – 231). 

 
Výkazy ve zjednodušeném rozsahu mohou podle zákona o účetnictví zpracovávat 
pouze účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 
Ostatní společnosti pak mohou zpracovávat účetní závěrku ve zjednodušeném 
rozsahu pokud: 
 
� nedosáhl objem jejich aktiv částky více než 40 mil. Kč, nebo 

� roční úhrn jejich obratu nepřesáhl částku 80 mil. Kč, nebo 

� průměrný přepočtený stav zaměstnanců nepřesáhl 50. 

 
Ve všech ostatních případech je povinna účetní jednotka zpracovávat účetní závěrku 
v plném rozsahu. Akciové společnosti zpracovávají účetní závěrku v plném rozsahu 
vždy. 
 
Jediným výkazem účetní závěrky, který se nevyskytuje ve zjednodušeném rozsahu, je 
výkaz o peněžních tocích, který se zpracovává pouze v plném rozsahu. 
 
Výše uvedené účetní výkazy jsou výchozím a základním zdrojem informací 
pro finanční a ekonomickou analýzu, potřebnou pro dění uvnitř i vně firmy, z čehož 
jasně vyplývá, že účetní výkazy v plném rozsahu jsou pro tento účel výrazně 
vhodnější, protože poskytují daleko lepší a podrobnější přehled o celkové 
ekonomické situaci podniku než výkazy ve zjednodušené formě. V případě, 
že pro účely ekonomické analýzy jsou k dispozici pouze zjednodušené výkazy, je 
nezbytné v nich obsažené údaje například pro potřeby zpracování finanční analýzy 
ještě doplnit údaji z obratové předvahy či přímo z hlavní knihy. V opačném případě 
budou možnosti použití nástrojů finanční analýzy značně omezené. 
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Pro získání základní představy o tom, kde lze nalézt jednotlivé zásadní údaje 
pro zpracování jednoduché ekonomické analýzy podniku, jsou v následující tabulce 
uvedena čísla řádků obsahujících nezbytné účetní údaje, jak ve výkazech v plném 
rozsahu, tak ve výkazech ve zjednodušeném rozsahu. 
 
Navíc je podle čísel řádků jednotlivých účetních položek zřejmý značný rozdíl 
v podrobnosti obou forem účetních výkazů (zatímco rozvaha ve zjednodušené podobě má 
pro aktiva pouhých dvanáct řádků, rozvaha v plném rozsahu jich má celých šedesát šest 
a zjednodušená rozvaha má dvacet pět řádků, přičemž rozvaha v plném rozsahu jich má sto 
dvacet jedna. Výkaz zisků ve zkráceném rozsahu má čtyřicet řádků, v plném rozsahu pak 
šedesát). 
 

Účetní údaj 
Druh 
výkazu 

Řádek 
výkazu 
v plném 
rozsahu 

Řádek 
výkazu ve 
zjednod. 
rozsahu 

Aktiva celkem = Pasiva celkem Rozvaha 001 = 067 001 = 013 

Vlastní kapitál Rozvaha 068 014 

Cizí zdroje Rozvaha 086 020 

Úvěry celkem Rozvaha 115 024 

Dlouhodobý hmotný majetek Rozvaha 013 005 

Dlouhodobý finanční majetek Rozvaha 023 006 

Oběžná aktiva Rozvaha 031 007 

Zásoby Rozvaha 032 008 

Pohledávky krátkodobé Rozvaha 048 010 

Krátkodobý finanční majetek Rozvaha 058 011 

Základní kapitál Rozvaha 069 015 

Výsledek hospodaření minulých let Rozvaha 082 018 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

Rozvaha 085 019 

Krátkodobé závazky Rozvaha 103 023 

Tržby za prodej zboží VZZ 01 01 

Obchodní marže VZZ 03 03 

Výkonová spotřeba VZZ 08 05 

Přidaná hodnota VZZ 11 06 

Osobní náklady VZZ 12 07 
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Účetní údaj 
Druh 
výkazu 

Řádek 
výkazu 
v plném 
rozsahu 

Řádek 
výkazu ve 
zjednod. 
rozsahu 

Odpisy VZZ 18 09 

Provozní hospodářský výsledek VZZ 30 17 

Finanční výsledek hospodaření VZZ 48 32 

Mimořádný výsledek hospodaření VZZ 58 38 

Daň z příjmů za běžnou činnost VZZ 49 33 

Výsledek hospodaření za účetní období VZZ 60 40 

 
Důležité a nejčastěji využívané položky jsou ve standardizovaných vzorech výkazů, 
uvedených právě v přílohách,  zvýrazněny tučným orámováním.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že se členění výkazů v průběhu času mění, je nutné 
při zpracovávání analýzy složení použité účetní hodnoty vždy ověřit. Je naprosto 
běžné, že se u starších účetních výkazů vyskytují položky v jiném členění, rozdílném 
slovním označení i s rozdílným složením syntetických účtů, které jsou do dané 
položky ve výkazu sumarizovány. Díky tomu není úplně zaručena stoprocentní 
vzájemná kompatibilita starších účetních výkazů, zejména před rokem 2003, nicméně 
v posledních letech již k zásadním změnám v účetních výkazech nedochází. 
 
 
Příloha k účetní závěrce 
 
Příloha se sestavuje buď ve formě tabulek, nebo popisným způsobem a vychází 
z účetních a dalších písemností účetní jednotky. Pro firmy, které nemají povinnost mít 
účetní závěrku ověřenu auditorem, platí jednodušší pravidla (předkládají přílohu 
ve zjednodušením rozsahu). 
 
Podnik (účetní jednotka) uvádí v příloze údaje pro posouzení finanční, majetkové 
situace a výsledku hospodaření účetní jednotky z hlediska externích uživatelů 
a doplňuje tak údaje zpracované v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.  
 
Základní náležitosti přílohy k účetní závěrce jsou: 
 
� obecné informace – popis účetní jednotky (název, IČ, předmět činnosti, vedení 

společnosti, akcionáři či společníci, atd.), 

� informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách 
a způsobech oceňování (výběr varianty účtování zásob A nebo B, způsob účtování 
výdejů ze skladů, způsob oceňování zásob, drobného majetku atd.), 
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� doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty –  (rozpis hmotného majetku 
zatíženého zástavním právem, pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti), 

� Přehled o peněžních tocích (cash flow) – není povinnou součástí účetní závěrky 
ve zjednodušením rozsahu, 

� Přehled o změnách vlastního kapitálu – není povinnou součástí účetní závěrky 
ve zjednodušením rozsahu. 
 

Co je obsahem přílohy jednoznačně popisuje vyhláška č. 500/2002 Sb., prováděcí 
vyhláška k podvojnému účetnictví a Příloha č. 3 opatření č. j. 281/97 417/2001, které 
stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. 
 
 
Výroční zpráva  
 
Výroční zprávy jsou především prezentačním materiálem podniku, který obsahuje 
základní informace o vývoji společnosti pro akcionáře či společníky a je podkladem 
pro jejich rozhodování na valné hromadě. Výroční zprávy jsou nedílnou součástí 
prezentace podniku vůči vnějšímu okolí.  
 
Výroční zpráva se zpracovává většinou v průběhu prvního pololetí následujícího 
roku, zejména s ohledem na uzávěrku účetnictví pro potřeby zpracování přiznání 
k dani z příjmů právnických osob a termín konání valné hromady společnosti. 
 
Výroční zpráva obsahuje nejméně informace o:  
 
� minulém vývoji činnosti účetní jednotky nejméně za dvě bezprostředně 

předcházející účetní období (většinou shrnutí zásadních ukazatelů ve stručné podobě), 

� skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne – události, které nastaly 
až po 31. prosinci, ale mají vliv na skutečnosti uvedené v účetní závěrce či jiné 
dopady na ekonomiku společnosti (pokles hodnoty finanční investice na trhu, 
významné kurzové ztráty u zahraničních zakázek, udělená pokuta od orgánu státního 
dozoru apod.),  

� předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky (výhled na další rok, 
dlouhodobější výhled například na tři až pět let),  

� výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje, 

� pořizování vlastních akcií, obchodních podílů a akcií jiných společností včetně 
ovládající osoby,  

� výkazy účetní závěrky společnosti k rozvahovému dni – nejčastěji k 31. prosinci 
roku, za nějž je výroční zpráva zpracována, 

� výrok auditora o účetní závěrce, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis,  

� tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí.  
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Přesto, že hlavním účelem výroční zprávy je vnější prezentace podniku, obsahuje 
i celou řadu informací cenných pro zpracování ekonomické analýzy podniku. Ať již je 
to rozdělení pohledávek a závazků podle lhůty po splatnosti, výše závazků 
neevidovaných v rozvahové evidenci, nebo údaje o dalších firmách s podnikem 
propojených. 
 
 
Audit 
 
Hlavním posláním auditu je ujistit vnější adresáty a uživatele informací, 
poskytovaných účetní jednotkou, že všechny informace a údaje, které o sobě účetní 
jednotka poskytla v účetní závěrce, jsou věrné a že účetnictví společnosti a předložené 
účetní výkazy jsou zpracovány v rámci platných předpisů.  
 
Samotný audit nepředstavuje nový účetní výkaz. Výsledek auditu je doložen zprávou 
auditora, která může mít různý rozsah a rozdílnou podrobnost, musí však obsahovat 
závěrečnou zprávu auditora, která může znít:  
 
� bez výhrad – auditor je přesvědčen, že skutečnosti vykázané v účetní závěrce 

podniku jsou v souladu s realitou a platnými předpisy, 

� s výhradou – auditor nesouhlasí s dílčím údajem v účetní závěrce a auditorská 

zpráva zahrnuje skutečnosti, kterých výhrada týká, 

� s odmítnutím výroku – auditor nezískal dostatečné informace, aby se mohl 

k účetní závěrce odpovědně vyjádřit, 

� se záporným výrokem – auditor je přesvědčen, že skutečnosti vykázané v účetní 

závěrce podniku nejsou v souladu s realitou a účetní závěrka tedy nepodává věrný 

a poctivý obraz o výkonnosti a finanční situaci podniku. 
 
Z uvedeného je zřejmé, že i názor auditora na vypovídací schopnost účetní evidence 
podniku a jeho účetní závěrky má značný vliv na využití vykázaných hodnot 
při zpracování analýzy ekonomické situace podniku a zejména odmítnutí výroku 
či dokonce záporný výrok je prvotním signálem o nesrovnalostech v účetnictví a tím 
pravděpodobně i v hospodaření celého podniku. Audit tak do značné míry 
zjednodušuje využití výkazů účetní závěrky pro účely dalších analýz. 
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A5 Finanční analýza podniku 
 
Finanční řízení podniku úzce souvisí s řízením majetkové a kapitálové struktury 
podniku. Rozšiřuje se o oblast řízení zásob (problematika stanovení optimální výše 
zásob v podniku) a řízení peněžních toků (hotovostní cyklus a stanovení potřebného 
množství prostředků, které musí mít podnik k dispozici pro zajištění plynulého 
chodu), které výrazně ovlivňují platební schopnost podnikatelského subjektu.  
 
Důležitou a nepostradatelnou součástí finančního řízení je rovněž finanční analýza. 
Vhodným prostředkem pro komplexní hodnocení ekonomické situace jsou pak 
komplexní ukazatele finančního zdraví podniku. Na základě jejich výsledků lze 
určovat situaci, kdy se podnik blíží bankrotu či dokonce splňuje znaky úpadku. 
 
Finanční potřeby podniku a otázky, které musí finanční řízení řešit, závisí především 
na fázi životního cyklu, ve které se podnik nachází. Jen pro připomenutí 
z předchozích kapitol – životní cyklus běžného podniku se rozděluje na čtyři až pět 
fází: 
 
1. založení (potřeba vstupního kapitálu, vyvážené majetkové struktury), 

2. růst (potřeba rozvojového kapitálu), 

3. stabilizace (zajištění stabilního provozního financování), 

4. krize (hledání finančních zdrojů pro překlenutí krizového období) a 

5. zánik (prostředky na úhrady dluhů a rozdělení vlastníkům). 
 
Každá z těchto fází je spojena se specifickými otázkami týkajícími se financování 
provozu podniku. 
 
Finanční analýza podniku popisuje situaci v konkrétním podniku a poskytuje 
zpětnou vazbu, která informuje o správných či špatných krocích managementu. 
Klíčovým úsilím finanční analýzy je snaha nabídnout managementu relevantní 
informace tak, aby vedení podniku nebylo množstvím dat zahlceno.  
 
Data lze rozdělit do dvou velkých skupin: 
 
� absolutní ukazatele – využívají údajů zejména z výkazů účetní závěrky podniku 

(srovnání výše přidané hodnoty v jednotlivých letech, srovnání objemu vlastního kapitálu) 

� podílové (relativní) ukazatele – poměr dvou základních absolutních ukazatelů 
(podíl hodnoty zásob na hodnotě celkového majetku, ukazatele likvidity atd.) 

 
Při finanční analýze se používá procentní rozbor a rozbor pomocí poměrových 
ukazatelů. Vždy se začíná rozborem jednotlivých objemových veličin, které jsou 
v peněžním vyjádření. Nejsnazší analýzou tohoto druhu je horizontální analýza. 
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Horizontální analýza 
 
Horizontální analýzou jsou srovnávány peněžní částky vybraných položek, nejčastěji 
z výkazů účetní závěrky, ve dvou či více obdobích – běžném a minulém (může být 
zpracována i za několik období). 
  
Horizontální analýza informuje podnik o: 
 
� kolik jednotek se změnila položka v čase? 

� kolik procent se změnila jednotka v čase? 
 
Cílem horizontální analýzy je změřit pohyby jednotlivých absolutních veličin. 
 
  

 Náklady na zboží vzrostly o 11 % mezi rokem 2009 a 2010. Materiálová spotřeba 
meziročně klesla o 13 %. V letech 2009 až 2011 rostly mzdové náklady průměrné  
o 6 % ročně. 

 
 
Vertikální analýza 
 
Jiný přístup k položkám finančních výkazů přináší vertikální analýza, která pohlíží 
na konkrétní položky v relaci ke zvolené veličině. Tato analýza tak umožňuje 
srovnávat jednak výsledky různých časových období, nebo výsledky porovnávat 
se srovnatelnými podniky či konkurencí. 
 
Vertikální analýza informuje podnik: 
 
� z jakých položek se skládá daná skupina? 

� jaký je podíl položky ve skupině? 
 
Cílem horizontální analýzy je zjistit, jak se např. majetkové položky podílejí 
na celkové bilanční sumě, nebo jak se podílí jednotlivé položky na tvorbě zisku, popř. 
ztráty. 
 
  

 Mzdové náklady tvoří 60 % nákladů osobních a 40 % nákladů celkových. 
Dlouhodobý majetek podniku tvořila ze 60 % budova s pozemkem a ze 40 % strojní 
vybavení. 

 
 
Investovaný kapitál 
 
Pro srovnání podniků lze využít též objem investovaného kapitálu. Posuzuje se tedy 
schopnost podniku zhodnocovat investovaný kapitál. 
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Kde: 
� investovaný kapitál = dlouhodobý majetek + oběžná aktiva - krátkodobé závazky  

 

 
Obrázek A5.1 – Investovaný kapitál 

 
 
Poměrové ukazatele finanční analýzy 

  
Poměrové ukazatele finanční analýzy představují základ pro zhodnocení ekonomické 
situace podniku a zároveň díky své standardizované podobě umožňují provádět 
i mezipodniková srovnání na stejném základu.  
 
Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou finanční 
analýzy, a to z několika důvodů: 
 
� je časově nenáročná a poskytuje jednoduše zjistitelné vodítko, kde hledat příčiny 

podnikových problémů, 

� poskytuje dostatečný základ i pro následnou hlubší analýzu, 

� lze ji používat pro podniková srovnání či srovnání s odvětvovými hodnotami 
(zpracovává Český statistický úřad, případně Ministerstvo průmyslu a obchodu), 

� na základě dalších rozkladů těchto ukazatelů lze vyhodnotit silné a slabé stránky 
podniku. 

Jedná se o ukazatele, které za použití hodnot uvedených v účetních výkazech 
podniku poskytují rychlou informaci o stavu a výkonu podniku v dané oblasti. 
Jednotlivé ukazatele lze setřídit do určitých skupin podle toho, jaké oblasti se věnují. 
Celkem lze v základním pojetí rozeznat šest skupin těchto ukazatelů:  
 
� rentability, 

� likvidity, 

� aktivity, 

� zadluženosti, 

� tržní hodnoty, 
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� kapitálového trhu. 
 

Poměrových ukazatelů je celá řada a záleží na zpracovateli analýzy, které z nich 
vybere.  
 
 

Rentabilita 
 
Ukazatele rentability představují nejčastější způsob hodnocení činnosti podniku. 
Jednotlivé ukazatele poměřují výsledky hospodaření s podnikovými zdroji, kterých 
bylo k dosažení příslušných výsledků použito. 
 
Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE)  
 
� informuje, jaké výše provozního hospodářského výsledku (před zdaněním) dosáhl 

podnik z jedné investované koruny. 
 
= EBIT / vlastní kapitál + rezervy + dlouhodobé závazky + bankovní úvěry 

dlouhodobé 
 
Rentabilita aktiv (ROA) 
 
� představuje míru zisku připadající na jednu korunu aktiv. 

 
= EBIT / aktiva, nebo = EBIT * (1 - daňová sazba) / aktiva 

  
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)  
 
� udává, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu 

akcionářem. 
 

= čistý zisk / vlastní kapitál 
 

Rentabilita tržeb (ROS)  
 
� představuje míru zisku připadající na jednu korunu tržeb. 

 
= EBIT / (tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby z prodeje zboží) 
 
  

 Výpočet ukazatelů vychází z hodnot vykázaných společností, která se zabývá výrobou 
papíru a papírových obalů. 

 
Výpočet rentability investovaného kapitálu a rentability aktiv 
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ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Aktiva celkem 874 135 Vlastní kapitál 77 393 

Zisk po 
zdanění 

40 766 

  

Rezervy  
(na opravu 
hlavní 
provozní 
budovy) 

133 920 Úroky 24 989 

  
Dlouhodobé 
závazky 

0 Daň 12 996 

  
Dlouhodobé 
bankovní 
úvěry 

224 000   

 
EBIT = 40 766 + 24 989 + 12 996 = 78 751 
 
ROCE = 78 751/(77 393 + 133 920 + 224 000) = 0,18 
 
ROA = 78 751/874 135= 0,9 
 
Hodnota EBIT říká, že podnik z celkových tržeb vytvořil zisk před zdaněním a úroky ve výši 
78,7 mil. Kč, což činí cca 4,2 % celkových tržeb. Tato hodnota je sice uspokojivá, nikoliv však 
postačující pro rozvoj firmy. Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) pak činí 18 % 
a rentabilita aktiv (ROA) pak 90 %. Z posledního údaje vyplývá, že na jednu korunu aktiv připadá  
0,90 Kč zisku, což je hodnota vyhovující. 
 
Výše uvedené hodnoty rentability představují určitý průměr v daném oboru. 
 
Výpočet rentability vlastního kapitálu a rentability tržeb  
 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
  Vlastní kapitál 77 393 

Zisk po 
zdanění 

40 766 

    Úroky 24 989 

    Daň 12 996 

    
Tržby za 
výrobky 

1 818 169 

    Tržby za zboží 796 
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EBIT = 40 766 + 24 989 + 12 996 = 78 751 
 
ROE = 40 766 / 77 393 = 0,52 
 
ROS = 78 751 / (796 + 1 818 169) = 0,04 
 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) říká, že z jedné koruny vlastního kapitálu společnost 
vytvořila 52 haléřů zisku, což je pro vlastníky pozitivní. Naproti tomu rentabilita tržeb (ROS) 
vypovídá o tom, že z jedné koruny tržeb společnost vytvořila pouze 4 haléře zisku, což svědčí buď 
o vysokých nákladech produkce a nebo o nízké výstupní ceně. 
 
Zatímco rentabilita vlastního kapitálu je ještě uspokojivá, tak hodnota rentability tržeb 
je v porovnání poměrně nízká. 
 
 
Likvidita 
 
Ukazatele likvidity informují o platební schopnosti nebo likviditě majetku podniku. 
Finanční situace podniku je nejdůležitější a nejsledovanější stránkou nejen pro vedení 
podniku, ale také pro externí subjekty, se kterými je podnik v kontaktu. 
V poměrových ukazatelích likvidity se objevují položky oběžného majetku, který má 
přímý dopad na platební schopnost podniku. 
 
Běžná likvidita  

 
� vyjadřuje, kolikrát pokrývají celková oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. 

Doporučená hodnota se pohybuje mezi 1,6 až 2,5. 
 

= oběžná aktiva / krátkodobé závazky 
 
  

 Výpočet opět vychází z hodnot vykázaných společností, která se zabývá výrobou papíru 
a papírových obalů. 

 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Oběžná aktiva 386 512 

Krátkodobé 
závazky 

419 134   

  

Krátkodobé 
finanční 
výpomoci 
(půjčka 
od podniku 
ve skupině) 

1 600   

 
běžná likvidita = 386 512 / (419 134 + 1 600) = 0,92 
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Z údaje běžné likvidity vyplývá, že by podnik zpeněžením veškerého svého oběžného majetku (zásob 
pro výrobu, pohledávek i peněz) nezískal dostatečnou hodnotu, kterou byl pokryl úhrn 
krátkodobých závazků. Z porovnání se standardní hodnotou je zřejmé, že výsledná běžná 
likvidita je nižší a podnik může mít reálně problémy se splácením závazků. 
 
 
Pohotová likvidita  
 
� pohotová likvidita vylučuje nejméně likvidní část oběžných aktiv – zásoby. 

Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,4 až 1,5 podle strategie řízení kapitálu 
(čím agresivnější, tím je hodnota nižší, protože podnik omezuje množství přímo 
disponibilních prostředků a spoléhá na bezproblémový finanční tok, případně na krátkodobý 
cizí kapitál – kontokorent). 
 

= oběžná aktiva – zásoby /  krátkodobé závazky 
 
  

  
 Opět budeme vycházet z hodnot vykázaných stejnou společností. 
 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Oběžná aktiva 386 512 

Krátkodobé 
závazky 

419 134   

Zásoby 158 189 

Krátkodobé 
finanční 
výpomoci 
(půjčka 
od podniku 
ve skupině) 

1 600   

 
pohotová likvidita = (386 512 - 158 189) / (419 134 + 1 600) = 0,54 
 
Z porovnání se standardní hodnotou je zřejmé, že výsledná běžná likvidita je mírně nad spodní 
hranicí intervalu. Z uvedeného vyplývá, že v oběžných aktivech převažují likvidnější složky 
(pohledávky a peníze), protože hodnota oproti běžné likviditě není výrazně odlišná. Ovšem 
i z faktu, že se hodnota pohybuje na dolní hranici, vyplývá určité riziko neschopnosti splácet 
závazky, protože je zde vysoká závislost na peněžních tocích do podniku. 
 
 
Hotovostní likvidita  
 
� hotovostní likvidita poměřuje peněžní prostředky (prostředky na účtech, v pokladně, 

volně obchodovatelné cenné papíry, šeky apod.) a krátkodobé závazky. Doporučená 
hodnota se pohybuje kolem hodnoty 0,2. 
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= peněžní prostředky /  krátkodobé závazky 
 
  

 Opět budeme vycházet z hodnot vykázaných stejnou společností. 
 
 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Hotovost 368 

Krátkodobé 
závazky 

419 134   

Bankovní účty 1 786 

Krátkodobé 
finanční 
výpomoci 
(půjčka od 
podniku ve 
skupině) 

1 600   

 
pohotová likvidita = (368 + 1 786) / (419 134 + 1 600) = 0,005 
 
Z porovnání se standardní hodnotou je zřejmé, že výsledná běžná likvidita je výrazně nižší 
než žádoucí hodnota. Z toho vyplývá, že společnost nedisponuje dostatečným množstvím 
peněžních prostředků pro úhradu svých krátkodobých závazků a v oběžných aktivech převažují 
pouze pohledávky, což snižuje jednak likvidnost majetku a také je ohrožena rizikem nesplacení.  
 
 
Aktivita 
 
Ukazatele aktivity informují, jak úspěšně podnik využívá svá aktiva (majetek). 
Poměřují veličiny tokové (tržby) a stavové (aktiva). Z daného plyne, že ukazatele 
aktivity mohou být ve dvou formách: 
 
� obrátkovost – počet obrátek aktiv za stanovené období, 

� doba obratu – počet dní, po které trvá jedna obrátka. 
 
Obrat aktiv 
 
� kolikrát se aktiva obrátí za rok (kolikrát se jejich hodnota vrátí v hodnotě s pomocí 

těchto aktiv vytvořené).  

� čím vyšší hodnota, tím lépe. Vhodné je srovnávat tento ukazatel s odvětvovým 
průměrem, nebo sledovat jeho vývoj v čase. 
 

= tržby / aktiva celkem 
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Obrat dlouhodobého majetku 
 

� měří efektivnost využívání majetku (porovnává objem tržeb s hodnotou majetku, 
který byl použit k jejich vytvoření, a určuje tak, do jaké míry byl tento majetek 
tržbami „splacen“). 

� opět platí, že čím vyšší hodnota, tím lépe. Vhodné je srovnávat s odvětvovým 
průměrem, nebo vývoj v čase. 
 

= tržby / dlouhodobý majetek 
 
  

 Opět budeme v příkladech výpočtu vycházet z hodnot vykázaných společností, která se 
zabývá výrobou papíru a papírových obalů. 

 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Aktiva celkem 874 135   

Tržby za 
výrobky 

1 818 169 

Stálá aktiva 475 034   Tržby za zboží 796 

 
Obrat aktiv = (1 818 169 + 796) / 874 135 = 2,08 
 
Obrat dlouhodobého majetku = (1 818 169 + 796) / 475 034 = 3,83 
 
Celková aktiva se během roku obrátí dvakrát, v případě dlouhodobého majetku je to téměř 
čtyřikrát. Takové výsledky jsou v daném oboru uspokojivé, protože papírenská výroba je 
poměrně náročná právě na podíl stálých aktiv. Výsledek tak říká, že na jednu korunu aktiv 
vložených do podnikání byly vytvořeny tržby v objemu 2,08 Kč, na objem dlouhodobého majetku 
pak 3,83 Kč. 
 
 
Obrat zásob 
 
� vypovídá o tom, kolikrát za rok se zásoby přemění na ostatní formy oběžného majetku 

až po opětovný nákup zásob. 
 
= tržby / zásoby 
 
 
Doba obratu zásob 
 
� udává počet dní, po které jsou zásoby vázány v podniku. 
 
= zásoby / (tržby/360) 
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 Výpočet ve společnosti vyrábějící papír a papírové obaly vypadá následovně. 
 
 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Zásoby 158 189   

Tržby za 
výrobky 

1 818 169 

    Tržby za zboží 796 

 
Obrat zásob = (1 818 169 + 796) / 158 189 = 11,5 
 
Doba obratu zásob = 158 189/ [(1 818 169 + 796) / 360] = 31,3 
 
Zásoby se během roku obmění více než jedenáctkrát a doba, po kterou jsou zásoby vázány 
v podniku, je 31 dní, což znamená, že se za 31 dní zásoby přemění v dokončené výrobky 
a tyto se prodají, takže společnost získá nové prostředky na zakoupení nových zásob. Tyto 
výsledky jsou více než přijatelné pro tento typ výroby, navíc dokládají bezproblémový odbyt 
produkce. 
  
 
Doba splatnosti pohledávek 
 
� vyjadřuje, o kolik dní je pozdrženo inkaso plateb.  

� ideálním stavem je v tomto případě hotovostní úhrada, která je v podstatě 
bez zpoždění. 
 

= pohledávky / (tržby/360) 
 
 
Doba splatnosti krátkodobých závazků 
 
� doba, po kterou zůstávají v podniku nezaplaceny jeho krátkodobé závazky. 

� ideální stav je, když se doba splatnosti pohledávek a závazků k sobě přibližují 
s tím, že u závazků může být o něco málo delší. 
 

= krátkodobé závazky / (tržby/360) 
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 Výpočet ve společnosti vyrábějící papír a papírové obaly. 
 
 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Krátkodobé 
pohledávky 

226 169 
Krátkodobé 
závazky 

419 134 
Tržby za 
výrobky 

1 818 169 

  

Krátkodobé 
finanční 
výpomoci 
(půjčka 
od podniku 
ve skupině) 

1 600 Tržby za zboží 796 

 
Obrat pohledávek = 226 169/ [(1 818 169 + 796) / 360] = 44,7 
 
Doba obratu kr. závazků = (419 134 + 1 600) / [(1 818 169 + 796) / 360] = 83,3 
 
Z výsledků vyplývá, že průměrná doba, za jak dlouho je uhrazena pohledávka, činí necelých 45 
dní, což říká, že podnik dostane své peníze za výrobky či zboží za 45 dní. Naproti tomu doba, než je 
uhrazen závazek, činí celých 83 dní, to znamená, že zejména svým dodavatelům hradí za téměř 
dvojnásobnou dobu, než kdy získá prostředky. Lze z toho usuzovat jednak na větší podíl 
krátkodobých závazků oproti pohledávkám a rovněž na nedostatek disponibilních prostředků, kdy 
podnik musí na platby závazků nejprve „nastřádat“. I toto je důkazem horší schopnosti 
společnosti hradit své závazky. 
 
Zadluženost 
 
Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Používání cizích 
zdrojů ovlivňuje jak výnosnost kapitálu akcionářů, tak i riziko podnikání. 
 
Ukazatel věřitelského rizika  
 
� ukazatel věřitelské rizika hodnotí, jak dobře jsou věřitelé chráněni pro případ 

platební neschopnosti podniku.  

� udává, v jaké výši je majetek podniku kryt cizími (vypůjčenými) zdroji. 
 

= celkové cizí zdroje / celková aktiva 
  

Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv  
 
� vyjadřuje, jaká část podnikových aktiv je financována kapitálem akcionářů. 

 
= vlastní kapitál / aktiva 
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 Výpočet ve společnosti vyrábějící papír a papírové obaly. 
 
 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Aktiva celkem 874 135 Vlastní kapitál 77 393   

  Cizí zdroje 778 654   

 
Ukazatel věřitelského rizika = 778 654 / 874 135 = 0,89 
 
Poměr vlastního kapitálu k aktivům = 77 393 / 874 135 = 0,089 
 
Z obou ukazatelů vyplývá velmi významný podíl cizího kapitálu ve společnosti a vyšší 
věřitelské riziko, protože majetek je téměř z 90 % kryt cizími zdroji, to znamená, 
že společnost nemá žádnou rezervu na případné požadavky věřitelů a je poměrně hodně 
ohrožena i předlužením. 

 
 

Ukazatel úrokového krytí  
 
� vypovídá o tom, kolikrát celkový efekt reprodukce pokryje úrokové platby. 

Za rozhraní investice a spekulace je považována hodnota 3. 
 

= EBIT / celkový nákladový úrok 
 

  

 Opět budeme vycházet z hodnot vykázaných společností, která se zabývá výrobou papíru 
a papírových obalů. 

 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
    

Zisk po 
zdanění 

40 766 

    Úroky 24 989 

    Daň 12 996 

 
EBIT = 40 766 + 24 989 + 12 996 = 78 751 
 
ukazatel úrokového krytí = 78 751 / 24 989 = 3,15 
 
Výsledek je hraniční a podíl úroků na zisku je velmi vysoký. Tento výsledek úzce souvisí 
s vysokým podílem cizích zdrojů na financování podniku a negativně ovlivňuje výsledek 
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hospodaření, což má rovněž negativní dopad na ukazatele rentability. Úroky tvoří téměř 1/3 
nezdaněného hospodářského výsledku, což výrazně omezuje prostředky pro rozvoj podniku 
a zlepšení jeho financování. 
 
 
Ukazatele tržní hodnoty 

Tyto ukazatele vyjadřují, jak je trhem (burzou, investory) hodnocena minulá činnost 
podniku a jeho budoucí výhled. Jsou do určité míry výsledkem syntézy všech výše 
uvedených oblastí (likvidity podniku, využití aktiv, využití dluhů a výnosnosti podniku).  

Účetní hodnota akcie 
 

� odráží, kolik zisku je určeno na spotřebu (dividendy). Je odrazem úspěšnosti 
minulé výkonnosti podniku. 
 

= vlastní kapitál / počet emitovaných kmenových akcií 
 
  

 Budeme vycházet z hodnot vykázaných společností, která se zabývá výrobou papíru 
a papírových obalů. 

 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
  Vlastní kapitál 77 393   

 
Počet emitovaných akcií činil 1 300 ks. 
 
účetní hodnota akcie = 77 393 / 1 300 = 59,533 
 
Účetní hodnota jedné akcie tak činila 59 533,00 Kč. 
 
 
Čistý zisk na akcii 
 
� informuje akcionáře o velikosti zisku na jednu akcii (dividendy). 

  
= čistý zisk / počet emitovaných kmenových akcií 

 
Dividendový výnos  
 
� dividendový výnos udává v procentech zhodnocení investice akcionáře. 

� poměřuje výnos (dividendu) s tržní hodnotou akcie. 
 
= (dividenda na akcii / tržní hodnota akcie) * 100 
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Dividendové krytí  
 
� vypovídá, kolikrát je dividenda pokryta na ní připadajícím ziskem (Běžně se 

nevyplácí všechen zisk, který na akcie připadá. Například ve společnosti je zisk na akcii 
roven 260 Kč, ale vyplacená dividenda činí pouze 150 Kč na akcii. Zbylá část je ponechána 
ve společnosti pro její rozvoj.) 

 
 = (čistý zisk na akcii / dividenda na akcii) * 100 

 
  

 Vycházíme z hodnot vykázaných společností, která se zabývá výrobou papíru 
a papírových obalů. 

 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
  Vlastní kapitál 77 393 Čistý zisk 40 766 

 
Počet emitovaných akcií činil 1 300 ks. Tržní hodnota akcie byla znaleckým oceněním stanovena 
na 40 000,00 Kč. 
 
V roce 2005 byla vyplacena dividenda 5 000,00 Kč na akcii. 
 
čistý zisk na akcii = 40 766 000 / 1 300 = 31 358 
 
dividendový výnos = 5 000 / 40 000 = 0,125 

dividendové krytí = 31 358 / 5 000 = 6,272 

Čistý zisk na jednu akcii vykazuje poměrně vysokou hodnotu v porovnání s účetní hodnotou akcie 
a se stanovenou tržní cenou. Důvodem je jednak nízký podíl vlastního kapitálu ve společnosti, 
který snižuje účetní hodnotu akcie, a vedle toho i poměrně malý počet emitovaných akcií s vysokou 
nominální hodnotou 20 000,00 Kč. Dividendový výnos je v daném případě velmi vysoký, a to 
z toho důvodu, že v dané společnosti není vyplácen pravidelně. Dividendové krytí pak říká, 
že hodnota dividendy je čistým ziskem na akcii kryta šestkrát. 

K dividendám je třeba podotknout, že není vůbec běžné, že by byly dividendy vypláceny. Děje 
se tak jen v případě největších společností a ani u nich to není pravidlem. 
 
 
Poměr tržní ceny akcie „P“ k zisku na akcii „E“ (P/E ratio) 

 
� ukazuje, kolik jsou akcionáři ochotni zaplatit za jednu korunu zisku na akcii. Nízká 

hodnota P/E při relativně vysokém zisku může znamenat, že investoři odhadují 
trend snižování zisků firmy v souvislosti s definováním tempa růstu podniku. 
 

= tržní cena akcie / čistý zisk na akcii 
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 Opět vycházíme z hodnot vykázaných společností, která se zabývá výrobou papíru 
a papírových obalů. 

 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
  Vlastní kapitál 77 393 Čistý zisk 40 766 

 
Počet emitovaných akcií činil 1 300 ks. Tržní hodnota akcie byla znaleckým oceněním stanovena 
na 40 000,00 Kč. 
 
V roce 2005 byla vyplacena dividenda 5 000,00 Kč na akcii. 
 
P/E ratio = 40 000 / 31 358 = 1,276 
 
Výsledná hodnota je poměrně dobrá, pro investory rozhodně zajímavá. Tržní hodnota 
společnosti určená znalcem je vyšší než hodnota účetní, a navíc v přepočtu na pořizovací hodnotu 
přinesla akcie i vysoký dividendový  výnos.  

 
 

Bonitní a bankrotní modely finanční analýzy 
 
Výše uvedené poměrové ukazatele finanční analýzy hrají podstatnou roli 
i v komplexních  modelech, které slouží k rychlému odhadnutí finanční situace 
podniku. Tyto modely pohlíží na podnik z: 
 
� pohledu bonity podniku, to znamená, že ve výsledku je podniku přiřazeno 

hodnocení, které vypovídá o bonitě podniku, nebo 

� pohledu ohrožení bankrotem a výsledkem je odpověď na otázku, jaká je 
pravděpodobnost, že se společnost v dohledné době nedostane do bankrotního 
stavu.  

V případě bonitních modelů je výsledné hodnocení stanoveno intervaly hodnot 
pro jednotlivé finanční ukazatele, které nejčastěji zahrnují oblast rentability, likvidity 
a finanční stability a jsou výsledkem empirických zkušeností tvůrce takového modelu. 
Podle hodnot dosažených podnikem se pak provádí vyhodnocení jeho výsledku 
například známkováním nebo bodováním. Příkladem takového modelu je Kralickův 
rychlý test nebo také Soustava bilanční analýzy podle Rudolfa Douchy. 

Vyhodnocení bankrotních modelů je založeno na statistickém zpracování skutečných 
účetních údajů určitého souboru podniků (například soubor českých průmyslových 
podniků nebo soubor podniků v potravinářském průmyslu, případně soubor mlékárenských 
podniků). Podle zvoleného souboru jsou upravována výsledná kritéria či hodnotící 
intervaly. K modelům tohoto typu se řadí Altmanovo Z´´ score (vyskytuje se v celé 
řadě různých variant) a rovněž Index IN vytvořený manželi Neumaierovými. 
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Kralickův rychlý test 
 
Tento bonitní model finanční analýzy se skládá ze čtyř základních ukazatelů: 
 
� kvóta vlastního kapitálu - vlastní kapitál / celková bilanční suma, 

� doba splácení dluhu z cash flow - krátkodobé + dlouhodobé závazky / aktuální 
výše CF, 

� rentabilita tržeb - CF / (tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby 
z prodeje zboží), 

� rentabilita aktiv - EBIT/aktiva. 
 
Podle dosažených hodnot za jednotlivé ukazatele se v druhém kroku analyzované 
firmě přidělí známky podle následujících intervalů: 
 

Ukazatel 
Výborně 

Velmi 
dobře 

Dobře Špatně Ohrožení 

1 2 3 4 5 

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

      
Doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

      
Cash flow v tržbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

      
ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

 
Výsledná známka je aritmetickým průměrem dosažených známek. Známku lze 
srovnávat meziročně nebo s hodnotami v rámci odvětví, porovnáním s konkurenty 
apod. Známka sama o sobě je bezrozměrným číslem a bez srovnání je její vypovídací 
schopnost jen omezená. (Podniku v reprografickém průmyslu vyjde průměrná známka 2,9, 
což by mohlo ukazovat na průměrný a neuspokojivý výsledek. Při srovnání s podniky v rámci 
odvětví však vyjde, že v daném oboru je průměrný výsledek roven známce 3,7, z čehož je 
zřejmé, že hodnocená společnost v rámci svého odvětví patří k těm lepším.) 
 
  

 Příklad – Kralickův test 
 
 

ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Aktiva celkem 419 447 Vlastní kapitál 240 856 EAT 1 115 

  
Krátkodobé 
závazky 

70 610 EBIT 12 218 
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Dlouhodobé 
závazky 

25 172 Tržby celkové 762 707 

 
� kvóta vlastního kapitálu = VK / A * 100 = 240 856 / 419 447 * 100 = 57 % 
 
� doba splácení dluhu = KZ + DZ / EAT = 70 610 + 25 172 / 1 115 = 85 let 
 
� rentabilita tržeb = EBIT / T * 100 = 12 218 / 762 707 * 100 = 1,6 % 
 
� rentabilita aktiv = EBIT / A * 100 = 12 218 / 419 447 * 100 = 2,9 % 
 

Ukazatel 
Výborně 

Velmi 
dobře 

Dobře Špatně Ohrožení Výsledná 
hodnota 

Výsledná 
známka 

1 2 3 4 5 

        
Kvóta 
vlastního 
kapitálu 

> 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 57 % 1 

        
Doba 
splácení 
dluhu 

< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 85 let 5 

        
Rentabilita 
tržeb 

> 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 1,6 % 4 

        
ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 2,9 % 4 

        
Výsledná průměrná známka 3,5 

 
Pro srovnání byl vypočten Kralickův rychlý test i v následujících letech s těmito výsledky: 
 
� 2007 známka 3,5 
� 2008 známka 4,8 
� 2009 známka 4,3 
� 2010 známka 5,0 
 
Bonita podniku se viditelně a rychle zhoršovala a přesto, že se jedná o model bonitní, je 
zřejmé, že podniku směřuje k úpadku. 
 
 
Altmanův index důvěryhodnosti 
 
Tento bankrotní model pracuje s výsledky statistické analýzy, pomocí níž bylo možné 
předpovídat finanční krach firmy. Při výpočtu je využíváno pěti poměrových 
ukazatelů. 
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 Základní rovnice Altmanova indexu: 
 
 Z = 3,3 * EBIT / celková aktiva + 1,0 * tržby / celková aktiva + 0,6 * tržní hodnota 
  vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu + 1,4 * zadržené zisky / aktiva celkem 
  + 1,2 * čistý pracovní kapitál / aktiva celkem  
 
Hodnotící intervaly indexu: 
 
� Z faktor > 2,99  můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

� 1,8 < Z faktor < 2,99 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

� Z faktor < 1,8  firma je ohrožena vážnými finančními problémy 
 
Tento výpočtový vzorec však nelze využít pro posuzování českých podniků, 
u kterých se základní parametry zásadně liší od podniků v USA. Mezi důvody těchto 
odlišností oproti středoevropským ekonomikám, včetně české, patří zejména: 
 
� vyšší produktivita práce, 

� lepší přístup k novým technologiím a vlastní dlouhodobý výzkum a vývoj, 

� stabilizovaný a dlouhodobě rozvíjený tržní ekonomický systém, 

� kontinuální ekonomický a společenský vývoj, včetně vlastnických vztahů 
k výrobním faktorům. 

 
 
Altmanovo Z´´ score 
 
Pro rozvojové trhy, mezi které patří i ČR, byla vytvořena modifikace základního 
Altmanova indexu v podobě Z´´ score. 
 
 Základní rovnice Altmanova Z´´ score: 
 
 Z´´ = 6,56 * čistý pracovní kapitál / aktiva celkem + 3,26 * zadržené zisky / 
  aktiva celkem + 6,72 * EBIT / celková aktiva + 1,05 * účetní hodnota vlastního 
  kapitálu / účetní hodnota závazků 
 
Interpretace hodnoty Z´´ score: 
 
� Z´´ score > 2,6  můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

� 1,1 < Z´´ score < 2,6 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

� Z´´ score < 1,1  firma je ohrožena vážnými finančními problémy 
 
  

 Příklad – Altmanovo Z´´ score 
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ROZVAHA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

AKTIVA PASIVA 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

Položka 
Hodnota 
v tis. Kč 

      
Aktiva celkem 419 447 Vlastní kapitál 240 856 EBIT 12 218 

Oběžná aktiva 147 422 
Závazky 
z obchodního 
styku 

66 904 EAT 1 115 

  Cizí zdroje 177 464   

  
Nerozdělený 
zisk 

8 452   

 
� čistý pracovní kapitál / aktiva celkem = (147 422 – 66 904) / 419 447 = 0,19 
 
� zadržené zisky / aktiva celkem = (8 452 + 1 115) / 419 447 = 0,02 
 
� EBIT / celková aktiva = 12 218 / 419 447 = 0,03 
 
� účetní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota závazků = 240 856 / 177 464 = 1,36 
 
Z´´ 
= 6,56 * 0,19 (čistý pracovní kapitál / aktiva celkem) 

+ 3,26 * 0,02 (zadržené zisky / aktiva celkem) 

+ 6,72 * 0,03 (EBIT / celková aktiva) 

+ 1,05 * 1,36 (účetní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota závazků) 

= 3,1 
 
Tento výsledek je možno hodnotit jako pozitivní. 
 
Pro srovnání bylo vypočteno Altmanovo Z´´ score i v následujících letech s těmito výsledky: 
 
� 2007 známka 2,0 
� 2008 známka -2,4 
� 2009 známka 0,8 
� 2010 známka -1,2 
 
Podnik směřuje od roku 2008 viditelně ke krachu. 
 
Vedle dvou výše uvedených modelů – jednoho bonitního a jednoho bankrotního 
existuje celá řada dalších, které se odlišují v detailech jednak výběru hodnotících 
poměrových ukazatelů, nebo přístupu k vyhodnocení výsledků, nicméně princip 
využití je stejný. 
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Využití nástrojů finanční analýzy je při zkoumání stavu úpadku podniku zcela 
nezbytnou podmínkou. Zejména je pak vhodné celou analýzu podpořit i použitím 
alespoň některého z bankrotních modelů. 
 
  

 Vyhodnocení finanční analýzy 
 
 

v % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

           
Vertikální analýza 

           

Tržby za zboží 
a tržby za 
výrobky a 
služby celkem 

11 903 765 11 566 886 11 910 362 12 820 585 14 340 886 15 736 911 16 975 290 18 092 011 19 059 571 19 796 873

Tržby za zboží a výkony = 100 

Tržby z 
prodeje zboží 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady na 
prodané zboží 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obchodní 
marže 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výkony 102,46 102,41 101,66 101,56 101,39 101,27 101,18 101,11 101,05 101,01

Tržby 
z prodeje 
výrobků 
a služeb 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Výkonová 
spotřeba 

84,65 83,04 83,22 83,03 82,28 81,75 81,41 81,18 81,05 81,05

Spotřeba 
materiálu 
a energií 

62,21 60,06 58,07 83,03 82,28 81,75 81,41 81,18 81,05 81,05

Spotřeba 
služeb 

22,44 22,98 25,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Přidaná 
hodnota 

17,81 19,37 18,44 18,53 19,12 19,52 19,77 19,93 20,00 19,96

Osobní 
náklady 

5,52 6,23 5,61 5,43 5,13 4,95 4,88 4,90 4,90 4,98

Odpisy 5,23 5,79 5,57 5,51 4,85 4,51 4,27 4,13 4,06 4,10

Tržby 
z prodeje 
dlouhodobého 
majetku 
a materiálu 

0,95 0,41 3,23 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zůstatková 
cena prod. 
dlouhod. 
majetku 
a materiálu 

0,67 0,24 2,73 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Změna stavu 
rezerv, oprav. 
položek 
komplex. NPO 

1,24 -0,53 -1,36 -1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní 
provozní 
výnosy 

7,35 0,81 1,15 1,09 1,01 0,94 0,90 0,87 0,85 0,84
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v % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

           
Ostatní 
provozní 
náklady 

6,06 0,51 0,77 0,86 0,79 0,74 0,71 0,68 0,67 0,66

Provozní 
hospodářský 
výsledek 

7,30 8,21 9,46 9,23 9,27 10,20 10,75 11,04 11,16 11,01

Nákladové 
úroky 

0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní 
finanční 
výnosy 

0,01 0,04 0,01 0,12 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Ostatní 
finanční 
náklady 

0,06 0,09 0,14 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09

Finanční 
výsledek 
hospodaření 

0,15 0,15 0,34 0,45 0,06 0,12 0,16 0,19 0,19 0,19

Daň z příjmu 2,24 2,13 2,41 4,54 2,24 2,48 2,62 2,69 2,72 2,69

Hospodářský 
výsledek z 
běžné činnosti 

5,21 6,24 7,39 5,14 7,10 7,84 8,30 8,53 8,63 8,52

                      
Aktiva = 100 

Stálá aktiva 65,9 66,4 63,0 62,5 61,4 59,5 58,7 58,3 58,5 59,1

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

1,0 1,0 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek 

62,8 63,4 60,3 60,4 59,3 57,4 56,6 56,4 56,6 57,2

Dlouhodobý 
finanční 
majetek 

2,1 2,0 2,2 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1

Oběžná aktiva 34,0 33,6 36,9 37,4 38,5 40,4 41,3 41,6 41,5 40,9

Zásoby 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Dlouhodobé 
pohledávky 

0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Krátkodobé 
pohledávky 

31,3 28,1 31,7 29,5 30,9 31,1 31,3 31,5 31,5 31,5

Pohledávky 
z obchodních 
vztahů 

0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stát-daňové 
pohledávky 

0,4 0,1 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

Krátkodobý 
finanční 
majetek 

2,1 4,9 4,8 7,6 7,4 9,1 9,7 9,9 9,7 9,2

Časové 
rozlišení 

0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

                      
Vlastní 
kapitál 

47,0 50,1 52,8 51,1 50,2 50,3 50,3 50,4 50,5 50,7

Základní 
kapitál 

19,6 19,0 18,2 17,6 16,5 15,1 14,1 13,3 12,7 12,2

Kapitálové 
fondy 

2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3

Fondy ze 
zisku 

20,4 23,6 26,3 26,9 25,2 23,2 21,7 20,4 19,4 18,7
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v % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

           
Nerozdělený 
HV minulých 
let 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,0 5,1 7,0 8,8 10,4

HV účetního 
období 

4,8 5,4 6,3 4,6 6,6 7,3 7,8 8,1 8,2 8,1

Cizí zdroje 46,0 42,5 39,6 41,1 42,0 42,1 42,1 42,1 42,0 41,7

Rezervy 3,9 2,3 3,5 2,3 2,2 2,4 2,6 2,6 2,7 2,6

Dlouhodobé 
závazky 

4,2 4,2 3,9 5,5 5,2 4,8 4,5 4,2 4,0 3,8

Krátkodobé 
závazky 

37,6 36,1 32,2 33,2 34,7 34,9 35,1 35,3 35,3 35,2

Závazky 
z obchodních 
vztahů 

5,1 4,9 3,4 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9

Závazky 
k ovládajícím 
osobám 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Závazky 
k zaměstnanc. 

0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Závazky ze 
sociálního a 
zdravotního 
pojištění 

0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Stát daňové 
závazky 

0,8 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

 Bankovní 
úvěry 
a výpomoci 

0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Časové 
rozlišení 

7,0 7,4 7,6 7,8 7,8 7,6 7,6 7,5 7,5 7,6

           
Horizontální analýza 

           
Tržby z 
prodeje zboží 

- - 320,5 -100,0 - - - - - -

Náklady na 
prodané zboží 

- - 232,0 -100,0 - - - - - -

Obchodní 
marže 

- - 416,7 -100,0 - - - - - -

Výkony 8,7 -2,9 2,2 7,5 11,7 9,6 7,8 6,5 5,3 3,8

Tržby 
z prodeje 
výrobků 
a služeb 

10,2 -2,8 3,0 7,6 11,9 9,7 7,9 6,6 5,3 3,9

Výkonová 
spotřeba 

7,5 -4,7 3,2 7,4 10,8 9,0 7,4 6,3 5,2 3,9

 Spotřeba 
materiálu 
a energií 

-12,1 -6,2 -0,4 53,9 10,8 9,0 7,4 6,3 5,2 3,9

Spotřeba 
služeb 

183,3 -0,5 12,7 -100,0 - - - - - -

Přidaná 
hodnota 

15,0 5,7 -1,9 8,1 15,4 12,0 9,3 7,4 5,7 3,7

Osobní 
náklady 

5,5 9,6 -7,2 4,2 5,7 5,8 6,4 6,9 5,5 5,5

Odpisy 6,7 7,5 -0,9 6,4 -1,4 1,9 2,2 3,0 3,7 4,9

     



 A Ekonomická situace podniku – stav insolvence  �  81   

 

v % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

           
Tržby z 
prodeje 
dlouhodobého 
majetku 
a materiálu 

57,1 -58,7 721,5 -80,5 -100,0 - - - - -

Zůstatková 
cena prod. 
dlouhod. 
majetku 
a materiálu 

49,3 -65,3 1 080,7 -83,0 -100,0 - - - - -

Změna stavu 
rezerv, oprav. 
položek 
komplex. NPO 

9,1 -141,6 -165,2 -5,6 100,0 - - - - -

Ostatní 
provozní 
výnosy 

0,6 -89,3 46,3 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Ostatní 
provozní 
náklady 

3,9 -91,8 56,5 19,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Provozní 
hospodářský 
výsledek 

26,2 9,3 18,5 5,1 12,3 20,7 13,7 9,4 6,6 2,5

Nákladové 
úroky 

-59,3 -53,8 -96,7 -4,6 -100,0 - - - - -

Ostatní 
finanční 
výnosy 

171,5 437,6 -82,2 1 703,7 -93,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Ostatní 
finanční 
náklady 

-1,5 33,2 65,0 -8,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Finanční 
výsledek 
hospodaření 

1299,8 -3,2 134,0 40,4 -84,0 109,1 44,2 22,9 6,3 4,2

Daň z příjmu 49,3 -7,6 16,3 103,3 -44,8 21,3 14,1 9,6 6,6 2,5

Hospodářský 
výsledek z 
běžné činnosti 

21,3 16,2 22,1 -25,2 54,5 21,3 14,1 9,6 6,6 2,5

                      
Aktiva celkem 7,1 3,2 4,5 3,7 6,8 8,7 7,0 6,0 5,1 4,0

Stálá aktiva 6,7 3,9 -0,8 2,8 5,0 5,3 5,5 5,4 5,4 5,1

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

-6,1 5,9 -45,5 7,0 21,6 20,3 15,5 5,0 5,0 5,0

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek 

7,5 4,2 -0,6 3,7 5,0 5,3 5,5 5,6 5,5 5,2

Dlouhodobý 
finanční 
majetek 

-7,7 -4,5 15,7 -22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oběžná aktiva 8,2 1,8 14,8 5,1 10,0 14,2 9,2 6,8 4,8 2,6

Zásoby -12,8 -24,6 -13,8 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dlouhodobé 
pohledávky 

-72,2 37,9 -73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Krátkodobé 
pohledávky 

4,2 -7,5 18,0 -3,6 11,7 9,6 7,8 6,5 5,3 3,8

Pohledávky 
z obchodních 
vztahů 

-80,9 55,4 -100,0 - - - - - - -



82 � INSOLVENCE ABC 

 

 

v % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

           
Stát-daňové 
pohledávky 

27,0 -80,4 2 098,2 -75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Krátkodobý 
finanční 
majetek 

459,5 147,4 1,7 63,3 3,6 34,0 14,4 8,0 3,3 -1,4

Časové 
rozlišení 

-43,3 -45,6 70,3 -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                      
Vlastní 
kapitál 

6,1 10,0 10,2 0,2 4,9 9,0 7,0 6,1 5,4 4,5

Základní 
kapitál 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kapitálové 
fondy 

2,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fondy ze 
zisku 

9,5 19,2 16,6 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nerozdělený 
HV minulých 
let 

- - - - - 2 625,4 84,1 45,7 31,1 23,3

HV účetního 
období 

22,1 16,2 21,8 -23,7 51,8 21,3 14,1 9,6 6,6 2,5

Cizí zdroje 7,9 -4,5 -2,8 7,7 9,2 8,8 7,1 5,9 4,8 3,4

Rezervy 36,8 -39,8 62,4 -31,0 -0,4 20,3 13,5 9,2 6,4 2,4

Dlouhodobé 
závazky 

19,1 3,6 -3,2 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Krátkodobé 
závazky 

8,9 -1,1 -6,9 7,1 11,4 9,4 7,7 6,4 5,2 3,8

Závazky 
z obchodních 
vztahů 

-10,2 -2,4 -26,1 10,9 11,9 9,7 7,9 6,6 5,3 3,9

Závazky 
k ovládajícím 
osobám 

51,1 13,3 -25,9 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Závazky 
k zaměstnanc. 

12,6 22,2 -28,2 29,1 6,1 6,1 6,8 7,3 5,7 5,7

Závazky ze 
sociálního a 
zdravotního 
pojištění 

19,2 1,7 -21,3 -21,3 6,1 6,1 6,8 7,3 5,7 5,7

Stát daňové 
závazky 

23,3 -5,6 -57,3 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bankovní 
úvěry 
a výpomoci 

-83,4 -100,0 - - - - - - - -

Časové 
rozlišení 

9,6 7,8 7,8 7,1 6,6 6,2 5,8 5,5 5,2 5,0

                      
Čistý pen. tok 
z prov. čin. 
před zdan. a 
změnami prac. 
kap. 

16,2 -12,2 37,0 -10,1 16,9 17,8 9,4 7,0 5,3 2,4

Změny 
pracovního 
kapitálu 

374,3 -9,3 -369,1 160,8 -77,3 -3,0 -3,6 -2,7 -4,8 -6,5

Čistý pen. tok 
z prov. čin. 
před 
zdaněním 
a mimoř. 
položkami 

59,6 -11,6 -42,6 128,2 -6,1 16,6 8,7 6,5 4,9 2,1
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v % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

           
Čistý peněžní 
tok z provozní 
činnosti 

61,2 -15,4 -52,9 177,7 -7,2 16,1 8,0 6,1 4,6 2,1

Čistý peněžní 
tok z 
investiční 
činnosti 

16,3 12,4 46,3 -74,4 -23,9 -5,6 -5,1 -3,7 -3,9 -2,4

Čistý peněžní 
tok z finanční 
činnosti 

-1 025,1 70,6 -28,0 -273,5 -3,3 17,7 -51,8 -21,3 -14,1 -9,6

                      
Poměrové ukazatele 

                      
ROA  
(z EBIT; %) 

7,7 6,6 6,7 7,3 8,6 9,6 10,3 10,6 10,8 10,6

ROE  
(z EAT; %) 

10,2 10,7 11,9 9,0 13,1 14,6 15,5 16,0 16,2 15,9

ROS  
(z EBIT; %) 

8,4 7,7 7,8 8,3 9,3 10,3 10,9 11,2 11,4 11,2

                      
Pracovní 
kapitál  
(tis. Kč) 

-457 521 -332 128 671 442 615 981 604 346 943 953 1 119 849 1 219 007 1 246 050 1 192 001

Pracovní 
kapitál/aktiva 
(%) 

-3,5 -2,5 4,8 4,2 3,9 5,6 6,2 6,4 6,2 5,7

Likvidita 
běžná (%) 

90,6 93,1 114,9 112,8 111,2 116,1 117,7 118,1 117,6 116,2

Likvidita 
pohotová (%) 

88,8 91,6 113,6 111,6 110,2 115,1 116,8 117,3 116,8 115,4

Likvidita 
okamžitá (%) 

5,5 13,7 15,0 22,8 21,2 26,0 27,6 28,0 27,5 26,1

                      
Podíl 
vlastního 
kapitálu (%) 

47,01 50,11 52,85 51,06 50,15 50,28 50,30 50,36 50,49 50,69

Stupeň 
zadlužení (%) 

52,99 49,89 47,15 48,94 49,85 49,72 49,70 49,64 49,51 49,31

Poměr CK/VK 1,13 1,00 0,89 0,96 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,97

Úrokové krytí 
I (z EBIT) 

236,97 454,24 14 335,55 17 124,76 - - - - - -

Úrokové krytí 
II (z EBITDA) 

383,78 796,06 24 543,35 28 514,71 - - - - - -

                      
Obrat aktiv 0,92 0,86 0,85 0,88 0,93 0,93 0,94 0,95 0,95 0,95

Doba obratu 
zásob (dny) 

1,91 1,48 1,24 1,12 1,00 0,92 0,85 0,80 0,76 0,73

Doba obratu 
pohledávek 
(dny) 

123,08 117,16 134,26 120,23 120,03 119,89 119,78 119,69 119,63 119,58

Doba obratu 
kr. závazků 
(dny) 

147,73 150,42 136,05 135,36 134,86 134,49 134,24 134,07 133,93 133,85

                      
Osobní 
náklady 
k přidané 
hodnotě 

0,31 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
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v % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

           
Produktivita 
práce z 
přidané 
hodnoty  
(tis. Kč/ 
pracovníka) 

1 303 1 394 1 536 1 661 1 917 2 148 2 347 2 521 2 666 2 764

Produktivita 
práce z tržeb 
(tis. Kč/ 
pracovníka) 

7 316 7 198 8 329 8 965 10 029 11 005 11 871 12 652 13 328 13 844

Průměrná 
mzda - roční 
(tis. Kč) 

270 309 319 334 355 376 402 431 456 482

Průměrná 
mzda - 
měsíční (Kč) 

22 522 25 711 26 599 27 849 29 548 31 351 33 483 35 927 37 981 40 153

                      
VK/akcii (Kč) 2 394 2 633 2 901 2 905 3 049 3 323 3 556 3 773 3 977 4 154

EPS (Kč/akcii) 243,4 282,9 345,4 258,4 399,2 484,2 552,4 605,3 645,0 661,2

Tržní cena 
akcie BCPP-
31.prosince 
(Kč) 

1 700 2 345 2 929         

Tržní 
kapitalizace 
BCPP (tis. Kč) 

4 334 225 5 978 681 7 467 614 0 0 0 0 0 0 0

Tržní cena 
akcie RMS-
31.prosince 
(Kč) 

1 709 2 500 2 961         

Tržní 
kapitalizace 
RMS (tis. Kč) 

4 357 426 6 374 115 7 549 200 0 0 0 0 0 0 0

Vyplacená 
dividenda 
(Kč/akcii) 

100 35 70 0 0 0 0 0 0 0

Výplatní 
poměr 

0,41 0,12 0,20 0 0 0 0 0 0 0

 

Finanční analýza účetních výkazů energetické společnosti za období 2002 až září 2010 vedla 
k následujícím závěrům. 
 
Vertikální analýza 
 
Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát ukazuje na poměrně stabilní strukturu výnosů 
a nákladů, navíc vývoj struktury vykazuje pozitivní trendy. Společnost realizuje rozhodující část 
výnosů z prodeje vlastních výrobků a služeb. Tržby za zboží jsou vykazovány sporadicky 
a pohybují se na zanedbatelné úrovni. 
 
Výkonová spotřeba ve sledovaném období vykazuje klesající trend. Od roku 2002 se její podíl 
na tržbách snížil z 88,3 % na 83,2 % v roce 2009. V průběhu roku 2010, konkrétně k datu  
31. března 2010, dosahoval podíl výkonové spotřeby na tržbách 75 %, k datu 31. srpna 2010 
dosahoval 81,06 % a k datu 30. září 2010 dosahoval 81,7 %.  
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Vzhledem ke klesající výkonové spotřebě vykazuje přidaná hodnota rostoucí trend. Od roku 
2002, kdy se její podíl na tržbách pohyboval na úrovni 15,8 %, došlo ke zvýšení podílu na tržbách  
na 18,4 % v roce 2009. V průběhu roku 2010 dosahoval podíl přidané hodnoty na tržbách úrovně 
25,2 % k datu 31. března 2010, 20,72 % k datu 31. srpna 2010 a 20,2 % k datu 30. září 2010. 
 
Rovněž úroveň osobních nákladů vykazuje ve sledovaném období pozitivní trend. Od roku 2002 
do roku 2004 sice vykazuje jejich podíl na tržbách rostoucí hodnoty, od roku 2004 do roku 2009 
však má jejich podíl na tržbách spíše klesající tendenci. V roce 2009 se pohyboval podíl osobních 
nákladů na tržbách na úrovni 5,6 %. V průběhu roku 2010 dosahoval podíl osobních nákladů 
úrovně 3,4 % z tržeb k datu 31. března 2010, 4,3 % k datu 31. srpna 2010 a 4,6 % k datu  
30. září 2010. 
 
Podíl provozního hospodářského výsledku v zásadě kopíruje vývoj přidané hodnoty. Od roku 
2002 dochází ke zvýšení provozního hospodářského výsledku z 6,1 % na 9,5 % v roce 2009. 
V průběhu roku 2010 se pohybuje podíl provozního hospodářského výsledku na tržbách na úrovni 
18,2 % k datu 31. března 2010, 12,3 % k datu 31. srpna 2010 a 12,9 % k datu 30. září 2010. 
 
Finanční náklady a výnosy ve sledovaném období nedosahují významnějších podílů na tržbách. 
Finanční výsledek hospodaření se ve sledovaném období pohybuje v intervalu od -0,2 % do 0,3 %. 
 
Hospodářský výsledek za běžnou činnost se pohybuje v intervalu 3,0 až 7,39 % z tržeb  
a po celé sledované období vykazuje jeho podíl na tržbách rostoucí trend. K datu 31. března 2010 
se podíl hospodářského výsledku za běžnou činnost na tržbách pohyboval na úrovni 15,9 %, k datu 
31. srpna 2010 na úrovni 10,2 % a k datu 30. září 2010 na úrovni 10,6 %. 
  
Obdobně jako v případě výnosů a nákladů vykazuje energetická společnost stabilní struktury 
i v případě aktiv. Stálá aktiva oscilují ve sledovaném období stabilně okolo 65 % z bilanční sumy. 
Rozhodující položku přitom představuje dlouhodobý hmotný majetek. Z oběžných aktiv 
představují rozhodující položku krátkodobé pohledávky, které se pohybují okolo 30 až 33 % 
z bilanční sumy. V průběhu roku 2010 klesá k datu 31. března 2010 a 31. srpna 2010 podíl stálých 
aktiv těsně pod hranici 60 % z bilanční sumy, k 30. září 2010 dochází ke zvýšení úrovně podílu 
stálých aktiv na úroveň 62 %. Úroveň oběžných aktiv se tak v průběhu roku 2010 zvyšuje 
na úroveň 40 % z bilanční sumy. 
 
Rovněž struktura pasiv vykazuje stabilní podíl vlastního kapitálu i cizích zdrojů. V případě 
vlastního kapitálu dochází do roku 2007 k poklesu podílu vlastního kapitálu na bilanční sumě  
z 57 % v roce 2002 na 47 % v roce 2007, v dalších letech pak opět dochází k jeho růstu na úroveň 
53 %. V průběhu roku 2010 se podíl vlastního kapitálu na bilanční sumě pohybuje v intervalu 51,9 
až 54,3 %. 
 
Cizí zdroje jsou tvořeny především krátkodobými závazky (stabilně v intervalu 32 až 37 % 
z bilanční sumy), významnou položku představuje rovněž časové rozlišení reprezentované výnosy 
příštích období (okolo 7 % z bilanční sumy).  
 
Horizontální analýza 
 
Výkony společnosti vykazují s výjimkou roku 2008 meziroční růst v intervalu 2,2 až 4,9 %. 
V roce 2008 dochází k propadu výkonů o 2,9 %. 
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Zatímco tržby vykazují tempo růstu v řádu jednotek procent, přidaná hodnota roste vlivem 
poklesu podílu výkonové spotřeby na tržbách až o 25,9 % (v roce 2006), jinak se pohybuje její růst 
od 4,7 % do 15 %. Pouze v roce 2005 a 2009 dochází k poklesu přidané hodnoty o 5,4, resp. 1,9 %. 
Průměrné tempo růstu přidané hodnoty ve sledovaném období dosahuje úrovně 7,5 % 
ročně. 
 
Osobní náklady vykazují v absolutním vyjádření i přes klesající podíl na tržbách převážně 
rostoucí trend. Průměrné tempo růstu osobních nákladů se pohybuje na úrovni 2,9 %. 
 
Rovněž odpisy vykazují ve sledovaném období v absolutním vyjádření rostoucí trend. 
S výjimkou roku 2003 a 2004, kdy se tempo růstu odpisů pohybuje až na úrovni 36 %, se tempo 
růstu odpisů pohybuje od 6 do 9 % ročně. V roce 2009 pak dochází ke snížení úrovně odpisů 
o necelé 1 %, což souvisí podle našeho názoru s prodejem majetku ke konci roku 2009.  
 
Tempo růstu provozního výsledku hospodaření vykazuje v letech 2003 a 2004 klesající trend, 
od roku 2005 však roste dvouciferným tempem až o 36 %. 
 
Bilanční suma ve sledovaném období nepřetržitě roste v průměru o 10 % ročně. V letech 2008 
a 2009 dochází ke zpomalení tempa růstu bilanční sumy k 4 %. Je přitom možné konstatovat, 
že roste objem všech významných položek aktiv (jak dlouhodobá aktiva, tak i krátkodobé 
pohledávky). 
 
V případě kapitálové struktury dochází po celé sledované období k růstu objemu vlastního 
kapitálu v řádu jednotek % ročně. Rovněž cizí zdroje vykazují s výjimkou roku 2008 a 2009 
růstové tendence.  
 
Poměrové ukazatele 
 
V případě ukazatelů rentability vykazuje energetická společnost stabilních hodnot v případě 
rentability aktiv (ta osciluje okolo 6 % a nevykazuje rostoucí trend). Rentabilita vlastního kapitálu 
i rentabilita tržeb vykazuje ve sledovaném období naopak rostoucí trend. Rentabilita vlastního 
kapitálu se od roku 2002 zvýšila z 5,6 % na 11,9 % v roce 2009. Rentabilita tržeb roste mírněji 
z 6,1 % v roce 2002 na 7,8 % v roce 2009. 
 
Ukazatele likvidity se pohybují na přijatelné úrovni. Běžná likvidita se pohybuje okolo  
100 %, přičemž v některých letech se pohybuje i pod touto hranicí. Nicméně nelze konstatovat, že 
by společnost měla problémy s úhradou vlastních závazků. V průběhu roku 2010 se úroveň 
likvidity pohybuje nad úrovní dosahovanou v minulých letech, běžná likvidita se pohybuje okolo 
120 až 135 %. 
 
Úroveň zadlužení v zásadě koresponduje s výše uvedenými závěry. Společnost vykazuje podíl 
vlastního kapitálu okolo 50 % po celé sledované období. Úroveň zadlužení úročenými cizími 
zdroji je minimální, což se odráží i na extrémně vysokých hodnotách úrokového krytí. 
 
Doba obratu zásob se pohybuje na nízké úrovni do pěti dnů. Naproti tomu dosahuje doba obratu 
pohledávek a závazků poměrně vysokých hodnot. To je způsobeno vysokým podílem 
nevyfakturované elektřiny (dohadné účty aktivní), na druhé straně pak vysokým podílem přijatých 
záloh. Vzhledem k tomu, že úroveň doby obratu pohledávek a závazků se pohybuje na srovnatelné 
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úrovni, nepovažujeme vysoké hodnoty tohoto ukazatele za negativní signál o platební schopnosti 
společnosti. 
 
Ukazatele produktivity vykazují po celé sledované období pozitivní vývojové trendy.  
 
V případě akciových ukazatelů dochází v průběhu sledovaného období k růstu účetní hodnoty 
akcie. Rovněž cena akcií na veřejných trzích po celé sledované období rostla. Tržní kapitalizace 
společnosti podle údajů k 31. prosinci 2009 dosahovala úrovně 7,5 mld. Kč. 
 
Srovnání s oborovými hodnotami 
 
V rámci srovnání s oborovými hodnotami jsme porovnávali výsledky dosahované energetickou 
společností s ostatními regionálními energetickými společnostmi (REAS). 
 
V oblasti ukazatelů rentability energetická společnost nijak nevybočuje z výsledků dosahovaných 
ostatními REAS. Lze konstatovat, že v oblasti rentability vlastního kapitálu se pohybuje 
na průměru ostatních společností, naopak v případě rentability aktiv a rentability tržeb 
za průměrem mírně zaostává. Rozdíly mezi uvedenými společnostmi však nejsou významné. 
 
Rovněž v případě ukazatelů likvidity energetická společnost výrazněji nevybočuje z úrovní 
dosahovaných jednotlivými REAS. Rovněž ostatní REAS vykazují úroveň běžné likvidity okolo 
100.  
 
V případě ukazatelů zadluženosti se energetická společnost pohybuje na úrovni ostatních 
společností. Podíl vlastního kapitálu se pohybuje nad hranicí 50 %. Ukazatel úrokového krytí 
se u všech společností pohybuje na vysoké úrovni. 
 
V případě ukazatelů aktivity je situace obdobná jako v předchozích případech. Ukazatele energetické 
společnosti sice dosahují poměrně vysokých hodnot, situace je však obdobná i v několika dalších 
porovnávaných společnostech.  
 
Doba obratu zásob se pohybuje u všech uvedených společností do tří dnů. 
 
V případě akciových ukazatelů se energetická společnost pohybuje v oblasti účetní hodnoty akcie 
na nadprůměrných hodnotách. Rovněž v případě ukazatele zisk na akcii se energetická 
společnost pohybuje na nadprůměrných hodnotách, vyplácená dividenda na akcii přesto nijak 
nevybočuje z průměru ostatních společností. Tržní kapitalizací se energetická společnost řadí 
k podprůměrně velkým společnostem. 
 
Pro účely komplexního porovnání ekonomické situace jednotlivých společností jsme použili 
Altmanův index. Srovnání energetické společnosti a dalších společností uvádíme v následujícím 
grafu. Jak je z uvedeného grafu patrné, vykazuje Altmanův index rostoucí trend u všech 
uvedených společností, což svědčí o zlepšování jejich ekonomické situace. Energetická společnost se 
hodnotou indexu řadí mezi průměr ostatních společností, což odpovídá i výše uvedeným závěrům, 
kdy se společnost sice neřadí mezi špičku z posuzovaných společností, na druhou stranu 
za nejlepšími výrazněji nezaostává. 
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Zdroj: výroční zprávy jednotlivých REAS, vlastní výpočty 
 
 
Závěr  
 
Celkově je ekonomická situace energetické společnosti vyhodnocena jako stabilní, 
bez negativních trendů, které by mohly ovlivnit její existenci k datu hodnocení 
a v následujících obdobích. Naopak energetická společnost vykazuje v období 2002 – 2009 
pozitivní vývojové trendy v oblasti struktury výnosů a nákladů, což se promítá 
do výsledků hospodaření. 
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A6 Interpretace výsledků a praktické příklady vyhodnocení 
ekonomické situace podniku  

 
V následujícím textu jsou zpracovány příklady dosažených ekonomických výsledků 
a jejich vyhodnocení celkem u čtyř podnikatelských subjektů. Ve třech případech se 
jedná o obchodní společnosti (právnické osoby), jako čtvrtý je pak modelově popsán 
podnik fyzické osoby. 
 
 

Příklad 1 – ekonomicky zdravá společnost 
 
Prvním zpracovaným příkladem je společnost s ručením omezeným podnikající 
v oblasti chemického průmyslu. Společnost provozuje prodejní síť nátěrových hmot 
a s nimi souvisejícího zboží (ředidla  a rozpouštědla, natěračské prostředky, lepidla 
apod.). Jejím hlavním sortimentem jsou barvy, laky. Distribuční síť tvoří tři 
velkoobchodní sklady. Distribuce je prioritně zaměřena na maloobchodní síť v České 
republice, ale orientuje se i na přímé dodávky tuzemským průmyslovým podnikům. 
Svoje aktivity zajišťuje společnost vlastními pracovníky (v letech 2009 i 2010 měla 
stabilně 80 zaměstnanců).  
 
�   

�  Příklad 1 – ekonomicky zdravá společnost 
 

Rekapitulace účetních hodnot majetku a závazků  
 
Následující tabulka shrnuje základní ekonomické výsledky a majetkovou a kapitálovou strukturu 
podniku ve zkoumaném období let 2009 a 2010. 
 

V tis. Kč 2009 2010 

   
Dlouhodobý nehmotný majetek 19 196 22 204 

Dlouhodobý hmotný majetek 45 547 44 679 

Dlouhodobý finanční majetek 6 900 10 900 

Zásoby 43 645 52 895 

Dlouhodobé pohledávky 296 0 

Krátkodobé pohledávky 92 590 93 025 

Finanční majetek 11 003 15 415 

Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 1 919 2 862 

Majetek  c e l k e m 221 096 241 980 

   
Dlouhodobé závazky 80 770 

Krátkodobé závazky 98 553 94 330 

Krátkodobé bankovní úvěry 57 109 70 576 
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V tis. Kč 2009 2010 

   
Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 2 779 1 023 

Závazky  c e l k e m 158 521 166 699 

   
Čistý obchodní majetek (vlastní kapitál) 62 575 75 281 

 
Z výše uvedených ekonomických výsledků vyplývá, že:  
 
� v majetku společnosti převažují oběžná aktiva, která představují přibližně 67 % všech aktiv, 

jsou tvořena zejména krátkodobými pohledávkami a zásobami zboží, dále pak finančním 
majetkem, 

� hmotný majetek je představován skladovacím areálem, nehmotný pak tvoří ochranné známky, 
pořízení obchodních sítí a software, 

� cizí zdroje, včetně ostatních pasiv, činí cca 72 % (rok 2009), resp. 69 % (rok 2010) celkového 
objemu majetku, došlo tedy k mírnému posílení vlastního kapitálu, 

� společnost vykazuje kladnou hodnotu čistého obchodního majetku, to znamená, 
že hodnota majetku společnosti převyšuje její závazky, a to o 62 575 000,00 Kč v roce 2009  
a 75 281 000,00 Kč v roce 2010. 

 
Údaje z výkazu zisků a ztrát 
 

V tis. Kč 2009 2010 

   
Tržby za prodej zboží 546 836 618 841 

Náklady vynaložené na prodané zboží 482 932 533 321 

Obchodní marže 63 904 85 520 

Výkony 7 519 10 000 

Výkonová spotřeba 32 369 40 980 

Přidaná hodnota 39 054 54 540 

Osobní náklady 21 351 29 248 

Daně a poplatky 500 444 

Odpisy 6 057 7 719 

Ostatní provozní výnosy 10 818 15 894 

Ostatní provozní náklady  10 438 8 253 

Provozní hospodářský výsledek 11 397 24 446 

Finanční hospodářský výsledek -4 283 -12 944 

Hospodářský výsledek účetního období 12 707 7 419 

 
Z údajů získaných z výkazu zisků a ztrát je zřejmé, že: 
 
� byl za oba dva roky vykázán zisk, a to 12 707 000,00 Kč (2009) a 7 419 000,00 Kč (2010), 



 A Ekonomická situace podniku – stav insolvence  �  91   

 
� kladného výsledku bylo dosaženo i na úrovni provozního hospodářského výsledku, což znamená, 

že výnosy společnosti (především tržby za prodej zboží) postačovaly na pokrytí 
provozních nákladů. 

 
Na první pohled vykazuje uvedená společnost dobrou ekonomickou situaci, bez znaků úpadku. 
Pro hlubší analýzu jsou níže uvedeny hodnoty základních poměrových ukazatelů finanční 
analýzy. 
 

Vybrané poměrové ukazatele 

 
Poměrové ukazatele  2009 2010 

 
ROE (%) ČZ/VK 7,7 20,4 

ROA (%) EBIT/A 5,3 9,9 

 
Likvidita běžná (%) OA/(KZ-ZS) 149,7 171,0 

Likvidita pohotová (%) (FM+KP)/(KZ-ZS) 105,1 115,0 

Likvidita okamžitá (%) FM/(KZ-ZS) 11,2 16,3 

 
Míra zadluženosti CK/VK 28,3 31,1 

Stupeň zadlužení (%) CK/A 71,7 68,9 

 
Obrátka aktiv T/A 2,5 2,6 

Doba obratu zásob (dny) 360 * Z/T 28,3 30,3 

Doba obratu pohledávek (dny) 360 * P/T 60,1 59,0 

Doba obratu  
krátkodobých závazků (dny) 

360 * (KZ-ZS)/T 64,0 54,0 

 
Pozn.: CZ – cizí zdroje, OP – ostatní pasiva, VK – vlastní kapitál, EBIT – zisk před zdaněním 

a úroky, ČZ – zisk po zdanění, Z – zásoby, KP – krátkodobé pohledávky, KZ – krátkodobé 
závazky, ZS – závazky ke společníkům, A – aktiva celkem, OA – oběžná aktiva, FM – 
finanční majetek, T – tržby z prodeje zboží, ROA – rentabilita aktiv, ROE – rentabilita 
vlastního kapitálu 

 
Z hodnot poměrových ukazatelů lze vyvodit následující závěry o ekonomické situaci společnosti: 
 
� v oblasti rentability dosahuje společnost dobrých výsledků, přičemž tyto mají rostoucí tendenci 

(zejména rok 2010 je z pohledu výnosnosti podnikání velmi úspěšný), 

� ukazatele likvidity se pohybují na úrovni doporučených hodnot, oběžný majetek společnosti 
pokrývá její krátkodobé závazky, společnost by tak neměla mít problémy s úhradou svých 
splatných závazků, protože při jejím financování se management drží pravidla, že hodnota 
oběžného majetku musí být větší, než hodnota krátkodobých závazků, 

� dochází k mírnému nárůstu úrovně vlastního kapitálu z 28,3 % na 31,1 %. Tento faktor má 
na ekonomickou situaci společnosti neutrální vliv, protože se podíl cizího kapitálu pohybuje 
stále v intervalu kolem 70 %, což je s ohledem na výnosnost podnikání vyhovující hodnota, 

� ukazatele aktivity dosahují akceptovatelné hodnoty, doba obratu pohledávek i závazků se 
pohybuje okolo 60 dní. Tato hodnota je v oboru podnikání společnosti běžná. 
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Ze stručného zhodnocení ekonomické situace společnosti vyplývá, že je ve velmi dobré 
ekonomické situaci, která je stabilní, bez negativních trendů, které by mohly ovlivnit její 
existenci v následujících obdobích. V některých oblastech naopak společnost vykazuje 
významný rozvojový potenciál a je tak úpadkem ohrožena zcela minimálně.  
 
 

Příklad 2 – společnost se záporným čistým obchodním majetkem 
 
Druhý příklad představuje společnost s ručením omezeným provozující mezinárodní 
nákladní autodopravu. Společnost vznikla v roce 1994 jako spediční společnost. 
V současné době disponuje vozovým parkem 15 tahačů se sklápěcími a plachtovými 
návěsy a zajišťuje přepravy mezi členskými státy EU i mezi státy východní 
a jihovýchodní Evropy.  
  
�   

�  Příklad 2 – společnost se záporným čistým obchodním majetkem 
 

Níže jsou uvedeny ekonomické výsledky společnosti za roky 2009 a 2010 
 

V tis. Kč 2009 2010 

   
Dlouhodobý hmotný majetek 1 054 1 155 

Zásoby 0 0 

Krátkodobé pohledávky 30 444 24 784 

Finanční majetek 24 370 22 861 

Majetek  c e l k e m 55 868 48 800 

   
Krátkodobé závazky 30 258 29 335 

Bankovní úvěry 20 290 20 624 

Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv  11 359 18 143 

Závazky  c e l k e m 61 907 68 102 

   
Čistý obchodní majetek (vlastní kapitál) -6 039 -19 302 

   
Výkony 135 389 115 757 

Výkonová spotřeba 110 804 94 851 

Přidaná hodnota 24 585 20 906 

Provozní hospodářský výsledek -11 658 -11 194 

Hospodářský výsledek účetního období -7 701 -13 263 

 
Z rozvahy této spediční společnosti vyplývá, že: 
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� cizí zdroje, včetně ostatních pasiv, převažují nad aktivy společnosti, a to  

o 6 039 000,00 Kč v roce 2009 a 19 302 000,00 Kč v roce 2010, 

� čistý obchodní majetek (tj. celkový objem aktiv - cizí zdroje - ostatní pasiva) dosahoval 
v průběhu sledovaného období záporných hodnot, 

� společnost je tedy účetně předlužena, 

� úroveň předlužení má rostoucí tendenci.  
 
Je zřejmé, že společnost vlastní minimální hmotný majetek vzhledem k rozsahu své činnosti. 
Veškeré dopravní prostředky jsou totiž pořízeny na leasing, což zásadně ovlivňuje výsledky 
hospodaření společnosti. V majetkových položkách výrazně převažuje oběžný majetek  
(cca 98 % celkového objemu aktiv), který je tvořen krátkodobými pohledávkami a finančním 
majetkem. 
 
Co se týká ekonomické výkonnosti společnosti, je z údajů získaných z výkazu zisků a ztrát 
zřejmé, že: 
 
� bylo za poslední dva roky dosaženo záporného hospodářského výsledku, a to již 

na úrovni provozního hospodářského výsledku, což znamená, že výnosy společnosti 
nepostačovaly na pokrytí provozních nákladů, 

� hodnota ztráty se prohlubuje (vykázána ztráta ve výši -7 701 000,00 Kč v roce 2009 
a -13 263 000,00 Kč v roce 2010, tedy téměř dvojnásobek při klesající úrovni tržeb).  

 
Ztráty byly způsobeny zejména vysokými náklady, které nebyly pokryty výnosy. Celkové náklady 
jsou ovlivněny vysokými náklady na provoz vozidel (opravy a udržování, mýtné) a leasingy 
vozidel, které se pohybují přibližně v polovině sjednané doby nájmu. 
 
Právě nákladové zatížení leasingovými splátkami je velmi vysoké, doby pronájmu musí 
být s ohledem na ekonomickou situaci společnosti prodlužovány a u většiny smluv dochází 
ke změnám splátkových kalendářů. Leasingy tak budou končit převážně v letech 2012 a 2013. V té 
době však bude vozový park již značně zastaralý (většina leasingů byla prodloužena na šest let) 
a bude jej třeba obnovit. Na to ovšem společnost nebude mít v dané době potřebné prostředky. 
 
Vzhledem k tomu, že společnost vykazuje hodnotu finančního majetku ve výši téměř 
odpovídající krátkodobým závazkům, lze předpokládat, že by byla schopna ze svých 
disponibilních prostředků uhradit veškeré své krátkodobé splatné závazky.  
 

V tis. Kč 2009 2010 

   
Finanční majetek 24 370 22 861 

Krátkodobé závazky 30 258 29 335 

 
Tento stav omezuje riziko problémů s platební neschopností společnosti ve sledovaném 
období, nicméně s ohledem na ostatní faktory podnikání společnosti vyvstává otázka věrohodnosti 
účetní evidence.  
 
Ekonomická situace této společnosti není dobrá a navíc se postupně a poměrně radikálně 
zhoršuje. Za velmi negativní lze označit velmi vysoký podíl cizích zdrojů, resp. dokonce 
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zápornou hodnotu vlastního kapitálu, a s tím související vysoké zadlužení, 
resp. předlužení společnosti. Dalším významným negativním faktorem je i nadále 
se prohlubující záporný hospodářský výsledek zhoršovaný především náklady spojenými 
s leasingovými splátkami, ale i s rostoucími náklady na provoz vozidel a zároveň 
dlouhodobě nasmlouvanými přepravními tarify, které tyto náklady zohledňují až 
se zpožděním.  
 
 

Příklad 3 – společnost mající problémy s platební schopností 
 
Jako třetí příklad v této kapitole si uvedeme ekonomické výsledky společnosti 
s ručením omezeným, která se zabývala stáčením, zpracováním a prodejem 
minerálních vod. Jedná se o údaje získané z účetní závěrky společnosti za rok 2010. 
 
�   

�  Příklad 3 – společnost mající problémy s platební schopností 
 
 

V tis. Kč 2009 2010 

   
Dlouhodobý hmotný majetek 19 990 17 859 

Finanční investice 100 100 

Zásoby 0 317 

Krátkodobé pohledávky 9 374 27 294 

Finanční majetek 1 138 120 

Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 682 485 

Majetek  c e l k e m 31 284 46 175 

   
Dlouhodobé závazky 7 213 7 142 

Krátkodobé závazky 19 315 34 349 

Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 68 216 

Závazky  c e l k e m 26 596 41 707 

   
Čistý obchodní majetek 4 688 4 468 

   
Tržby za prodej zboží 0 1 215 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 1 091 

Obchodní marže 0 124 

Výkony 22 688 20 255 

Výkonová spotřeba 9 576 12 278 

Přidaná hodnota 13 112 8 101 

Provozní hospodářský výsledek 1 882 -8 960 

Hospodářský výsledek za běžnou činnost 936 -9 464 
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V tis. Kč 2009 2010 

   
Hospodářský výsledek účetního období 1 035 -220 

 
Ekonomické údaje společnosti převzaté z rozvahy a výkazu zisku a ztrát vypovídají o tom, že: 
 
� hodnota aktiv společnosti je vyšší než hodnota cizích zdrojů, včetně ostatních pasiv, 

což znamená, že společnost není předlužená, 

� bylo dosaženo kladného čistého obchodního majetku (tj. celkový objem aktiv - cizí zdroje 
– ostatní pasiva), a to 4 688 000,00 Kč v roce 2009 a 4 468 000,00 Kč v roce 2010, 

� v roce 2009 převažují stálá aktiva (cca 64 % celkových aktiv), v roce 2010 dochází 
k výraznému nárůstu objemu krátkodobých pohledávek a oběžná aktiva pak tvoří 60 % 
celkové hodnoty majetku, 

� došlo k poklesu ekonomické výkonnosti společnosti – snížily se výkony (tržby za vlastní 
produkci poklesly z důvodu výrazného poklesu odbytu způsobeného silnou konkurencí), vzrostla 
výkonová spotřeba (náklady na provoz zařízení a zejména náklady spojené s opravami 
zastaralého vybavení, dále pak i osobní náklady a náklady na energie a služby). Díky tomu klesla 
přidaná hodnota, za rok 2010 byl vykázán záporný provozní hospodářský výsledek  
(-8 960 000,00 Kč) i hospodářský výsledek účetního období (-220 000,00 Kč). 

 
Největší položku oběžných aktiv představují k 31. prosinci 2010 krátkodobé pohledávky 
v účetní hodnotě 27 294 000,00 Kč, které se v porovnání s předchozím obdobím výrazně zvýšily 
(z 9 374 000,00 Kč). V knize pohledávek bylo zjištěno, že: 
 
� se jedná převážně o pohledávky, které vznikly v průběhu roku 2009, případně na počátku roku 

2010, 

� v blízké době tedy nelze očekávat úhradu těchto starých pohledávek, jejich hodnota s další 
dobou rychle klesá, 

� dle přílohy k účetní závěrce činila souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti  
22 632 000,00 Kč.  

 
Společnost disponovala k 31. prosinci 2010 velmi nízkou hodnotou peněžních prostředků. 
Peníze v hotovosti byly ve výši 6 000,00 Kč (v minulém období dosáhly hodnoty 16 000,00 Kč). 
Na běžném účtu bylo k 31. prosinci 2010 114 000,00 Kč. 
 
Závazky společnosti byly relativně vysoké a oproti minulému období ještě vzrostly. Celkové 
závazky činily k 31. prosinci 2010 41 707 000,00 Kč a v minulém období 26 596 000,00 Kč. Dle 
knihy závazků trvá část evidovaných závazků již od roku 2007 a velká část jich spadá do roku 
2009. Z toho lze usuzovat, že společnost nemá dostatečné prostředky na jejich plnění. 
 
Z hlediska schopnosti společnosti dostát svým závazkům je výstižný rozdíl objemu oběžných aktiv, 
jakožto neustále se obměňující části majetku společnosti, a krátkodobých závazků společnosti.  
 

V tis. Kč 2010 2010 

   
Oběžný majetek 10 512 27 731 
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V tis. Kč 2010 2010 

   
Krátkodobé závazky 19 315 34 349 

   
Rozdíl -8 803 - 6 618 

 
Je patrné, že společnost měla problémy s pokrytím svých krátkodobých závazků, neboť tyto 
převyšovaly hodnotu oběžných aktiv. To znamená, že přeměna vstupů na pohledávky 
a následně na peněžní prostředky nestačila na pokrytí krátkodobých závazků plynoucích 
z činnosti společnosti. 
 
Co se týče celkové ekonomické situace dané společnosti, pozitivně lze hodnotit kladnou 
úroveň čistého obchodního majetku (účetní hodnota majetku převyšuje účetní hodnotu 
celkových závazků). Na základě analýzy oběžného majetku a závazků byly identifikovány 
problémy s likviditou a schopností hradit závazky v plné výši a včas, když oběžný 
majetek (zásoby + krátkodobé pohledávky + finanční majetek) nepostačuje na úhradu 
krátkodobých závazků společnosti. Podle všech dostupných příznaků se společnost ocitla 
v situaci druhotné platební neschopnosti. 
 
 

Příklad 4 – ekonomická situace podniku fyzické osoby  
 
Závěrečným příkladem je fyzická osoba – podnikatel provozující stavební firmu 
provádějící především zednické práce menšího rozsahu a zateplování rodinných 
domů. Velmi často tento podnikatel realizuje stavební práce jako subdodávky 
pro větší stavební firmy.  
 
�   

�  Příklad 4 – ekonomická situace podniku fyzické osoby 
 

Firma vede daňovou evidenci, níže jsou uvedeny základní údaje o její ekonomické situaci získané 
z přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010. 
 

V Kč 2010 

  
Hmotný majetek 625 079 

Peněžní prostředky v hotovosti 648 204 

Peněžní prostředky na bankovních účtech 1 895 007 

Zásoby 0 

Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček 2 090 018 

  
Majetek  c e l k e m 5 258 308 

  
Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček 3 432 735 

Závazky  c e l k e m 3 432 735 
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V Kč 2010 

  
Čistý obchodní majetek 1 825 573 

  
Příjmy 17 825 474 

Výdaje 17 786 417 

Leasing 78 704 

  
Hrubý zisk 39 057 

 
Z uvedených hodnot vychází kladná hodnota čistého obchodního majetku, to znamená, 
že majetek podniku postačuje na pokrytí všech jeho závazků. Za rok 2010 byl vykázán hrubý zisk 
ve výši 39 057,00 Kč. 
 
V majetku převládá oběžný majetek (88 % hodnoty celkového majetku), tvořený  
z 55 % peněžními prostředky a z 45 % pohledávkami z obchodních vztahů. Závazky v celkové výši 
3 432 735,00 Kč tvoří jednak krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši 2 432 735,00 Kč 
a dále dlouhodobý úvěr ve výši 1 000 000,00 Kč na pořízení nákladního automobilu. 
 

V Kč 2010 

  
Oběžný majetek 4 633 229 

Finanční majetek 2 543 211 

  
Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček 3 432 735 

Krátkodobé závazky 2 432 735 

  
Oběžný majetek – Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček 1 200 494 

Finanční majetek – Krátkodobé závazky 110 476 
 
Z porovnání oběžných aktiv a závazků je patrné, že podnikatel je schopen dostát svým 
závazkům v plné výši, neboť disponoval dostatečnou výší oběžných prostředků. Na krytí 
krátkodobých závazků postačoval již samotný finanční majetek, tj. peněžní prostředky v pokladně 
a na bankovním účtu. 
 
Uvedený podnik fyzické osoby je v dobré ekonomické situaci. Bylo dosaženo kladného 
hospodářského výsledku, hodnota majetku převyšuje závazky, podnik nemá problémy 
s likviditou a je schopen hradit své splatné závazky.  
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Závěr  
 
Důkladná a správná analýza ekonomické situace podniku je základem 
pro rozpoznání jeho aktuálního stavu a posouzení ekonomických podmínek 
insolvence, resp. úpadku. 
 
Jedná se o náročnou disciplínu, která v konečném důsledku může ovlivnit 
budoucnost subjektu, který je předmětem zkoumání. Nelze proto opomenout 
žádnou z posuzovaných oblastí a je třeba věnovat pozornost i těm nejmenším 
detailům. Při ekonomické analýze je nutno využít jak těch nejjednodušších metod, 
které využívá horizontální a vertikální analýza, tak i metod složitějších, se kterými 
pracuje finanční analýza poměrových ukazatelů. Pro získání celkového obrazu lze 
použít i komplexních bonitních a bankrotních modelů, které poskytují náhled na 
podnik jako celek a na jeho fungování.  
 
Správnost analýzy je zásadní z pohledu budoucnosti právě proto, že závěry 
ekonomické analýzy jsou vstupem pro rozhodování o tom, zda subjekt je, či není 
v úpadku podle zákonných norem a zda s ním bude zahájeno soudní řízení, které 
zjedná nápravu. Tímto jednáním je insolvenční řízení, kterému se věnuje další 
kapitola. 
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B Insolvence podle insolvenčního zákona 
 
Doposud jsme na problematiku insolvence pohlíželi výhradně z ekonomického 
hlediska, v následujících kapitolách se budeme věnovat insolvenci ve významu 
úpadku podle insolvenčního zákona. 
 
Insolvenční zákon, tj. zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 
nahradil od 1. ledna 2008 původní zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, 
a zavedl zcela novou úpravu jednotného insolvenčního řízení místo dvou 
samostatných soudních řízení (konkurzního a vyrovnacího). 
 
 Podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, § 1 

 Tento zákon upravuje 

 a)  řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým 
ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám 
dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně 
poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, 

 b) oddlužení dlužníka. 
 
Insolvenční zákon obsáhl právní úpravu hned několika způsobů řešení úpadku 
subjektu, kdy dlužník není schopen plnit své dluhy podle původních dohod.  
 
Vzhledem k nízké efektivnosti původní úpravy konkurzu či vyrovnání a velmi 
zdlouhavému procesu konkurzního řízení se stalo obecně běžnějším vymáhání dluhů 
především exekucí, což vedlo k výraznému ekonomickému poškozování dlužníků 
a bylo pro subjekt vždy likvidační. Podstatou exekuce je totiž odebrání veškerého 
majetku dlužníka, který je následně exekutorem prodán, a získané peníze se rozdělí 
ve prospěch věřitele (věřitelů), kteří exekuci žádali, tedy nikoliv poměrně 
a ve prospěch všech věřitelů. Vedle toho se rovněž musí uhradit nemalé náklady 
exekučního řízení. Mnohdy je přínosnější, a to jak pro dlužníka, tak i pro věřitele, aby 
se majetek dlužníka neefektivně nerozprodával a jeho dluhy byly naopak uspokojeny 
postupně a poměrně všem jeho věřitelům. 
 
Insolvenční řízení ovšem není všelékem na problém insolvence. Právní řešení úpadku 
nebo hrozícího úpadku dlužníka v zákoně obsažené se omezuje na případy, kdy 
dlužník již nedisponuje dostatkem majetku na to, aby uhradil své dluhy. Protože má 
dlužník zároveň více věřitelů, nastal by mezi nimi pravděpodobně spor o to, kdo si 
„ukořistí“ více. Pokud je majetek menší než závazky, mohlo by se bez řízeného 
poměrného uspokojení logicky stát, že by pohledávky jedněch věřitelů byly 
uspokojeny zcela, jiných naopak vůbec.  
 
Popsanou situaci insolvenční zákon řeší tak, že: 
  
� zablokuje možnost dlužníka samostatně nakládat s jeho majetkem s tím, že   
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� všichni přihlášení věřitelé budou buď z příjmů dlužníka, nebo z prodeje jeho 
majetku uspokojeni spravedlivě, a to podle povahy jejich pohledávek.  

 
Za tímto účelem pak zákon sleduje další cíl, a to udržet podnik jako celek a zachovat 
jeho běh, protože pokud podnik funguje a využívá všech svých částí, může být jeho 
hodnota vyšší, než pokud by bylo jeho fungování bylo ukončeno, podnik rozdělen 
a rozprodán. 
 
Cíle a principy insolvenčního řízení 
 
Insolvenční řízení má do oblasti úpadku subjektu přinést: 
 
� rychlé a hospodárné řízení, 

� co nejvyšší uspokojení věřitelů, 

� rovné možnosti všech věřitelů stejného nebo obdobného postavení, 

� ochranu práv nabytých věřiteli v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení, 

� zákaz jednání směřujícího k uspokojení pohledávek věřitelů mimo insolvenční 
řízení. 

 
K tomu má vést uplatnění nových principů, z nichž jsou na úvod zdůrazněny jen ty 
zásadní: 
 
� zákon umožňuje více způsobů řešení úpadku (dříve byly pouze dva: konkurz 

nebo vyrovnání), z nichž nejrevolučnější je tzv. reorganizace, kterou se rozumí 
postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova 
podniku, s tím je spojené ozdravení podniku podle soudem schváleného 
reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů, 

� zavádí se institut tzv. oddlužení (osobní bankrot) určeného dlužníkům, 
kteří nejsou podnikateli, a které jim umožňuje vyrovnat své závazky dvěma 
možnými způsoby: jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty nebo 
oddlužením podle splátkového kalendáře, 

� zpřesňuje se definice dlužníkova úpadku a předlužení; zavádí se také nový pojem 
hrozícího úpadku; cílem je, aby věřitelé vstupovali do insolvenčního řízení 
co nejdříve, 

� zpřísňuje se povinnost právnických osob a podnikajících fyzických osob podat 
na sebe insolvenční návrh, 

� po vzoru zahraničních úprav se zavádí ochrana před věřiteli, která automaticky 
nastává okamžikem pravomocného zahájení insolvenčního řízení; hlavním 
důsledkem je, že pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou 
být uplatněna žalobou ani jinak pohledávky vymáhat; toto lze učinit pouze 
přihláškou v insolvenčním řízení, 

� zavádí se institut moratoria, které na návrh dlužníka vyhlašuje soud; jeho smyslem 
je poskytnutí přechodného období pro dlužníka, v němž má možnost najít způsoby 
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řešení své úpadkové situace; po dobu trvání moratoria je dlužník chráněn 
před věřiteli, 

� zavádí se zjednodušující pravidla řízení ve věcech tzv. nepatrných konkurzů 
(obrat dlužníka do 2 mil. Kč; méně než 50 věřitelů), které má za cíl přizpůsobit 
řízení podmínkám a tím ho zrychlit. 

 

Výjimky z působnosti insolvenčního zákona 
 

Postupů podle insolvenčního zákona nelze použít, jde-li o: 
 

� stát, 

� územní samosprávný celek (obce a kraje), 

� Českou národní banku, 

� Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky, 

� Fond pojištění vkladů, 

� Garanční fond obchodníků s cennými papíry, 

� veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, 

� veřejnou vysokou školu, 

� právnickou osobu, jestliže stát nebo vyšší územní samosprávný celek 
před zahájením insolvenčního řízení převzal všechny její dluhy nebo se za ně 
zaručil, 

 

a dále, jde-li o: 
 
� finanční instituci, po dobu, po kterou je nositelem licence nebo povolení, 

� zdravotní pojišťovnu zřízenou podle zvláštního právního předpisu (zákon 
č. 280/1992 Sb.) , po dobu, po kterou je nositelem povolení k provádění veřejného 
zdravotního pojištění, 

� politickou stranu nebo politické hnutí v době vyhlášených voleb. 
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B1 Základní pojmy insolvenčního zákona  
 
Nová úprava insolvenčního řízení přinesla do úpadkového práva i celou řadu nových 
pojmů. Níže jsou vysvětleny základní z nich. 
 
 Insolvenční soud 

 Jde o věcně a místně příslušný krajský soud podle sídla dlužníka. 
 

 
Insolvenční soud 
 
� vydává rozhodnutí a provádí jednání ve věci insolvenčního řízení a rovněž 

průběžně vykonává dohled nad činností ostatních procesních subjektů 
a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících (dohlédací činnost), 

� smyslem dohledu je zajistit plynulý průběh a naplnit účel insolvenčního řízení. 
 

 Dlužník 

 Účastník insolvenčního řízení, vůči němuž věřitelé uplatňují své nároky  
 vyplývající z pohledávek. 

 

Dlužník disponuje řadou práv i povinností: 
 
� právo podat insolvenční návrh, 

� právo navrhnout povolení reorganizace, oddlužení nebo moratoria, 

� právo navrhnout zproštění insolvenčního správce, 

� popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek, 

� navrhnout zrušení konkurzu, 

� zároveň má speciální procesní povinnost v případě, že jde o dlužníka, který je 
právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, podat insolvenční 
návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo měl dozvědět o svém 
úpadku, 

� po zahájení insolvenčního řízení musí poskytnout součinnost při zjišťování 
majetkové podstaty. 

 
 Majetková podstata 

 Jde o majetek dlužníka určený k uspokojení dlužníkových věřitelů. 
 

 
Rozsah majetkové podstaty se mírně liší podle předpokládaných způsobů řešení 
úpadku. 
 
 Soupis majetkové podstaty 

 Je listinou, která insolvenčního správce opravňuje ke zpeněžení zapsaného 
  majetku. 
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 Insolvenční věřitelé 

 Jsou účastníky insolvenčního řízení, kteří uplatňují své právo vůči dlužníkovi. 
 

 
Insolvenční věřitelé mají vliv na základní ekonomická rozhodnutí činěná v průběhu 
insolvenčního řízení, protože jsou v podstatě „ekonomickými vlastníky“ dlužníkova 
majetku – dlužník vlastní kapitál utratil a již pouze dluží – všechen jeho majetek tak 
ekonomicky patří jeho věřitelům. 
 
 Zajištěný věřitel 

 Jde o věřitele se zvláštním postavením v rámci insolvenčního řízení, protože jeho 
  pohledávka je zajištěná. 
 
Jeho pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to 
zástavním nebo zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím 
převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění. 
 
 Společný zájem věřitelů 

 Rozumí se jím zájem nadřazený jednotlivým zájmům věřitelů, je-li jeho cílem, 
  aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než 
  ostatní způsoby řešení úpadku. 
 

Tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů. 
 
Je otázkou, jak bude definici společného zájmu věřitelů aplikovat soudní praxe, neboť 
podle názorů některých legislativních odborníků je definice nejednoznačná (zákon 
například nevymezuje naplnění pojmu „spravedlivý“). 
 
 Věřitelský výbor 

 Orgán věřitelů tvořený zástupci věřitelů zvolenými na schůzi věřitelů, který 
  vykonává dohled nad činností insolvenčního správce. 
 
Vytváří se z toho důvodu, že věřitelů může být velké množství a nelze jednat 
s každým individuálně. Věřitelský výbor se ustavuje, pokud je víc jak 50 věřitelů. 
Jakmile je počet nižší, může být zvolen zástupce věřitelů. 

 
 Insolvenční správce 

 Fyzická či právnická osoba, která je oprávněná vykonávat činnost insolvenčního 
  správce. 
 
Insolvenční správce 
 
� je ustavován soudem ze seznamu insolvenčních správců, který vede Ministerstvo 

spravedlnosti, existuje zde však možnost věřitelů insolvenčního správce odvolat, 
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� jedná svým jménem na účet dlužníka, pokud na něho přešlo oprávnění nakládat 
s majetkovou podstatou, 

� v první fázi insolvenčního řízení zejména sestavuje a vede seznam přihlášených 
pohledávek, provádí přezkum podaných přihlášek co do jejich pravosti, výše 
a pořadí, provádí opatření ke zjištění a zajištění dlužníkova majetku, spravuje 
zjištěný majetek, vyjadřuje se k hodnotnosti navrženého způsobu řešení úpadku, 
zpracovává zprávy o hospodářské situaci dlužníka a o své činnosti, 

� v závislosti na zvoleném způsobu řešení úpadku spravuje a nakládá s majetkovou 
podstatou, provádí její zpeněžení a uspokojování věřitelů, 

� je povinen zúčastnit se na žádost věřitelského orgánu jeho jednání a nejméně 
jednou za tři měsíce předložit věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu 
písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení. 

 
 Insolvenční rejstřík 

 Veřejně přístupný registr obsahující zejména údaje o průběhu insolvenčních 
  řízení. 
 
Insolvenční rejstřík 
 
� je součástí informačního systému veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo 

spravedlnosti, 

� je veřejně přístupný, s výjimkou údajů stanovených zákonem, 

� každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj kopie a výpisy, 

� plní informační funkci, když prostřednictvím internetu zajišťuje zveřejňování 
průběhu insolvenčního řízení pro širokou veřejnost. 

 
Insolvenční rejstřík má následující části: 
 
� seznam insolvenčních správců, 

� seznam dlužníků – nahradil evidenci úpadců, 

� elektronické insolvenční spisy. 
 
Elektronický spis jako elektronická podoba papírového spisu obsahuje rozhodnutí 
insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, veškerá 
podání, která se vkládají do soudního spisu ohledně dlužníka. 
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B2 Insolvenční řízení a jeho průběh  
 
Insolvenční řízení je soudní řízení, spadající do kategorie občanských soudních řízení, 
jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. 
Tedy zjednodušeně jde o soudní řízení, které má za úkol vyřešit poměrné uspokojení 
oprávněných nároků věřitelů vůči dlužníkovi, který je v úpadku. 
 
Na základě obdrženého návrhu na zahájení insolvenčního řízení soud v první fázi 
rozhodne, zda jsou splněny podmínky pro řešení majetkových problémů dlužníka 
tím, že rozhodne o úpadku. V druhé fázi insolvenčního řízení následně soud 
rozhodne o způsobu řešení úpadku. 
 
Průběh insolvenčního řízení je možné zjednodušeně znázornit následujícím 
způsobem. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úpadek (příp. hrozící úpadek) 
V subjektu nastane (nebo hrozí) stav ekonomického úpadku a tento stav naplňuje 
znaky úpadku podle insolvenčního zákona formou insolvence nebo předlužení. 

Insolvenční návrh 
� podá jej dlužník nebo věřitel u příslušného krajského soudu, 
� podává se dvojmo (u návrhu podávaného dlužníkem) či trojmo (u návrhu podaného 

věřitelem),  
� podpis navrhovatele musí být úředně ověřen,  
� v návrhu musí být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek 

dlužníka, 
� v případě dlužnického návrhu musí obsahovat zákonem stanovené přílohy, 

kterými jsou seznam majetku včetně pohledávek s uvedením svých dlužníků, 
seznam závazků s uvedením věřitelů, seznam zaměstnanců a listiny, které 
dokládají úpadek,  

� v případě věřitelského návrhu musí věřitel doložit, že má splatnou pohledávku 
za dlužníkem. 

Moratorium 
Dlužník má možnost požádat o vyhlášení moratoria.  
Vedle toho je i  možnost zpětvzetí návrhu, ať již byl podán dlužníkem či věřitelem, 
nejčastěji z důvodu nesplnění podmínek pro jeho podání. 
 

Rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku  
Vydá ho insolvenční soud, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je 
v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.  

Způsob řešení úpadku  
Velmi důležitá fáze insolvenčního řízení, kdy je určováno, kterým z možných 
způsobů stanovených zákonem bude úpadek dlužníka řešen. 
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Obrázek B2.1  – Průběh prvních dvou fází  insolvenčního řízení 
 
Podrobnější schéma celého procesu zjištění stavu úpadku a insolvenčního řízení je 
znázorněno v Komplexním diagramu procesu zjištění a řešení úpadku obsaženém 
v příloze č. 4 (trojlist před zadní obálkou). 
 
Insolvenční návrh 
 
Návrh na zahájení může podat dlužník, který je v úpadku, nebo jeho věřitel. Jde-li 
o hrozící úpadek, je k podání insolvenčního návrhu oprávněn pouze dlužník (nikoli 
jeho věřitel). 
 
Povinnost podat insolvenční návrh má dlužník, který je: 
 
� právnickou osobou nebo 

� fyzickou osobou – podnikatelem, a to 

 

a) bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo se při náležité pečlivosti měl 
dozvědět o svém úpadku, 

b) byl-li pravomocně zastaven výkon rozhodnutí prodejem jeho podniku nebo 
exekuce proto, že cena majetku náležejícího k podniku nepřevyšuje výši 
závazků náležejících k podniku; to neplatí, má-li dlužník ještě jiný podnik. 

Konkurz, příp. nepatrný konkurz  
� Je-li dlužníkem osoba, u které insolvenční zákon vylučuje řešení úpadku oddlužením, 

a v dosavadním průběhu insolvenčního řízení bylo vyloučeno i řešení reorganizací, spojí 
insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o prohlášení konkurzu. 

� Konkurz představuje i podle nové úpravy úpadkového práva převažující způsob řešení 
úpadku. Důvodem je, že dominantním cílem konkurzu je maximalizace peněžního výnosu 
pro jednotlivé insolvenční věřitele. 

Zvláštní způsob řešení úpadku  
Uplatní se u bank a jiných 
finančních institucí. 

Oddlužení  
Uplatní se pouze u fyzických osob – nepodnikatelů, má těmto 
subjektům napomoci zbavit se části anebo podstatné části 
svých závazků a narovnat právní cestou své vztahy s věřiteli. 
 

Reorganizace  
Sanační způsob řešení úpadku, který má napomoci zachovat existenci a postavení 
ekonomickým subjektům, které jsou schopny dalšího fungování.  
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� zákonní zástupci dlužníka a jeho statutární orgán a likvidátor dlužníka, který je 
právnickou osobou v likvidaci. 

 
Z toho vyplývá, že povinnost podat insolvenční návrh se netýká fyzických osob, jež 
nejsou podnikateli.  
 
Sledovanou otázkou rovněž je okamžik úpadku. Při jeho určování je třeba zohlednit 
skutečnost, že úpadek je ekonomický proces, který se v subjektu postupně vyvíjí 
a mění v souvislosti s činností subjektu. Proto není možné určit jednoznačné datum, 
kdy započal nebo kdy úpadek nastal. Je možné sledovat naplnění podmínek úpadku 
definovaných v insolvenčním zákoně, přičemž je zejména nutné zohlednit i otázku, 
kdy osoby, které mají povinnost podat insolvenční návrh, se mohly o stavu úpadku 
dlužníka dozvědět.  
 
Subjekt či jeho zástupci mají možnost se o naplnění podmínek úpadku dozvědět 
především z výkazů účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní 
závěrce). V celé řadě společností se účetní závěrky zpracovávají buď v měsíčních, 
nebo ve čtvrtletních intervalech. Na základě údajů takových účetních závěrek je pak 
subjekt schopen zjistit úpadek nebo identifikovat signály hrozícího úpadku. 
 
Pokud by měl být stanoven datumově přesný termín, kdy mohl subjekt či statutární 
orgán skutečně a nepochybně zjistit, že je společnost v úpadku, je tímto termínem 
zpracování roční účetní závěrky pro účely přiznání daně z příjmů. 
 
V případě subjektů, které podávají daňová přiznání samy a nevyužívají služeb 
daňového poradce či auditora apod., by to bylo 31. března. U subjektů, které využívají 
služeb auditora či poradce pak přichází v úvahu rozhodné datum 30. června. 
 
Dlužník nepodnikatel, který (jako jediná osoba k tomu oprávněná) hodlá řešit svůj 
úpadek nebo hrozící úpadek oddlužením, musí s insolvenčním návrhem spojit 
i návrh na povolení oddlužení. 
 
S insolvenčním návrhem je rovněž možné spojit návrh na povolení reorganizace, 
k čemuž jsou oprávněni jak dlužník – podnikatel, tak i přihlášený věřitel. 
 
Insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí 
o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Věřitel, 
který vzal zpět insolvenční návrh, jej může pro tutéž pohledávku znovu podat až  
po šesti měsících ode dne jeho zpětvzetí. 
 
  

 V květnu 2011 bylo podáno celkem 2 084 insolvenčních návrhů, z toho 561 
  insolvenčních návrhů podnikatelských subjektů a 1 523 návrhů fyzických osob. Vývoj 
  počtu podaných insolvenčních návrhů v období let 2008 až 2011 je uveden v následující 
  tabulce. 
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Insolvenční návrhy* 

 2008 2009 2010 2011 

Měsíc Celkem 
v tom 

PO 
v tom 

FO 
Celkem 

v tom 
PO 

v tom 
FO 

Celkem 
v tom 

PO 
v tom 

FO 
Celkem 

v tom 
PO 

v tom 
FO 

1 273 106 167 441 296 145 819 348 471 1 439 429 1 010 

2 495 205 290 594 368 226 1 084 424 660 1 813 529 1 284 

3 487 265 222 678 427 251 1 436 523 913 2 169 615 1 554 

4 497 285 212 723 465 258 1 291 456 835 1 789 490 1 299 

5 390 261 129 694 402 292 1 338 444 894 2 084 561 1 523 

6 409 271 138 891 507 384 1 376 471 905    

7 418 285 133 863 490 373 1 257 373 884    

8 436 328 108 824 426 398 1 307 468 839    

9 471 343 128 883 444 439 1 347 432 915    

10 465 322 143 867 465 402 1 490 472 1 018    

11 488 341 147 994 464 530 1 669 542 1 127    

12 525 406 119 1 040 501 539 1 704 606 1 098    

Celkem 5 354 3 418 1 936 9 492 5 255 4 237 16 118 5 559 10 559 9 294 2 624 6 670 

 
* insolvenční návrhy podané, může se na daný subjekt opakovat 
PO – firmy (obchodní společnosti, podnikatelé – fyzické osoby), FO – fyzické osoby, spotřebitelé 

Zdroj: Creditreform 
 

 
 
Z meziročního srovnání vyplývá razantní nárůst osobních bankrotů (oproti květnu 2010 činí 
nárůst v květnu 2011 70 %), u podnikatelů (právnické i fyzické osoby) je meziroční růst mírnější 
a činí 26 %. 
 
Dále je uveden vývoj insolvenčních návrhů podle počtu subjektů. 
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Insolvenční návrhy dle počtu subjektů 

 2008 leden až prosinec 2009 leden až prosinec 2010 leden až prosinec 2011 leden až květen 

 Celkem 
v tom 

PO 
v tom 

FO 
Celkem 

v tom 
PO 

v tom 
FO 

Celkem 
v tom 

PO 
v tom 

FO 
Celkem 

v tom 
PO 

v tom 
FO 

Počet 
subjektů 

4 600 2 913 1 687 8 394 4 570 3 824 13 919 4 852 9 066 8 567 2 417 6 150 

 
Zhruba polovina insolvenčních návrhů u podnikatelských subjektů končí prohlášením úpadku.  
 
Pro další období je očekáván u podnikatelů stagnující vývoj počtu insolvečních návrhů i počtu 
prohlášených konkurzů. U fyzických osob – spotřebitelů lze vzhledem k vysokému zadlužení 
domácností předpokládat další růst počtu insolvečních návrhů i schválených oddlužení. Vzhledem 
k mírnému zlepšení na trhu práce je však očekávána nižší dynamika růstu. 
 
Zdroj: Creditreform 
 
 
Moratorium 
 
Moratorium je určeno dlužníkům – podnikatelům, jimž lze prostřednictvím 
dočasného zákazu vydání rozhodnutí o úpadku poskytnout příležitost k nalezení 
způsobu, jak překonat jejich úpadek nebo (prostřednictvím tzv. „předúpadkového 
moratoria“) jejich hrozící úpadek. 

 

 Moratorium 

 Smyslem institutu moratoria je poskytnout dlužníkovi možnost, aby se s věřiteli 
 vyrovnal ještě před proběhnutím celého insolvenčního řízení, a to tím, že po  
 dobu jeho trvání nelze vydat rozhodnutí o úpadku. 

 
Po dobu trvání moratoria může dlužník přednostně (tj. před dříve splatnými 
závazky) hradit závazky bezprostředně související se zachováním provozu jeho 
podniku (zejména za suroviny a energie) vzniklé v posledních 30 dnech 
před vyhlášením moratoria nebo po něm. 
 
Moratorium vždy zaniká uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno, tj. uplynutím 
doby uvedené v návrhu na moratorium, nejdéle do tří měsíců. 
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B3 Úpadek – pojem, formy  
 
Okolnosti, za nichž se subjekt – dlužník změní v dlužníka v úpadku, jsou 
insolvenčním zákonem stanoveny následovně: 
 
  

 Podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, § 3 

  

(1) Dlužník je v úpadku, jestliže má 
a)  více věřitelů, 
b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, 
c) tyto závazky není schopen plnit (dále je „platební neschopnost“). 
 
(2) Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže 
a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 
b) je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo 
c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči 

dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 
d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil 

insolvenční soud. 
 
(3) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, je v úpadku i tehdy, 
je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje 
hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho 
majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem 
důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku 
pokračovat. 
 
(4) O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, 
že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. 
 
 
Úpadek dlužníka je tedy insolvenčním zákonem rozlišován ve dvou formách: 
 
� buď jako platební neschopnost (insolvence), nebo 

� předlužení. 

 
Nezbytným předpokladem úpadku v obou jeho formách je: 
 
� mnohost věřitelů, tzn. existence nejméně dvou dlužníkových věřitelů, nikoli však 

pluralita jeho závazků (tzn. jeden věřitel s více pohledávkami).  

 
Dlužník proto není v úpadku, má-li pouze jednoho věřitele, lhostejno s kolika 
splatnými pohledávkami.  
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Insolvenční zákon čelí i umělému vytvoření dalšího věřitele účelovým postoupením 
některé z pohledávek (nebo její části) insolvenčního navrhovatele proti dlužníkovi 
v době šesti měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení 
insolvenčního řízení. Pokud se takový postup prokáže, insolvenční soud 
insolvenční návrh zamítne. 
 
 
Úpadek ve formě platební neschopnosti (insolvence) 
 
Úpadek ve formě platební neschopnosti může postihnout všechny kategorie 
dlužníků, tj. právnické osoby, fyzické osoby podnikatele i nepodnikatele.  
 
 Insolvence 

 neschopnost dlužníka plnit své splatné závazky z důvodu nedostatku 
  finančních prostředků, a to po delší dobu a vůči několika věřitelům.  
 
Dlužník je tedy v úpadku formou platební neschopnosti, jestliže splňuje následující 
předpoklady: 
 
1. má více věřitelů (alespoň dva), 

2. má peněžité závazky (nikoli závazky na věcné plnění) s dobou splatnosti delší 
než 30 dnů, (lhůta, od níž se v obchodně-právních vztazích odvozuje právo 
na zaplacení úroku z prodlení), 

3. tyto peněžité závazky není schopen plnit (pro nedostatek finančních prostředků) 
– nemůže jít o neochotu plnit, protože v tom případě by se stejného účinku dosáhlo 
exekučním řízením. 

 
Dlužník není schopen plnit své peněžité závazky jestliže: 
 
� zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 

� své peněžité závazky neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo 

� není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek 
vůči němu výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

� nesplnil povinnost předložit seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, kterou mu 
uložil insolvenční soud. 

 
Na dlužníku pak je – pokud chce zabránit vydání rozhodnutí o jeho úpadku, aby 
prokázal, že neuhrazené závazky je schopen zaplatit. 
 
 
Úpadek ve formě předlužení 
 
Dlužník, v tomto případě pouze právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel 
(nikoliv tedy fyzická osoba nepodnikatel) je v úpadku formou předlužení: 
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� má-li více věřitelů (alespoň dva), 

� souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku (rozhodující je poměr 
veškerých dlužníkových závazků (včetně těch nesplatných) a jeho majetku). 

 
Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho 
majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem 
okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku 
nebo v provozu podniku pokračovat. 
 
  

 O dalším provozování dlužníkova podniku nelze uvažovat tam, kde již dlužník – 
  právnická osoba  před zahájením insolvenčního řízení vstoupil do likvidace.  
  
S možným výnosem z dlužníkovy podnikatelské činnosti zase nelze počítat např. tam, kde dlužník 
není vlastníkem majetku, nýbrž pouze jeho nájemcem. 
 
 
Hrozící úpadek 
 
Ve snaze předcházet negativním důsledkům spojeným s pozdním zjištěním úpadku 
obsahuje insolvenční zákon i úpravu stavu tzv. hrozícího úpadku. 
 
 Hrozící úpadek 

 jedná se o něj tehdy, lze-li předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně 
   a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. 
 
Může se jednat například o momentální ztrátu likvidity nebo přechodný pokles 
prodeje dlužníkových produktů. 
 
Za takové situace má dlužník podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, a řešit tak 
hrozící úpadek stejně, jako by úpadek již nastal. Tento postup umožňuje včasné 
a urychlené řešení insolvenčních jevů v podniku dlužníka. 
 
Tento institut by měl pro dlužníka představovat možnost, zejména pak v kombinaci 
se způsobem řešení úpadku reorganizací, dosáhnout toho, aby včasným zákrokem 
mohla být zachována výroba a zaměstnanost. 
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B4 Úpadek v rámci likvidace podniku  
 
Podle insolvenčního zákona (§ 98), je-li dlužník právnickou osobou, mají povinnost 
k podání insolvenčního návrhu i osoby oprávněné za dlužníka jednat. Jsou to 
zejména: 
 
� statutární orgány právnických osob (jednatel, členové představenstva, dozorčí rady),  

� likvidátor, pokud se jedná právnickou osobu a je v likvidaci.  
 
Do likvidace vstupuje právnická osoba poté, co bylo rozhodnuto o jejím zrušení. 
 
Zrušení společnosti lze charakterizovat jako rozhodnutí o tom, že společnost nebude 
nadále existovat a působit v podobě, v jaké byla zřízena a zapsána v obchodním 
rejstříku, popř. jiné evidenci společností.  
 
Ke zrušení dochází nejčastěji: 
 
� rozhodnutím zakladatele,  
� rozhodnutím valné hromady, společníků,  
� zrušením konkurzu nebo  
� rozhodnutím soudu.  
 
Skutečnost, že je společnost v likvidaci, se zapisuje do obchodního rejstříku.  
 
  

 Návrh na zrušení obchodní společnosti  s ručením omezeným podal úřad práce 
  příslušný sídlu společnosti. Ten v návrhu uvedl, že v posledních dvou letech 
  se ve společnosti nekonala valná hromada a po dobu delší než dva roky společnost 
  neprovozuje žádnou činnost. 
 
 Z takto zjištěného skutkového stavu měl soud za prokázané, že byly splněny 
  předpoklady pro zrušení společnosti a nařízení její likvidace. Návrhu proto bylo 
  vyhověno, přičemž současně byl jmenován likvidátor.  
 

 
Obchodní firma se zrušuje 
 

� uplynutím časového úseku, na který byla založena, nebo docílením záměru, 
kterého mělo být dosaženo, 

� dnem stanoveným v rozhodnutí společníků nebo orgánů firmy o zrušení firmy, 
nebo zániku firmy fúzí apod.,  

� dnem stanoveným v rozhodnutí příslušného soudu o zrušení firmy, 

� zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení, nebo z důvodu, že majetek 
dlužníka je zcela nepostačující pro úhradu nákladů konkurzu. 
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Rozhodnutí o zrušení společnosti však ještě neznamená konec její existence. 
Společnost nadále působí, byť ve změněných podmínkách, až do svého zániku. Zánik 
podniku nastane až výmazem subjektu z obchodního rejstříku.  
 
Zániku společnosti tedy předchází její zrušení s likvidací. Zrušení může 
proběhnout i bez likvidace, přechází-li jmění společnosti na právního nástupce 
(např. v případě fúze). 
 
 Likvidace obchodní společnosti 

 je souborem ekonomických a právních aktivit a úkonů, které musí 
  zajistit úplné vypořádání majetkových a právních poměrů podniku 
  bez právního nástupce, s cílem vymazat podnik z obchodního rejstříku. 
 
Likvidace společnosti rovněž běžně nenastane v případě: 
 
� zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo  

� zrušení konkurzu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. 

 
Může k ní dojít pouze za předpokladu, že po zrušení firmy zrušením konkurzu 
po splnění rozvrhového usnesení nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu 
v důsledku nepostačujícího majetku zůstane nějaký majetek. 
 
Důvody pro likvidaci společnosti ze strany společníků 

 

� Nutnost dodatečných finančních zdrojů způsobená rozvojem odvětví.  

Vlastníci firmy s nimi však nedisponují a nedokážou získat ani případného partnera 
pro rozvoj podnikání.  

� Zásadní změna podnikatelského záměru majitelů firmy.  

 Majitelům se nehodí varianta transformace firmy pro nové podnikatelské záměry a ani se 
jim nedaří firmu prodat.  

� Snaha vyhnout se budoucím problémům, které jsou známé.  
Jako příklad lze uvést firmu, která se do budoucna nereálně zadlužila a ví, že nebude moci 
své závazky uspokojit. Dále např. špatné obchodní smlouvy, které by vedly k velkým 
ztrátám.  

 

Při zrušení firmy s likvidací musí být majetek zpeněžen a vypořádány všechny 
závazky vzniklé i v průběhu likvidace. Nevznikne nový právní subjekt  
a po ukončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz podniku z obchodního 
rejstříku.  

 

O likvidaci mohou rozhodnout majitelé společnosti prostřednictvím statutárních 
orgánů nebo příslušný soud. Soud rozhodne o likvidaci například v případě, že: 
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� v uplynulých dvou letech se neuskutečnilo jednání valné hromady,  

� firma pozbyla oprávnění k provozování živnosti,  

� zaniknou požadavky předepsané zákonem pro vznik firmy,  

� firma nevytváří rezervní fond.  
 
Na základě rozhodnutí o zrušení podniku s likvidací podává osoba, která 
za společnost jedná (jednatel, představenstvo), resp. zakladatel, návrh na provedení 
změn v obchodním rejstříku. U obchodních společností je podkladem pro změnu 
zápisu v obchodním rejstříku o vstupu do likvidace notářský zápis z valné hromady, 
který musí obsahovat ustanovení o jmenování likvidátora s uvedením jeho jména 
a nový název podniku s dovětkem „v likvidaci“. 
 

 Likvidátor 

 je fyzická osoba, netrestaná a způsobilá k právním úkonům, pověřená popř. 
  jmenovaná k provedení likvidace společnosti. 
 

Nelze-li jmenovat likvidátora jiným způsobem, jmenuje ho soud z osob zapsaných 
do seznamu insolvenčních správců. Takovémuto likvidátorovi jsou třetí osoby 
povinny poskytnout součinnost v rozsahu jako insolvenčnímu správci. 
 
Likvidátor je při výkonu své funkce nezávislý a ode dne, kdy bylo o zrušení firmy 
a jejím vstupu do likvidace rozhodnuto, na něho přecházejí pravomoci statutárního 
orgánu obchodní firmy. Po dobu likvidace likvidátor zastupuje a jedná 
za likvidovanou společnost, uzavírá smlouvy, přijímá plnění, vymáhá pohledávky, 
zastupuje obchodní firmu před soudy apod. Ze své činnosti je likvidátor odpovědný 
ve stejném rozsahu jako statutární orgány. 
 
 Úkoly likvidátora 

 zpeněžit majetek společnosti, vypořádat neuzavřené právní vztahy, splnit 
  závazky společnosti a eventuální likvidační zůstatek rozdělit způsobem, který je 
  stanoven ve zřizovacích dokumentech společnosti; po ukončení likvidace 
  zabezpečit výmaz z obchodního rejstříku, čímž teprve společnost definitivně 
  zanikne. 
 
Algoritmus postupu likvidace musí být řešen zcela individuálně podle velikosti 
společnosti a struktury jejího majetku, práv a závazků. Základní kroky v procesu 
likvidace jsou stanoveny v § 70 až 75c zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
 
Podle insolvenčního zákona má likvidátor povinnost podat insolvenční návrh 
bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o úpadku, tj. v případě, že likvidovaná 
společnost vykazuje znaky předlužení nebo insolvence. 
 
Aby likvidátor dostál svým povinnostem, které mu stanoví insolvenční zákon, musí 
i on průběžně analyzovat a vyhodnocovat ekonomickou situaci společnosti 
v likvidaci, zejména objem a strukturu majetku a závazků. Hlavním zdrojem 
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informací pro ekonomickou analýzu jsou pro likvidátora zpravidla účetní výkazy. 
Často však, zvláště v případě likvidací nařízených soudem, nejsou účetní výkazy 
k dispozici a likvidátor musí vycházet pouze z vlastních zjištění o majetku 
a závazcích.  
 
Níže je popsán příklad společnosti v likvidaci nařízené soudem a postup likvidátora 
při vyhodnocení její ekonomické situace. 
 
�   

�  Jedná se o společnost s ručením omezeným, hlavním předmětem podnikání byla 
  zemědělská činnost. O jejím zrušení a vstupu do likvidace rozhodl příslušný krajský 
  soud v roce 2010. Důvodem byla skutečnost, že společnost nesídlila na adrese zapsané 
  v obchodním rejstříku a k výzvě soudu nezjednala nápravu. Soud zároveň jmenoval 
  likvidátora ze seznamu inslovenčních správců. 

 
Ustanovený likvidátor postupoval následovně: 
� oznámil vstup společnosti do likvidace příslušnému finančnímu úřadu a správě sociálního 

zabezpečení,  
� zároveň tuto skutečnost zveřejnil v Obchodním věstníku společně s výzvou pro věřitele, 

aby uplatnili své pohledávky.  
� zaslal jednateli společnosti výzvu k předložení podkladů nutných pro průběh likvidace - 

dopis se však vrátil s uvedením, že adresát  je na uvedené adrese neznámý, resp. odstěhoval se.  
 
Likvidátor tedy požádal o součinnost finanční úřad, když požadoval účetní závěrky za rok 2005 až 
2009 a účetní závěrku ke dni vstupu společnosti do likvidace. Finanční úřad likvidátorovi sdělil, 
že za uvedená období daňový subjekt nepodal daňová přiznání k dani z příjmů právnických 
osob. Ze sdělení okresní správy sociálního zabezpečení vyplynulo, že společnost neměla ke dni 
vstupu do likvidace žádného zaměstnance. 
 
Ze strany společnosti (jednatele) nebyly předány žádné doklady. Likvidátorovi tedy nebyly 
k dispozici podklady nezbytné pro řádný průběh likvidace, a to zejména seznamy závazků 
a pohledávek, přehled o majetku společnosti, popřípadě účetní doklady, pokladní hotovost či přehled 
účtů společnosti. Z těchto důvodů nebylo možné sestavit řádnou zahajovací likvidační 
rozvahu. 
 
Přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni předcházejícímu vstupu společnosti do likvidace 
tak podával likvidátor. Přiznání bylo nulové a zároveň s ním byl předložen nulový výkaz zisku 
a ztráty a příloha k účetní závěrce s poznámkou, že rozvahu nelze z důvodu absence podkladů 
vyhotovit.  
 
Likvidátor musel v průběhu likvidace vycházet převážně z vlastních šetření. Za účelem zjištění 
majetku likvidované společnosti provedl likvidátor následující kroky:  
� lustraci katastru nemovitostí – bylo zjištěno vlastnictví nemovitostí – dvě zemědělské 

budovy + pozemky v odhadované hodnotě 250 000,00 Kč,  
� lustraci obchodních podílů prostřednictvím portálu www.justice.cz – společnost nevlastní 

žádné obchodní podíly,  
� dotaz na Městský úřad, odbor dopravy – společnost je držitelem motorových vozidel 

v registru vozidel – jednalo se o dva traktory, vozidla nebyla likvidátorem dohledána, 
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� dotaz na největší bankovních ústavy – společnost nemá u žádné z nich otevřený účet. 

Zároveň banky sdělily, že nemají žádné informace o majetku likvidované společnosti. 
 
Do likvidace se přihlásilo celkem pět věřitelů:  
� Finanční úřad – pohledávka ve výši 593 750,00 Kč (neuhrazené daňové povinnosti)  
� Okresní správa sociálního zabezpečení – pohledávka ve výši 421 049,00 Kč (neuhrazené pojistné 

+ penále) 
� Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – pohledávka ve výši 224 528,00 Kč (neuhrazené pojistné + 

penále)  
� ČSOB Leasing, a. s. – pohledávka ve výši 158 281,00 Kč s příslušenstvím (leasingová smlouva, 

náklady řízení, pravomocný rozsudek)  
� Krajský soud – pohledávka ve výši 1 000,00 Kč (neuhrazené soudní poplatky)  
 
Na základě učiněných zjištění a sdělení jednotlivých subjektů sestavil likvidátor seznam 
majetku a závazků. 
 

Položka Hodnota v Kč 

  Majetek celkem 250 000 

   Hmotný majetek - nemovitosti 250 000 

   Pohledávky 0 

   Peněžní prostředky 0 

  
Závazky celkem 1 398 608 

  
Rozdíl -1 148 608 

 
Likvidátor provedl vyhodnocení ekonomické situace společnosti a dospěl k následujícím 
závěrům: 
 
� společnost má splatné závazky (více než 30 dní po splatnosti) k více věřitelům 

(pět věřitelů), 

� souhrn závazků společnosti převyšuje hodnotu jejího majetku, 

� společnost nevyvíjí žádnou činnost, je v likvidaci, není tedy na místě zohlednění výnosů 
z dalšího provozování podniku, 

� společnost nedisponuje žádnými peněžními prostředky na úhradu svých splatných 
závazků, 

� společnost se nachází v úpadku, a to jak ve formě předlužení, tak platební neschopnosti 
(insolvenci). 

 
Následně likvidátor splnil svojí povinnost stanovenou insolvenčním zákonem a podal 
dlužnický insolvenční návrh. 
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B5 Formy řešení úpadku 
 
Jak již bylo několikrát uvedeno, insolvenční zákon umožňuje v některých případech 
volbu vhodného způsobu řešení úpadku. Možnost volby je především v případě 
podnikatelských subjektů. Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku podle 
insolvenčního zákona je: 
 
� oddlužení určené pouze pro nepodnikatele, kdy dlužník splatí pouze část svých 

dluhů (minimálně 30 %, pokud věřitelé neodsouhlasí méně) s tím, že zbývající část 
dluhů zaniká (zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře), 

� reorganizace určená pro podnikatele, přičemž jejím smyslem je zachovat provoz 
dlužníkova podniku za postupného uspokojování pohledávek věřitelů, 

� konkurz jako likvidační forma za situace, kdy dlužník již fakticky nepodniká, 
v jehož rámci se věřitelé uspokojí z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty 
dlužníka. 

 
Zvláštní způsoby řešení úpadku 
 
Do jisté míry zvláštním způsobem řešení úpadku je: 
 
� pro určitý druh případů tzv. nepatrný konkurz aplikovatelný v případech 

„drobných úpadců“, jenž by měl v důsledku zjednodušení procesních postupů 
zrychlit průběh insolvenčního řízení, 

� pro určité subjekty tzv. speciální úpadek, který se týká institucí poskytujících 
finanční služby (úvěrových institucí, pojišťoven a zajišťoven), jehož úpravu do českého 
práva implementuje komunitární směrnice ES.  

 
Oddlužení 
 
Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je řešením pro ty dlužníky, kteří se do úpadku 
nedostali v důsledku své podnikatelské činnosti, ale díky činnosti běžné – zejména 
provozu domácnosti. Oddlužení je použitelné pouze pro nepodnikatele, ať již jsou 
právnickými (např. společenství vlastníků bytových jednotek, obecně prospěšné společnosti, 
nadace, nadační fondy) nebo fyzickými osobami, přičemž ho může jako řešení svého 
úpadku či hrozícího úpadku navrhnout výhradně sám dlužník. 
 
 Oddlužení 

 Jako způsob řešení úpadku spočívá ve sjednocení dlužníkových dluhů, úplném 
  uspokojení zajištěných věřitelů a uspokojení nezajištěných věřitelů do jimi 
  schválené výše, přičemž zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. 
 
Tento institut preferuje sociální účel před ekonomickým. „Druhá šance“ se poskytuje 
především dlužníkovi, jenž by jinak byl „odsouzen“ k celoživotnímu splácení dluhů. 
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Osvobození od zbytku dluhů má předcházet tomu, aby se dlužník začal pohybovat 
v zóně stínového hospodářství, přijímal práci načerno atd., má ho naopak motivovat 
k úsilí o uspokojení věřitelů alespoň v předepsané míře a časovém horizontu. 
 
�   

�  Oddlužení je určeno pro fyzické občany či právnické osoby, které nejsou 
  podnikatelé. Typickým dlužníkem je dlužník – spotřebitel. 

 
Žít tzv. „na dluh“ není v poslední době nic neobvyklého. Lidé si dopřávají zboží a služby, 
na které aktuálně nemají dostatek prostředků. Napomáhá jim v tom velké množství 
bankovních i nebankovních institucí, které poskytují půjčky, úvěry, leasingy či hypotéky prakticky 
komukoliv. Jelikož většina z těchto institucí důkladně nezkoumá bonitu a finanční situaci klienta, 
nezdráhají se půjčit i několikrát za sebou. Některé podvodné finanční společnosti se přímo 
specializují na nezaměstnané osoby či takové, které mají nízkou finanční gramotnost. 
 
Spadnout do úvěrové pasti je velice snadné. Stačí mít několik úvěrů a půjček a do toho 
například ztratit práci či být dlouhodobě nemocný. Omezení příjmů v takovéto situaci mívá 
negativní následky. Častým způsobem řešení jsou další půjčky, čímž dochází k dalšímu zhoršení již 
špatné finanční situace. Výsledkem bývají exekuce, soudní jednání a zbytečně velká ztráta majetku. 
 
�   

�  Typickým příkladem člověka, kterému vyhlášení osobního bankrotu pomáhá dostat se 
  dluhů, je devětatřicetiletý muž, žijící v ostravském regionu. Ačkoliv měl práci u České 
  pošty a stabilní příjem 13 000,00 Kč měsíčně, dostal se do nesnází neuváženým 
  hromaděním spotřebitelských úvěrů, z nichž financoval nákup žehličky, DVD 
  přehrávače či fritovacího hrnce. 

 
Možnost vyhlásit osobní bankrot od roku 2008, kdy byly zavedena,  využilo už přes 15 tisíc lidí.  
 
Nejvíce osobních bankrotů řeší podle analýzy soudy v Ostravě a v Ústí nad Labem, nejméně pak 
v Praze a na Vysočině. V tradičních zemědělských oblastech, jakou je právě Vysočina, si lidé 
půjčují méně. V Praze naopak může být za nízkým číslem vyšší finanční gramotnost obyvatel. 
 
Podle analýzy společnosti Czech Credit Bureau, která spravuje úvěrové registry, rovněž roste riziko 
dostat se do finančních problémů s věkem dlužníka.  
 
Nejmladší skupina lidí do 24 let se na celkovém počtu insolvencí podílí asi jen třemi procenty, 
zatímco věková skupina 34 až 54 let tvoří více než polovinu.  
 
To je způsobeno pravděpodobně i tím, že poskytovatelé půjček mnohem ochotněji půjčují starším 
lidem, kteří působí důvěryhodněji, mají práci, příjem a určitý majetek, takže jsou vhodnými klienty 
na půjčku. Když pak nečekaně přijdou o zaměstnání nebo dlouhodobě onemocní, rychle se dostávají 
do problémů. Prvotní je ale vždy to, že člověk špatně odhadne své možnosti. 
 
Zdroj: BROŽ, Jan. Typický kandidát na insolvenci: třicátník se zálibou v elektronice. MLADÁ 
FRONTA DNES. 15. 8. 2011, XXII, 190, s. 8. 
 
 



120 � INSOLVENCE ABC 

 

 

Vlastní oddlužení je podle zákona možné provést dvěma způsoby: 
 
A. Zpeněžením majetkové podstaty 

 
Provádí se stejným způsobem, jakým probíhá zpeněžení majetkové podstaty 
v konkurzu, a týká se majetku,  který dlužník nabyl v minulosti až do okamžiku, kdy 
soud povolí oddlužení. Do majetkové podstaty tedy nenáleží majetek, který dlužník 
nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení 
(dědictví majetku, výhra v loterii).  
 
B. Plněním splátkového kalendáře 
 
Je určeno především dlužníkům – nepodnikatelům, které mají pravidelný příjem, 
z něhož mohou plnit splátky svých dluhů. Pohledávky zajištěných věřitelů se 
uspokojí z výtěžku zpeněžení zajištění a současně po dobu pěti let plní dlužník 
pohledávky nezajištěných věřitelů podle daného poměru. 
 
O způsobu oddlužení rozhodují svým hlasováním nezajištění věřitelé. Zda dlužník 
bude moci projít procesem oddlužení, rozhodne soud. Ten se teoreticky řídí hlavně 
poctivostí návrhu dlužníka a předpokladem, že nezajištění věřitelé v oddlužení 
obdrží plnění ve výši minimálně 30 % svých pohledávek. 
 
Pro věřitele je zpravidla výhodnější obdržet v kratším časovém rámci část 
pohledávky, než v dlouhodobé perspektivě (mnohdy s vysokými náklady 
na realizaci) vymoci pohledávku celou. 
 
Pro maximální zjednodušení podávání návrhu na povolení oddlužení byla zavedena 
i povinnost podávat ho na předepsaném formuláři. 
 
Pokud oddlužení splátkovým kalendářem neproběhne podle schváleného 
kalendáře, insolvenční soud jej ukončí tím, že rozhodne o jeho přeměně v konkurz. 
 
�   

�  V květnu 2011 bylo podáno 1 523 insolvenčních návrhů u fyzických osob – spotřebitelů 
  (nepodnikatelů). Proti stejnému období roku 2010 činí nárůst osobních bankrotů 70 %. 

 
O řešení svého úpadku oddlužením požádalo v květnu 2011 celkem 1 425 osob, z toho bylo 
oddlužení povoleno v 815 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo 14 dlužníků, 
v ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. 
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Zdroj: Creditreform 
 
 

Reorganizace 
 

Reorganizace byla zavedena jako nový alternativní způsob řešení úpadku, 
při kterém dlužník může i nadále podnikat, ale pouze v mezích tzv. reorganizačního 
plánu, schváleného věřiteli a insolvenčním soudem.  
 
 Reorganizace 

 Podstatou je provedení opatření k odstranění krizového stavu dlužníkova 
podniku, postupné uspokojování pohledávek věřitelů z provozu dlužníkova 
podniku podle reorganizačního plánu, přijatého věřiteli a schváleného soudem 
včetně průběžné kontroly věřitelů nad provozem podniku a plněním 
reorganizačního plánu. 

 
Reorganizace je přípustná pouze u podnikatelů, kteří: 
 
� nejsou v likvidaci, 

� nejsou obchodníky s cennými papíry nebo osobami oprávněnými k obchodování 
na komoditní burze podle zvláštního právního předpisu, 
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� jejichž celkový obrat za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu 
návrhu dosáhl alespoň sto milionů korun, nebo zaměstnávají-li alespoň 100 
zaměstnanců v pracovním poměru. 

 
Reorganizace podle insolvenčního zákona je obvykle pokusem o udržení podniku, 
který se ocitl v nesnázích, je v provozu, a to pod dohledem soudu (v našem případě 
i insolvenčního správce) a věřitelského orgánu. 
 
Insolvenční zákon dává dlužníkovi možnost reorganizaci předem předjednat 
s věřiteli, a tím výrazně urychlit celý průběh insolvenčního řízení. 
 
Výhodou tohoto řešení, při němž provoz podniku pokračuje, je překonání krizového 
stavu (výhoda pro dlužníka), zachování pracovních příležitostí a většinou 
i výhodnější uspokojení pohledávek věřitelů (zejména nepřednostních) než 
při zpeněžení majetkové podstaty dlužníka v konkurzu. 
 
Pohledávky věřitelů se při reorganizaci zásadně uspokojí v rozsahu, v jakém jsou 
stanoveny v reorganizačním plánu. 
 
Nebude-li reorganizace úspěšná, insolvenční soud ji ukončí tím, že rozhodne o její 
přeměně v konkurz. 
 
 
Konkurz 
 
Konkurz je možné považovat za univerzální způsob řešení úpadku pro všechny 
kategorie dlužníků. Uplatní se zejména tam, kde řešení úpadku ostatními způsoby 
nebude ekonomicky efektivní nebo pro ně nebudou splněny předpoklady stanovené 
zákonem. Uplatňuje se i tam, kde jiné způsoby řešení úpadku „selžou“ (nenaplnění 
splátkového kalendáře u oddlužení, neplnění reorganizačního plánu). 
 
Konkurz představuje „likvidační“ způsob řešení úpadku dlužníka, jenž v případě 
obchodních společností směřuje k jejich zániku. 
 
 Konkurz 

 spočívá v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkurzu jsou zjištěné 
  pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení 
  majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části  
 nezanikají. 
 
Majetkovou podstatu lze zpeněžit, tj. převést majetek na peníze za účelem uspokojení 
věřitelů: 
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� veřejnou dražbou, 

� prodejem movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního 
řádu o výkonu rozhodnutí, 

� prodejem majetku mimo dražbu. 
 
  

 V květnu 2011 bylo prohlášeno celkem 171 konkurzů, z toho bylo 38 konkurzů 
  prohlášených u fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku. Ostatní konkurzy se 
  týkaly právnických osob.  
 
Níže jsou uvedeny největší firmy v konkurzu v květnu – dle obratu. 
 

IČ Název Činnost 
Počet  

zaměstnanců 
Obrat v Kč 

     
47116307 Sazka, a. s. provozování sázkových her 470 8 925 300 000 

25148231 SUNNY DAYS s. r. o. cestovní kancelář 82 1 059 522 000 

25037714 1. Benostav s. r. o. stavební činnost 150 800 714 000 

25623460 ZKL-ROLL, s. r. o. 
výroba ložisek a ozubených 
kol 

350 300 000 000 

00205761 A S O N, spol. s r. o. prodej nákladních automobilů 35 200 000 000 

25917391 CONCON cz spol. s r. o. stavební činnost 15 160 000 000 

26950014 DA UNION s. r. o. nákladní doprava, spedice 35 154 688 000 

47153440 
KRÁLOVÁ – SADY, spol. 
s r. o. 

specializovaný velkoobchod 20 151 118 000 

49282107 
MAKRO-stavební společnost, 
s. r. o. 

stavební činnost 35 150 000 000 

43226311 MONOSTAV, spol. s r. o. stavební činnost 90 130 000 000 

26246902 Sanastav s. r. o. stavební činnost 15 110 000 000 

47217049 AGROSTAVING, spol. s r. o. stavební činnost 68 100 000 000 

 
Zdroj: Creditreform 
 
Historický vývoj prohlášených konkurzů obsahuje následující tabulka. 
 

Konkurzy podnikatelů 

Měsíc 2008 2009 2010 2011 
z toho FO 

podnikající* 

      1 6 106 133 144 42 

2 31 110 142 140 34 

3 89 140 158 173 36 

4 141 146 137 143 35 

5 119 130 132 171 38 

6 65 114 149   

7 75 148 121   
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Konkurzy podnikatelů 

Měsíc 2008 2009 2010 2011 
z toho FO 

podnikající* 

      8 66 121 123   

9 91 143 121   

10 101 138 117   

11 108 129 146   

12 85 128 122   

Celkem 977 1553 1 601 771 185 
* zapsaných i nezapsaných v obchodním rejstříku 

 
Zdroj: Creditreform 
 
 
Nepatrný konkurz 
 
Nepatrný konkurz je určen k řešení menších konkurzů dle rozsahu majetku a počtu 
věřitelů. Jedná se o zvláštní případ konkurzu umožňující zjednodušený procesní 
postup s odchylkami od klasického konkurzu. Odchylky stanoví insolvenční zákon 
(§ 315), o dalších může rozhodnout  schůze věřitelů nebo insolvenční soud. 
 
O nepatrný konkurz se jedná, pokud: 
 
� dlužníkem je fyzická osoba – nepodnikatel (spotřebitel) nebo 

� celkový obrat dlužníka za poslední účetní období předcházející prohlášení 
konkurzu nepřesahuje 2 000 000,00 Kč a dlužník nemá více než 50 věřitelů. 

 



 B Insolvence podle insolvenčního zákona  �  125   

 

B6 Praktické příklady stavu úpadku 
 
Následující kapitola obsahuje jednoduché příklady zaměřené na identifikaci znaků 
stavu úpadku podle insolvenčního zákona, a to na základě základních údajů 
o majetku a závazcích. Komplexnější ukázky posouzení ekonomické situace 
a vyhodnocení stavu úpadku jsou uvedeny v části C. 
 
Na úvod jsou předvedeny ekonomické výsledky jedné energetické společnosti za rok 
2010. Daná společnost vykazuje dobrou ekonomickou situaci a nelze u ní identifikovat 
naplnění znaků úpadku ve formě předlužení či insolvence. 
 
�   

�  Příklad 1 – ekonomicky zdravá společnost 
 

Rekapitulace účetních hodnot majetku a závazků k 31. 12. 2010 
 

Položka Hodnota v Kč 

  Majetek celkem 1 194 679 

   Dlouhodobý nehmotný majetek  6 227 

   Dlouhodobý hmotný majetek 942 722 

   Finanční investice 50 000 

   Zásoby 20 541 

   Krátkodobé pohledávky 76 516 

   Krátkodobý finanční majetek 95 556 

   Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 3 117 

  
Závazky celkem 484 214 

   Dlouhodobé závazky 104 149 

   Krátkodobé závazky 110 565 

   Bankovní úvěry 269 500 

  
Čistý obchodní majetek  710 465 

 
Z uvedených hodnot vyplývá kladný výsledek v hodnotě čistého obchodního majetku, který 
představuje 60 % veškerého majetku společnosti. Z toho vyplývá, že cizí zdroje činí pouhých 40 %. 
Předlužení společnosti je tak zcela vyloučeno. 
 
Vzhledem k tomu, že společnost vykazuje hodnotu krátkodobého finančního majetku ve výši téměř 
odpovídající krátkodobým závazků, lze předpokládat, že by byla schopna ze svých 
disponibilních prostředků schopna uhradit veškeré své krátkodobé splatné závazky. 
Z toho vyplývá, že  je vyloučena i možnost insolvence. 
 
Společnost nevykazuje znaky úpadku. 
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Další příklad představuje společnost podnikající v oblasti potravinářského průmyslu. 
Níže jsou uvedeny její ekonomické výsledky těsně před rozhodnutím o úpadku. 
 
�   

�  Příklad 2 – úpadek v důsledku předlužení 
 

Rekapitulace účetních hodnot majetku a závazků k 31. 12. 2010 
 

Položka Hodnota v Kč 

  Majetek celkem 48 932 514 

   Dlouhodobý nehmotný majetek  28 750 

   Dlouhodobý hmotný majetek 8 977 206 

   Zásoby 12 456 588 

   Krátkodobé pohledávky 15 563 602 

   Krátkodobý finanční majetek 11 431 931 

   Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 474 437 

  
Závazky celkem 90 144 562 

   Dlouhodobé závazky 29 552 624 

   Krátkodobé závazky 26 735 002 

   Bankovní úvěry 33 624 626 

   Ostatní pasiva 232 310 

  
Čistý obchodní majetek  -41 212 048 

 
Z údajů z rozvahy vyplývá, že hodnota závazků převažuje nad hodnotou majetku 
společnosti. Z rozboru ekonomické situace je patrné, že výše čistého obchodního majetku (tj. celkový 
objem aktiv minus cizí zdroje minus ostatní pasiva) dosahuje záporné hodnoty, a to  
-41 212 048,00 Kč. Společnost je tedy předlužena. 
 
Dále z rozvahy vyplývá existence závazků k více věřitelům – evidovány jsou závazky 
z obchodních vztahů, závazky k zaměstnancům a státu (daňové závazky). 
 
V tomto příkladu tak společnost splňuje znaky úpadku, a to ve formě předlužení, když: 
� společnost má více věřitelů a  

� souhrn jejích závazků převyšuje hodnotu jejího majetku. 

 
 
Dále jsou uvedeny ekonomické výsledky podnikatelské činnosti fyzické osoby 
provozující nákladní autodopravu. 
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�   

�  Příklad 3 – úpadek v důsledku insolvence 
 

Rekapitulace účetních hodnot majetku a závazků k 31. 12. 2010 
 

Položka Hodnota v Kč 

  Majetek celkem 838 277 

   Dlouhodobý hmotný majetek 662 185 

   Drobný hmotný majetek 134 777 

   Krátkodobé pohledávky 0 

   Finanční majetek 41 315 

  
Závazky celkem 289 677 

   Krátkodobé závazky 289 677 

  
Čistý obchodní majetek  548 600 

 
Podnikatel má více věřitelů, krátkodobé závazky tvoří závazky k dodavatelům a státu 
(k finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně). Více než polovina 
závazků je déle než 30 dní po splatnosti. 
 
Z tabulky je zřejmé, že hodnota majetku převyšuje souhrn evidovaných závazků. Byl 
vykázán kladný čistý obchodní majetek ve výši 548 600,00 Kč. Podnikatel není předlužen. 
 
Z hlediska schopnosti podnikatele dostát svým závazkům, z tabulky vyplývá, že podnikatel 
nedisponuje dostatkem oběžného majetku na úhradu svých krátkodobých závazků. 
Oběžný majetek je tvořen výhradně finančním majetkem (peněžní prostředky), který postačuje 
na pokrytí pouze zhruba 14 % krátkodobých (splatných) závazků. Je zřejmé, že hmotný majetek, 
tvořený zejména nákladními a osobními automobily, potřeboval podnikatel k provozování své 
podnikatelské činnosti a nemohl ho tedy zpeněžit, aby mohl uhradit své závazky a přitom dále 
pokračovat ve svém podnikání. 
 
Podnikatel se nachází ve stavu úpadku z důvodu insolvence: 
� eviduje závazky déle než 30 dní po splatnosti k více věřitelům a  

� své splatné závazky není schopen plnit, když nejlikvidnější druhy jeho majetku (v tomto 
případě pouze peněžní prostředky) nepostačují na jejich pokrytí. 

 
Úpadek ve formě předlužení je vzhledem k hodnotě majetku převyšující závazky vyloučen. 
 
 
Závěrem je ukázán příklad skutečného dlužníka, kterému soud schválil oddlužení. 
Z podaného insolvenčního návrhu vyplývá, že si dlužník vzal několik půjček, 
přičemž problémy s jejich splácením řešil prostřednictvím dalšího závazku 
u splátkových společností. 
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�   

�  Příklad 4 – úpadek řešený oddlužením 
 

Ekonomické okolnosti vyplývající z insolvenčního návrhu dlužníka: 
 
� čistý měsíční příjem dlužníka činí 15 367,00 Kč (dlužník má manželku a čtyři vyživované děti) 

� dlužník má celkem šest věřitelů, celková výše závazků činí 317 072,00 Kč 
 

Popis závazku Věřitel Výše závazku v Kč 

   Hotovostní úvěr Home Credit 145 916 

Hotovostní úvěr GE Money 73 098 

Hotovostní úvěr Provident 30 507 

Hotovostní úvěr Provident 30 320 

Hotovostní úvěr Multi rent 7 897 

Komunikační služby Telefonica 10 115 

Pojišťovací služby Kooperativa 19 219 

   
Celkem  317 072 

 
� většina závazků je po lhůtě splatnosti déle než 30 dní 

� dlužník není schopen svoje závazky plnit, když některé závazky nebyly hrazeny více než 
tři měsíce 

 
Soud v tomto případě rozhodl o úpadku dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Následně byl 
schválen způsob oddlužení splátkovým kalendářem. Celkový objem přihlášených 
a zjištěných pohledávek věřitelů činil nakonec celkem 189 873,58 Kč. Pokud nedojde v průběhu 
příštích pět let ke změně poměrů na straně dlužníka, aktuální částka určená k rozdělení mezi 
věřitele (2 414,00 Kč) umožňuje, aby dlužník zaplatil během pěti let na uspokojení pohledávek 
věřitelů 144 840,00 Kč, čímž by bylo dosaženo cca 76% uspokojení věřitelů. 
 
Zdroj: Insolvenční rejstřík 
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B7 Oceňování majetku v insolvenčním řízení 
 
Vedle problematiky ekonomické analýzy subjektu souvisí s insolvencí i oblast 
oceňování majetku. Oceňování majetku pro účely insolvenčního řízení vychází 
z požadavků insolvenčního zákona i samotného řízení a má tak svá specifika.  
 
Stěžejními oblastmi insolvenčního řízení z pohledu oceňování jsou zjištění a zajištění 
majetkové podstaty a její zpeněžení insolvenčním správcem. 
 
 Majetková podstata 

 představuje majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů. 
 
 
Jestliže insolvenční návrh podal dlužník, náleží do majetkové podstaty majetek, 
který dlužníkovi patřil ke dni zahájení insolvenčního řízení, jakož i majetek, který 
dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení. 
 
Podal-li insolvenční návrh věřitel, náleží do majetkové podstaty majetek, který: 
 
� dlužníkovi patřil v době, kdy insolvenční soud nařídil předběžné opatření, kterým 

zcela nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem,  

� dlužníkovi patřil v době, kdy insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku 
dlužníka,  

� dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení po vydání těchto rozhodnutí. 
 
Majetkovou podstatu tvoří zejména následující majetkové složky: 
 
a)  peněžní prostředky (v hotovosti i na účtech), 

b)  věci movité a nemovité (automobily, stroje, budovy, pozemky, umělecká díla, stáda 
dobytka), 

c)  podnik, 

d)  soubory věcí a věci hromadné (např. sbírka mincí), 

e)  vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, 

f)  akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení 
je nutné k uplatnění práva, 

g)  obchodní podíl, 

h)  dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných 
a pohledávek, které dosud nejsou splatné, 

i)  dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, 
které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci (důchod, nemocenské, peněžitá 
pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady 
poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti), 

j)  další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu. 
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Ocenění majetkové podstaty vychází ze seznamu majetku a závazků s jmenovitým 
uvedením dlužníků i věřitelů, který je úpadce povinen sestavit a odevzdat 
insolvenčnímu správci spolu s účetnictvím i všemi potřebnými doklady. 
 
Majetek náležející do majetkové podstaty se zapisuje do soupisu majetkové podstaty 
samostatnými položkami. Sepisovaný majetek je v soupisu označen způsobem, který 
umožňuje jeho jednoznačnou identifikaci i pro ocenění. 
 
Podnik nebo soubory věcí se zapisují jedinou položkou, ze které však musí být 
zřejmé, co všechno do podniku nebo souboru věcí náleží v den zápisu do soupisu 
podstaty. Součástí soupisu je i ocenění provedené insolvenčním správcem, který 
přitom vychází z údajů v účetnictví dlužníka. Ocenění musí být v souladu se 
zvláštními právními předpisy o oceňování majetku, tj. zákonem č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku. 
 
Je otázkou k právnímu rozboru, zda se toto ustanovení neomezuje jen na ocenění 
provedené správcem, a tím pádem se netýká zpracování samostatného znaleckého 
posudku. Pak je možno se domnívat, že položky seznamu majetkové podstaty se 
oceňují cenou obvyklou. 
 
Požaduje-li to věřitelský výbor, lze provést ocenění majetkové podstaty znaleckým 
posudkem za předpokladu, že tento krok věřitelský výbor finančně zajistí. 
  
Složité ocenění majetku (např. podnik, výrobní technologie apod.) může insolvenční 
správce zadat znalci i bez žádosti věřitelského výboru. Omezení představuje pouze 
podmínka, že náklady na ocenění majetku znalcem nebudou vyšší než přínos pro 
majetkovou podstatu, získaný tímto způsobem jeho ocenění. 
 
Vyžádat si ocenění majetkové podstaty ovšem nemusí pouze věřitelský výbor nebo 
insolvenční správce. Jestliže insolvenční soud rozhodne, že způsobem řešení úpadku 
bude reorganizace nebo konkurz, spojí s tímto rozhodnutím i rozhodnutí 
o ustanovení znalce za účelem ocenění majetkové podstaty. 
  
Schůze věřitelů, která doporučí zpeněžení podniku úpadce jednou smlouvou, může 
též přijmout usnesení, kterým určí osobu znalce, a insolvenční soud pak rozhodne 
o určení znalce podle jejího usnesení. 
 
Pro účely ocenění majetkové podstaty v případě zpeněžení podniku úpadce jednou 
smlouvou platí, že provoz dlužníkova podniku skončil ke dni podání znaleckého 
posudku. Části majetkové podstaty, ke kterým je uplatněno právo na uspokojení 
ze zajištění, se ve znaleckém posudku ocení i odděleně.  
 
Znalecký posudek v tomto případě předkládá znalec insolvenčnímu soudu, který 
neprodleně poté svolá za účelem jeho projednání a schválení schůzi věřitelů, ke které 
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předvolá i znalce. Po projednání znaleckého posudku rozhodne schůze věřitelů o tom, 
zda jej schvaluje. 
 
Na základě usnesení schůze věřitelů o schválení znaleckého posudku vydá 
insolvenční soud rozhodnutí o ceně majetkové podstaty. 
 
Jestliže schůze věřitelů znalecký posudek neschválí, může přijmout usnesení, kterým 
určí osobu nového znalce. Následuje znovu proces ocenění majetkové podstaty 
v podobě podniku úpadce.  
 
Z pohledu ocenění je důležité, co je součástí práv a závazků při prodeji podniku 
z majetkové podstaty. Základním zdrojem informací je účetnictví, zejména sestavy 
evidence majetku (soupis dlouhodobého hmotného, nehmotného či finančního majetku, 
soupis drobného hmotného a nehmotného majetku), sestavy evidence pohledávek 
a závazků (saldokonto), ale i vlastní účetní výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty.  
 
Zpeněžením dlužníkova podniku jedinou smlouvou přecházejí na nabyvatele 
majetková podstata včetně práv a povinností vyplývající z pracovněprávních 
vztahů k zaměstnancům dlužníkova podniku, s výjimkou pracovněprávních 
pohledávek dlužníkových zaměstnanců vzniklých do účinnosti smlouvy. Jiné 
závazky na nabyvatele nepřecházejí. Z toho vyplývá, že je při ocenění v podstatě 
zjišťována brutto hodnota podniku, resp. hodnota obchodního majetku. 
 
Výtěžek zpeněžení dlužníkova podniku jedinou smlouvou je součástí celkového 
výtěžku zpeněžení majetkové podstaty a nemůže sloužit pouze ke krytí závazků 
souvisejících s prodávaným podnikem. Jestliže by byl celý podnik předmětem 
zástavy, potom by výtěžek z jeho zpeněžení připadl po odečtu zákonných nákladů 
pouze zástavnímu věřiteli a na úhradu ostatních závazků v rámci konkurzu by nebyl 
vůbec využit. 
 
Přístupy k ocenění majetku v rámci insolvenčního řízení 
 
Ve vztahu k ocenění majetkové podstaty v režimu insolvenčního zákona lze sice 
nalézt celou řadu nejrůznějších pojmů, avšak v konečném důsledku se používání 
těchto pojmů může jevit jako chaotické (ocenění znalcem, ocenění správcem, ocenění 
hodnoty zajištění, ocenění hodnoty zpeněžovaného majetku, znalecký posudek, odhad hodnoty, 
hodnota, hodnota zajištění, hodnota majetku, hodnota nepatrná, cena, cena majetku, cena 
majetkové podstaty, cena odhadní, cena obvyklá, cena tržní, cena plnění, cena kupní), přičemž 
terminologie připouští řadu výkladů. 
 
Podmínky, za kterých dochází ke zpeněžení celé majetkové podstaty (části), 
jednoznačně nebudou vycházet z definice tržní hodnoty. Insolvenční správce není 
v pozici ochotného prodávajícího, ale je k prodeji nucen; není dostatečný časový 
prostor pro řádný marketing prodeje, nehledá se ani nejlepší a nejvyšší využití 
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majetku. Je více než zřejmé, že v některých ohledech se situace dostává i do rozporu 
s definicí obvyklé ceny. 
 
�   

�  Příklad  specifického majetku 
 

Součástí majetkové podstaty zdravotnického a lázeňského holdingu byly akcie společnosti 
provozující kontinuální automatizovanou sterilizační stanici, využívající gama záření 
průmyslového zdroje s radioizotopem. Tato průmyslová ozařovna byla první a dosud 
jediná svého druhu v České republice. Souběžně s jejím provozem se těžištěm činnosti stal také 
vlastní vývoj a výroba specializovaného sortimentu diagnostických a terapeutických pomůcek 
pro zdravotnictví. 
 
Z analýzy situace společnosti v souvislosti s prohlášením konkurzu na majoritního vlastníka 
vyplynulo, že se společnost potýká s akutním nedostatkem finančních prostředků, protože 
banky odmítají společnosti poskytovat úvěry. Důsledkem toho je skutečnost, že společnost 
nemůže optimalizovat svůj rozvoj a i přes dostatek objednávek i potencionálních zákazníků 
není schopna dlouhodobě uspokojovat poptávku.  
 
Navíc, pro další zachování výroby bylo nezbytně nutné zrealizovat v následujícím roce 
investici v rozsahu 10 mil. Kč, což společnost sama nebyla schopna profinancovat. Investice 
byla pro další existenci společnosti zásadní, protože bez ní by společnost přišla o povolení 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k provozu své sterilizační stanice a navazující 
výroby. 
 
Proto bylo nezbytné uvažovat o urychleném prodeji majoritního balíku solventnímu 
a důvěryhodnému majiteli, což mělo výše uvedené problémy do značné míry vyřešit. 
 
Společnost disponovala mimo jakoukoliv pochybnost významnými předpoklady pro 
pokračování a rozvoj své podnikatelské činnosti, které můžeme shrnout do následujících bodů:  
 
a) v oblasti radiační sterilizace měla společnost monopolní postavení na trhu v ČR, 
b) společnost má dostatek objednávek, které ovšem není schopna pokrýt, 
c) společnost má připraven projekt na další rozvoj vlastní výroby, 
d) společnost má vzhledem k existujícímu know-how předpoklady pro zvyšování tržeb 

v tuzemsku i zahraničí, 
e) společnost má předpoklady pro získávání státních zakázek, zejména armádních. 
 
Na druhé straně s provozem společnosti byly spojeny  i vysoké potenciální náklady 
na likvidaci zdrojů záření v případě, že by společnost ztratila povolení a ukončila svoji činnost. 
 
V rámci ocenění byl majoritní podíl v této společnosti  oceněn znaleckým posudkem na částku cca 
14 mil. Kč, zejména s ohledem na to, že  po její produkci a službách existovala stabilní poptávka 
a provoz byl dále schopen samostatného fungování.  
 
Likvidační hodnota společnosti (v případě ukončení podnikatelské činnosti) by vzhledem 
k vysokým nákladům na likvidaci zdrojů záření byla prakticky nulová.  
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Vzhledem k tomu, že se společnost nepodařilo prodat, bylo o rok později prováděno další ocenění, 
kdy byl majoritní podíl oceněn již pouze na 10 mil. Kč, právě proto, že společnost byla kvůli 
nedostatku prostředků nucena omezovat provoz.  
 
Obecně se předpokládá, že účelem ocenění je odhad takové hodnoty jednotlivých 
položek majetkové podstaty, která se bude co nejvíce blížit prodejním cenám, jichž 
by bylo možné dosáhnout při zpeněžení na trhu k datu ocenění. Při prodeji majetku 
z majetkové podstaty je ale nezbytné předpokládat, že prodejní ceny nedosáhnou 
úrovně ostatních tržních cen, protože se jedná o nucený prodej pod časovým tlakem. 
S ohledem na výše uvedené přichází v úvahu ocenění některou z následujících 
hodnot majetku, která nejlépe zohlední specifika prodeje z majetkové podstaty. 
 
 Hodnota specializovaného majetku 

 jedná se o hodnotu majetku pro individuální účely, která je ovlivněna tím, že 
majetek je výjimečný svou specifickou povahou, vzhledem, rozměry, umístěním 
či jinými faktory. Majetek takovéhoto typu se na trhu nevyskytuje a obchoduje se 
s ním jen velmi zřídka (např. výrobní technologie mlékárny). 

 
 Zvláštní hodnota  

 představuje takovou hodnotu, která překračuje tržní hodnotu o složku, 
vyplývající  z mimořádného vztahu či situace mezi kupujícím a prodávajícím, 
ke kterým dochází (např. scelování majetku) a kterou lze dosáhnout pouze 
u kupujícího s osobním zájmem). 

 
 Likvidační hodnota  

 popisuje situaci, kdy soubor majetkových položek působících společně 
v podniku je v rámci transakce nabízen pro prodej odděleně, obvykle po 
ukončení provozu podniku. Často je spojována s nuceným prodejem, přesto má 
ale likvidační hodnota poněkud odlišný význam.  

 
Výše uvedené hodnoty ovšem nemohou být v ocenění využity samostatně bez dalšího 
vysvětlení a podrobného rozboru omezujících podmínek platnosti dané hodnoty. 
V opačném případě může být znalecký posudek zmatečný a zavádějící. 
 
V případě prodeje z majetkové podstaty sice neexistuje objektivní důvod, proč by 
nemohla být prodána aktiva podniku normálním prodejem za normálních 
podmínek na trhu, nicméně reálná situace se v praxi normálním tržním podmínkám 
skutečně vymyká. 
 
Výraz nucený prodej je užíván za situace, kdy prodávající je pod tlakem nebo čas 
na marketing je omezený a hodnota závislá na těchto okolnostech není slučitelná 
s tržní hodnotou majetku. Záleží na míře omezení jak z pohledu času, tak i na tom, 
zda je tlak na prodejce zřejmý.  
 
Proto cena nuceného prodeje nemůže být realisticky odhadnuta. Cena, kterou bude 
akceptovat prodejce, bude reflektovat aktuální okolnosti spíše než jeho hypotetickou 



134 � INSOLVENCE ABC 

 

 

ochotu definovanou v tržní hodnotě. Cena dosažená  v nuceném prodeji bude mít 
k tržní hodnotě či jiné odhadnuté hodnotě náhodný vztah. V některých případech 
může být významně nižší, v jiných bude tržní hodnotu kopírovat. V daném případě 
nejde provést jakékoliv objektivní poměření těchto hodnot. 
 
I odhad takové hodnoty na netržní bázi, jako je například cena nuceného prodeje, 
ovšem zachovává standardní metody tří hlavních oceňovacích přístupů1: 
 
� nákladového, 

� výnosového a 

� porovnávacího. 
 
Odlišují se pouze indicie, které se v rámci ocenění analyzují a na jejichž základě je 
odhad postaven.  
 
�   

�  Příklad  ocenění podniku a zpeněžení 
 
Ocenění podniku pro účely veřejné dražby majetkové podstaty úpadce lze ilustrovat na příkladu 
podniku z oblasti potravinářské výroby – masokombinátu.  
 
Insolvenční správce  se rozhodl dražit podnik ve třech částech: 
� ubytovna, 
� čistička odpadních vod, 
� dva výrobní provozy. 
 
Část podniku – ubytovna zahrnující nemovitosti (ubytovna, výměníková stanice a venkovní 
úpravy), dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek a práva a povinnosti 
z pracovně právních vztahů se čtyřmi zaměstnanci byla oceněna na částku 11 mil. Kč. První 
dražbou byl penzion s veškerým příslušenstvím a součástmi dražen za cenu 10 mil. Kč. Předmět 
dražby nebyl vydražen. Správce se rozhodl uspořádat opakovanou dražbu za podmínky nejnižšího 
podání ve výši 5 mil. Kč. Ani tato dražba však nebyla úspěšná a majetek se neprodal.  
 
Po roce bylo provedeno nové ocenění majetku a stanovena tržní hodnota na 4 mil. Kč. Penzion 
se podařilo zpeněžit až o půl roku později. Nejnižší podání činilo 3 mil. Kč. Dražby se zúčastnil 
jeden zájemce, který složil dražební jistotu v hotovosti před zahájením dražby a předmět dražby 
vydražil za cenu nejnižšího podání, tj. 3 mil. Kč. Oproti aktualizovanému ocenění byla 
dosažená tržní cena nižší o 1 mil Kč. 
 
Čistička odpadních vod (dále jen ČOV) byla zpeněžena prostřednictvím přímého prodeje, ale 
tomuto prodeji předcházel pokus o zpeněžení ve veřejné dražbě. Od konání dražby bylo upuštěno, 
přičemž hlavním důvodem byl dopis od starosty města, kterým insolvenčnímu správci sděloval, že 
město by mělo zájem o získání předmětné ČOV do svého vlastnictví, a zároveň naznačil, že firmy 
usilující o získání ČOV ve veřejné dražbě zamýšlejí spekulativně zvyšovat ceny za čištění 
odpadních vod, což je v rozporu s veřejným zájmem. V dražbě byla ČOV původně nabízena 

                                                 
1 Podrobněji viz [4, HÁLEK, Vítězslav. Oceňování majetku v praxi. 1. vyd. Bratislava : DonauMedia, 
s. r. o., 2009. 247 s. ISBN 978-80-89364-07-7.] 
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za 7 mil. Kč, když znalecké ocenění dosáhlo výše cca 7,5 mil. Kč. V rámci následně vypsaného 
výběrového řízení byly obdrženy dvě nabídky, jedna od nejmenované společnosti, druhá od města. 
O nabídkách bylo rozhodováno na jednání věřitelského výboru za účasti všech jeho členů. Objekt 
byl nakonec prodán nejmenované společnosti, jejíž nabídka 9,5 mil. Kč převyšovala nabídku 
města. V daném případě byla dosažená prodejní cena vyšší, než odhadovaná tržní 
hodnota o 2 mil Kč. 
  
Poslední částí oceňovanou a prodávanou částí podniku byly výrobní provozy masokombinátu 
oceněné na částku cca 25,3 mil. Kč v následujícím složení:  
 

Jednotlivé majetkové položky Znalecké ocenění v tis. Kč 

  Nemovitosti 3 872 

- provoz A 2 581 

- provoz B 1 291 

Ocenitelná práva 860 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 932 

Zásoby 11 864 

Krátkodobé pohledávky 15 453 

Finanční majetek 1 973 

Krátkodobé závazky -10 620 

  
Celkem 25 334 

 
Nejnižší podání pro dražbu bylo stanoveno na 25 mil. Kč, ale s ohledem na neúspěšnost dražeb 
ostatních částí podniku a neúspěšnost výběrového řízení byla ve smlouvě o provedení dražby 
zakotvena možnost snižovat nejnižší podání v průběhu dražby až na částku 8,5 mil. Kč. 
Postup při snižování byl ponechán na uvážení licitátora.   
 
Do opakované dražby se přihlásily dva subjekty. Při nejnižším podání nebyla učiněna žádná 
nabídka, a tak licitátor začal postupně snižovat nejnižší podání až na částku 10 mil. Kč. Poté učinil 
jeden z účastníků první nabídku. Zájemci začali střídavě zvyšovat svá podání vždy  
o 100 000,00 Kč až na konečnou cenu 12,5 mil. Kč. Vydražitel doplatil cenu dosaženou 
vydražením do tří měsíců od konání dražby.  
 
Předmětem dražby byly také závazky z obchodního styku a jiné závazky vzniklé po prohlášení 
konkurzu. Tyto závazky byly hrazeny vydražitelem.  
 
Dosažená tržní cena představovala 49 % odhadnuté tržní hodnoty a byla nižší  
o 12,8 mil. Kč. 
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Závěr  
 
Protože si tato publikace neklade za cíl zaobírat se podrobně celým insolvenčním 
řízením, ale věnuje se především ekonomickým aspektům a jejich posouzení právě 
v intencích daných insolvenčním zákonem, končí část věnovaná insolvenčnímu 
řízení právě rozhodnutím o tom, zda subjekt splňuje či nesplňuje ustanovení 
zákona o stavu úpadku. 
 
Následný proces insolvenčního řízení, spočívající ve volbě způsobu řešení úpadku 
a zejména pak průběh vlastního řešení úpadku, je již především otázkou právní, 
protože se jedná o soudní řízení a ekonomické aspekty ustupují do pozadí. Proto se 
oceňování majetku v insolvenčním řízení stalo poslední částí této kapitoly a další 
průběh insolvenčního řízení po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku lze 
vysledovat pouze v Komplexním diagramu zjištění a řešení úpadku, který je 
součástí příloh. 
 
Další část této publikace se již zaměří na praktické příklady posouzení ekonomické 
situace u různých typů subjektů a postupů zjištění stavu úpadku.   
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C Insolvence v praktických příkladech 
 
V kapitole A byl podrobně zpracován proces posouzení ekonomické situace subjektu, 
ať již se jedná o fyzickou osobu, fyzickou osobu podnikatele nebo právnickou osobu, 
a jejím závěrem byla informace, zda je subjekt ve stavu ekonomického úpadku. 
 
Kapitola B k tomu přispěla zpracováním úpravy insolvenčního řízení obsaženého 
v insolvenčním zákoně. Na jejím základě se k informaci o ekonomickém úpadku 
přidává i informace o naplnění znaků úpadku právě podle insolvenčního zákona 
a zahájení insolvenčního řízení.  
 
Tato kapitola C se věnuje spojení poznatků získaných v obou předchozích kapitolách 
a ukazuje jejich využití v praxi na reálných datech konkrétních subjektů. Každý 
z prezentovaných příkladů reprezentuje určitou specifickou skupinu subjektů 
a představuje základní odlišnosti v procesu zjištění úpadku.  
 
Poslední zpracovaný příklad je specifický, protože se věnuje procesu zjištění úpadku 
a zahájení insolvenčního řízení v sázkové společnosti Sazka, a. s. 

 
 
C1 Příklady úpadku nepodnikající fyzické osoby  
 

Příklad první – „starý mládenec“ 
 
Jedná se o 44letého muže. Žije v domácnosti sám, nemá žádnou vyživovací 
povinnost. Muž je zaměstnán na dobu neurčitou jako seřizovač strojírenské techniky. 
Jeho průměrný měsíční čistý příjem činí 15 895,00 Kč.  
 
Dluhová zátěž vznikla jednak v důsledku pořízení ojetého vozu na úvěr, který byl 
následně při havárii zničen a navíc dlužníkovi vznikla povinnost uhradit škody 
způsobené havárií na majetku města. Tato škoda činila 450 000,00 Kč. Muž tyto 
finanční problémy řešil půjčkami, navíc si pořizoval i běžné vybavení do domácnosti 
formou spotřebitelských úvěrů. 
 
Muž získal byt v bytovém domě jako dědictví po své matce. Součástí dědictví byly 
i akcie pocházející ještě z kuponové privatizace. 
 
Při hodnocení ekonomické situace fyzické osoby, která není podnikatelem, 
vycházíme z údajů o jejím příjmu a ze soupisu majetku a závazků.  
 
Jak již bylo uvedeno, čistý měsíční příjem dlužníka je 15 895,00 Kč. 
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Majetek dlužníka Hodnota (v Kč) 

  
Nemovitý majetek – bytová jednotka, včetně součástí, příslušenství 
a podílu na společných částech bytového domu a pozemku 

974 000 

Movitý majetek – obvyklé vybavení domácnosti (TV, lednice, pračka) 15 000 

Cenné papíry, majetková práva – akcie  40 000 

Peněžní prostředky – zůstatek na účtu stavebního spoření 16 923 

  
Hodnota majetku celkem 1 045 923 

 
Hodnota majetku ve vlastnictví dlužníka činí částku v celkové výši 1 045 923,00 Kč. 
 
Následující tabulka představuje přehled dlužných částek k datu 31. března 2011, které 
dlužník sám uvedl a které jsou rovněž přihlášeny v insolvenčním řízení. 
 

Č. Popis závazku Dlužná částka (v Kč) 
Úhrada poslední 

splátky – stav k datu 
31. března 2011 

    
1. Telefonní služby 6 774 x 

2. Smlouva o úvěru 140 705 12/2010 

3. Smlouva o úvěru 654 799 11/2010 

4. Odebrané zboží 16 925 x 

5. Kreditní karta 91 655 1/2011 

6. Úvěrový účet 78 369 11/2010 

7. Smlouva o úvěru 200 000 12/2010 

8.  Smlouva o úvěru 152 893 12/2010 

9. Kreditní karta  23 006 x 

10. Smlouva o úvěru 428 000 10/2010 

11. Smlouva o úvěru 138 620 11/2010 

    
Hodnota závazků celkem 1 931 746  

 
Dlužník má závazky celkem k jedenácti věřitelům. Hodnota těchto závazků činí 
celkovou částku 1 931 746,00 Kč. Celková suma sjednaných měsíčních splátek 
dosahuje téměř 100 000,00 Kč. 
 
Závazky nejsou zajištěné, to znamená, že byt vlastněný dlužníkem není zatížen 
žádným zástavním právem kteréhokoliv z věřitelů. Z převážné části se jedná 
o zůstatky neuhrazených spotřebitelských půjček a úvěrů, které měly být spláceny 
na základě sjednaných splátkových kalendářů.  
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U většiny závazků uplynulo více než 30 dní po lhůtě splatnosti, z posledního 
sloupce tabulky je zřejmé, že subjekt neplní některé své závazky po dobu delší  
než tři měsíce. 
 
Závazky přesahují hodnotu majetku – majetek dlužníka je předlužen.  
 
Celková suma sjednaných měsíčních splátek dosahuje téměř 100 000,00 Kč. Měsíční 
příjem subjektu ze zaměstnání činí pouze 15 895,00 Kč. Subjekt tak není schopen 
ze svého měsíčního příjmu splácet částky dle sjednaných splátkových kalendářů.  
 
Závěr 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že subjekt se nachází v úpadku dle insolvenčního 
zákona, neboť: 
 
� má více věřitelů (celkem jedenáct),  
� má peněžité závazky více než 30 dní po lhůtě splatnosti a  
� tyto závazky není schopen plnit. 
 
Jelikož se jedná o fyzickou osobu, která není podnikatelem, je přípustné řešení 
úpadku oddlužením.  
 
Vzhledem k hodnotám majetku subjektu a výši jeho závazků se jako možné jeví 
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníka, když prostředky získané 
prodejem majetku subjektu by postačovaly na úhradu více než 30 % závazků 
(hodnota majetku představuje cca 54 % hodnoty závazků). 
 
 

Příklad druhý – „žena s tělesně postiženým manželem“ 
 
Jedná se o 35letou ženu. Žije v domácnosti se synem a manželem. K oběma má 
vyživovací povinnost. Synovi je 10 let. Manželovi je 39 let a je po úraze částečně 
invalidní, momentálně nezaměstnaný. Původně byl manžel podnikatelem, proto 
mají manželé vypořádané společné jmění manželů. Majetek manžela byl použit 
na úhradu dluhů vzniklých z podnikání v době jeho léčby po úrazu. Žena je 
zaměstnána na dobu neurčitou jako administrativní pracovnice. Její průměrný 
měsíční čistý příjem činí 14 900,00 Kč.  
 
Dluhová zátěž vznikla v období, kdy se manžel dlužnice léčil po úrazu a dlužnice 
byla odkázána pouze na minimální příjem, protože byla v daném období i cca ¾ roku 
nezaměstnaná. Dlužnice se dostala do problémů s úhradou původního úvěru, které 
řešila nejdříve pomocí půjček od přátel, následně sjednáním nových půjček. Přehled 
všech závazků je uveden níže. 
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Při hodnocení ekonomické situace dlužnice vycházíme z údajů o jejím příjmu  
a ze soupisu majetku a závazků. Jak již bylo uvedeno, čistý měsíční příjem dlužnice je 
14 900,00 Kč. 
 

Majetek dlužnice Hodnota (v Kč) 

  
Osobní automobil 50 000 

Televizor  3 000 

Mikrovlnná trouba 300 

  
Hodnota majetku celkem 53 300 

 
Hodnota majetku ve vlastnictví dlužnice činí částku v celkové výši 53 300,00 Kč. 
 
Následující tabulka představuje přehled dlužných částek k datu 31. prosince 2010, 
které dlužnice sama uvedla a které jsou rovněž přihlášeny v insolvenčním řízení. 
 

Č. Popis závazku Dlužná částka (v Kč) 

   
1. Telefonní služby 11 424 

2. Smlouva o úvěru 512 139 

3. Smlouva o úvěru 65 340 

4. Smlouva o úvěru 214 993 

   
Hodnota závazků celkem 803 896 

 
Dlužnice má závazky celkem ke čtyřem věřitelům. Hodnota těchto závazků činí 
částku v celkové výši 803 896,00 Kč. Závazky nejsou zajištěné, z převážné části 
se jedná o zůstatky neuhrazených spotřebitelských úvěrů, které měly být spláceny 
na základě sjednaných splátkových kalendářů. Měsíční splátky úvěrů činí  
cca 24 500,00 Kč.  
 
Závazky jsou více než 30 dní po splatnosti a dlužnice je není v mnoha případech 
schopna hradit včas a v plné výši. Závazky jsou placeny nepravidelně, některé nejsou 
plněny po dobu delší než tři měsíce. 
 
Závěr 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že subjekt se nachází v úpadku dle insolvenčního 
zákona, neboť: 
 
� má více věřitelů (celkem čtyři),  
� má peněžité závazky více než 30 dní po lhůtě splatnosti a  
� tyto závazky není schopen plnit. 
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Jelikož se jedná o fyzickou osobu, která není podnikatelem, je přípustné řešení 
úpadku oddlužením.  
 
Vzhledem k hodnotám majetku subjektu a výši jeho závazků se jako možné jeví 
pouze oddlužení plněním splátkového kalendáře, když z příjmu subjektu lze 
měsíčně splácet věřitelům částku, která za dobu pěti let přesáhne 30 % jejich 
pohledávek. 
 
 

Příklad třetí – „bezdětná starší žena“ 
 

Jedná se o 55 letou, rozvedenou ženu. Žije v domácnosti sama. Nemá žádnou 
vyživovací povinnost. Žena je zaměstnána na dobu neurčitou jako vychovatelka 
na internátu střední školy. Její průměrný měsíční čistý příjem činí 15 600,00 Kč.  
 
Dluhová zátěž vznikla částečně za pořízení bytu. Zbylá část vznikla při zařizování 
bytu. Dlužnice se dostala do problémů s úhradou původního úvěru, které vyřešila 
sjednáním nových půjček. Dále dluží i za odebrané služby, zejména telefonní, kdy 
její bývalý přítel využíval v době její nepřítomnosti placených telefonních služeb. 
Přehled všech závazků je uveden níže. 
 
Při hodnocení ekonomické situace fyzické osoby, která není podnikatelem, 
vycházíme z údajů o jejím příjmu a ze soupisu majetku a závazků. Čistý měsíční 
příjem dlužnice ze zaměstnání činí 15 600,00 Kč.  
 

Majetek Hodnota (v Kč) 

  
Nemovitý majetek – bytová jednotka, včetně součástí, příslušenství a 
podílu na společných částech bytového domu a pozemku 

1 114 000 

Movitý majetek – obvyklé vybavení domácnosti (TV, lednice, pračka) 20 000 

  
Hodnota majetku celkem 1 134 000 

 
Hodnota majetku ve vlastnictví subjektu činí částku v celkové výši 1 134 000,00 Kč. 
Na bytové jednotce ovšem vázne zástavní právo ve prospěch banky, která subjektu 
poskytla hypoteční úvěr na pořízení této nemovitosti. 
 

Č. Popis závazku Dlužná částka (v Kč) 

   
1. Smlouva o hypotečním úvěru (zajištěný závazek) 941 188  

   
2. Smlouva o úvěru 42 228 

3. Odebrané služby – plyn  3 039 

4. Smlouva o úvěru 59 132 



142 � INSOLVENCE ABC 

 

 

Č. Popis závazku Dlužná částka (v Kč) 

   
5. Kreditní karta 33 910 

6. Telefonní služby 25 150 

7. Smlouva o úvěru 135 326 

8. Smlouva o úvěru 115 858 

   
Hodnota závazků celkem 1 355 831 

 
Subjekt má závazky celkem k osmi věřitelům v celkové výši Kč 1 355 831,00 Kč. 
Závazek z hypotečního úvěru ve výši 941 188,00 Kč je zajištěn zástavním právem 
k bytové jednotce, jejíž hodnota byla stanovena znaleckým posudkem na  
1 114 000,00 Kč.  
 
Hodnota ostatních nezajištěných závazků činí částku v celkové výši 414 643,00 Kč. 
Z převážné části se jedná o zůstatky neuhrazených spotřebitelských úvěrů a půjček, 
které měly být spláceny na základě sjednaných splátkových kalendářů.  
 
Při měsíčním příjmu 15 600,00 Kč činí měsíční splátky úvěrů cca 28 300,00 Kč. Subjekt 
tedy není schopen ze svého měsíčního příjmu splácet částky dle sjednaných 
splátkových kalendářů. Závazky jsou ve většině případů více než 30 dní 
po splatnosti a některé z nich nejsou plněny po dobu delší než tři měsíce.  
 
Závěr 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že subjekt se nachází v úpadku dle insolvenčního 
zákona, neboť: 
 
� má více věřitelů (celkem osm),  
� má peněžité závazky více než 30 dní po lhůtě splatnosti a  
� tyto závazky není schopen plnit. 
 
Jelikož se jedná o fyzickou osobu, která není podnikatelem, je přípustné řešení 
úpadku oddlužením.  
 
Vzhledem k hodnotám nezajištěného majetku (20 000,00 Kč) dlužnice a výši jejích 
nezajištěných závazků (414 643,00 Kč) se jako možné jeví oddlužení plněním 
splátkového kalendáře, když z příjmu subjektu (15 600,00 Kč) lze měsíčně splácet 
nezajištěným věřitelům částku, která za dobu pěti let přesáhne 30 % jejich 
pohledávek.  
 
Peněžní prostředky získané z prodeje bytové jednotky ve vlastnictví subjektu by 
sloužily k uspokojení pohledávky zajištěného věřitele (banky, která poskytla 
hypoteční úvěr na pořízení nemovitosti). 
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C2 Příklady úpadku podnikající fyzické osoby  
 

Příklad první – Posouzení stavu úpadku u vydavatele 
 
Jedná se o podnik fyzické osoby zabývající se vydáváním, tiskem a prodejem knih, 
prodejem  papírenského zboží a  rovněž reklamní činností.  Podnikatel vyvíjí svoji 
činnost již od roku 1996. Podnikání se vyvíjí v poslední době tak, že ubývají tržby 
z vydavatelské činnosti a tento pokles tržeb je do určité míry kompenzován nárůstem 
prodejů papírenského zboží v najaté prodejně. 
 
Ekonomická analýza 
 
Tato fyzická osoba vede pouze daňovou evidenci. Pro vyhodnocení ekonomické 
situace podniku jsou tak k dispozici výkaz o majetku a závazcích a výkaz o příjmech 
a výdajích za období let 2008, 2009 a 2010. V následující tabulce jsou zachyceny 
základní údaje z těchto výkazů. 
 

V Kč 2008 2009 2010 

    
Příjmy za prodej zboží 0 676 964 872 295 

Příjmy za prodej výrobků a služeb 3 472 676 2 098 508 1 366 337 

Ostatní zdanitelné příjmy 417 109 90 76 434 

Zdanitelné příjmy celkem 3 889 785 2 775 562 2 315 066 

    
Ostatní příjmy – příjem DPH 682 195 233 922 174 765 

Příjmy celkem 4 571 980 3 009 484 2 489 831 

    
Výdaje za nákup materiálu 909 666 1 165 841 510 435 

Výdaje za nákup zboží 0 58 133 552 849 

Mzdy 572 062 161 845 156 742 

Zákonné platby 3 630 8 400 0 

Provozní režie 1 825 131 746 853 512 419 

Odpisy majetku 1 775 207 92 865 110 202 

Odečitatelné výdaje celkem 5 085 696 2 233 937 1 842 646 

    
Platby DPH  234 882 224 345 0 

Hmotný majetek – základní prostředky 0 32 467 52 125 

Osobní spotřeba 154 000 189 600 172 069 

Ostatní neodečitatelné výdaje 14 727 20 000 22 500 

Výdaje celkem 5 489 305 2 700 349 2 089 340 
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v Kč 2008 2009 2010 

    
Rozdíl zdanitelných příjmů a odečitatelných 
výdajů – zisk / ztráta 

-1 195 911 541 625 472 420 

Rozdíl příjmů a výdajů – vše -917 325 309 135 400 491 

 
Příjmy z podnikání byly tvořeny zejména tržbami: 
� z vlastní nakladatelské činnosti (vydávání knih, křížovek, hádanek a rébusů),  
� z prodeje omalovánek a papírenských výrobků,  
� za zprostředkování a tisk zakázek,  
� za sazbu a litografii.  
 
Hlavní položky výdajů představovaly:  
� výdaje za materiál na výrobu křížovek a knih,  
� výdaje na sazbu a litografii,  
� výdaje na mzdy zaměstnancům a literární honoráře a  
� provozní režie (nájem, energie, telefony, pohonné hmoty, výdaje na reklamu, 

zapůjčení automobilu apod.).  
 
V roce 2008 bylo hospodaření podnikatelského subjektu ztrátové, když hospodářský 
výsledek dosáhl výše -917 325,00 Kč. V letech 2009 a 2010 se ekonomické výsledky 
subjektu i přes pokles obratu (příjmů) zlepšily a hospodářské výsledky byly kladné 
(309 135,00 Kč v roce 2009 a 400 491,00 Kč v roce 2010). To se podařilo především 
díky výraznému snížení nákladů (klesly mzdové náklady, provozní režie, odpisy 
majetku) proti stavu vykazovanému v roce 2008. 
 
V letech 2008 a 2009 majetek podnikatelského subjektu tvořily především krátkodobé 
pohledávky (pohledávky z obchodních vztahů) a hmotný majetek (tiskařské stroje, 
automobil). Dále měl podnik finanční majetek v podobě peněžních prostředků 
v pokladně a na bankovním účtu. V průběhu roku 2010 došlo k úhradě krátkodobých 
pohledávek, proto již nejsou ke konci roku 2010 evidovány, majetek firmy se pak 
skládal pouze z hmotného majetku a peněžních prostředků. Závazky byly tvořeny 
výhradně závazky z obchodního styku, v roce 2010 došlo k jejich výraznému poklesu. 
 

Majetek (v Kč) 2008 2009 2010 

    
Hmotný majetek 1 494 441 1 441 566 1 469 318 

Zásoby 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 2 862 763 3 274 929 -114 295 

Finanční majetek 2 667 404 668 429 056 

    
Majetek  c e l k e m 4 359 871 5 121 163 1 784 079 
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Závazky (v Kč) 2008 2009 2010 

    
Závazky z obchodního styku 7 774 569 9 083 196 1 247 507 

    
Závazky  c e l k e m 7 774 569 9 083 196 1 247 507 

    
Čistý obchodní majetek -3 414 698 -3 962 033 536 572 

 
Z porovnání evidovaných hodnot majetku a závazků vyplývá, že v letech 2008 a 2009 
hodnota závazků výrazně převyšovala hodnotu majetku. Ekonomická situace firmy 
byla nepříznivá, když majetek nepostačoval na pokrytí evidovaných závazků. 
 
V roce 2010 došlo v souvislosti se zlepšenými hospodářskými výsledky k výraznému 
zlepšení ekonomické situace podniku, když hodnota majetku k  datu 
31. prosince 2010 byla vyšší než hodnota evidovaných závazků. Přesto však 
ekonomická situace podniku v roce 2010 nedovolovala splatit veškeré závazky, 
protože převážná část majetku byla v hmotném majetku podniku a nejednalo se tedy 
o okamžitě likvidní aktiva. Navíc prodej tohoto majetku by byl pro podnik likvidační. 
 
Pro posouzení schopnosti hradit závazky je proto důležité zkoumat hodnoty 
oběžných aktiv podniku ve vztahu k evidovaným závazkům. Klíčové údaje z tohoto 
srovnání jsou shrnuty v následující tabulce (částky jsou uváděny v Kč). 
 

Oběžná aktiva 2008 2009 2010 

    
Krátkodobé pohledávky 2 862 763 3 274 929 -114 295 

Finanční majetek 2 667 404 668 429 056 

    
Oběžná aktiva  c e l k e m 2 865 430 3 679 597 314 761 

    

Závazky 2008 2009 2010 

    
Závazky z obchodního styku 7 774 569 9 083 196 1 247 507 

    
Závazky  c e l k e m 7 774 569 9 083 196 1 247 507 

    
Disponibilní majetek -4 909 139 -5  403 599 -932 746 

 
Z posledního řádku tabulky je jednoznačně patrné, že subjekt i přes výrazné zlepšení 
své ekonomické situace v roce 2010, nebyl po celé období let 2008 – 2010 schopen 
dostát svým závazkům v plné výši, neboť nedisponoval dostatečnou výší oběžných 
prostředků, která by postačovala na krytí veškerých závazků. 
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Vyhodnocení ekonomické situace z pohledu insolvenčního zákona 
 
1. podmínka – mnohost věřitelů 

 
Podnikatelský subjekt má více věřitelů. V knize závazků jsou evidovány: 
 
� závazky z obchodních vztahů (k cca deseti dodavatelům),  
� závazky k zaměstnancům,  
� závazky ke státu (finanční úřad, zdravotní pojišťovny, správa sociálního 

zabezpečení).  
 
2. podmínka – znaky předlužení 
 
Jak vyplynulo již ze základní analýzy účetních výkazů podnikatele, v letech 2008 
a 2009 souhrn závazků subjektu převyšuje hodnotu jeho majetku. 
 

V Kč 2008 2009 2010 

    
Majetek celkem  4 359 871 5 121 163 1 784 079 

Závazky celkem 7 774 569 9 083 196 1 247 507 

    
Čistý obchodní majetek -3 414 698 -3 962 033 536 572 

    
Hospodářský výsledek -917 325 309 135 400 491 

 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v roce 2010 podnikatelský subjekt nevykazoval 
znaky předlužení. V tomto období došlo k výraznému poklesu majetku 
(krátkodobých pohledávek), zároveň však významně poklesly závazky, a to v takové 
míře, že majetek převažoval nad dluhy (závazky). Současně byl za rok 2010 vykázán 
kladný hospodářský výsledek. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky insolvenčního zákona pro konstatování 
stavu předlužení byly naplněny v letech 2008 a 2009.  
 
V roce 2010 však došlo ke zlepšení ekonomické situace (snížení závazků, dosažení 
zisku) natolik, že majetek podnikatelského subjektu převýšil jeho závazky a firma již 
nevykazovala základní znak předlužení stanovený insolvenčním zákonem. 
 
3. podmínka – znaky insolvence 
 
Co se týče stavu platební neschopnosti, podnikatel má více věřitelů. Z knihy 
závazků za jednotlivé roky sledovaného období navíc vyplývá, že byly evidovány 
závazky, u kterých došlo k prodlení s jejich úhradou více než 30 dnů po lhůtě 
splatnosti, některé nejsou plněny po dobu delší než tři měsíce. 
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Z porovnání oběžného majetku (krátkodobé pohledávky a finanční majetek) 
a evidovaných závazků vyplynulo, že subjekt nebyl schopen hradit své závazky 
v plné výši po celé sledované období, a to i přes zlepšení ekonomické situace v roce 
2010, neboť nejlikvidnější části majetku nepostačovaly na pokrytí evidovaných 
závazků z obchodního styku.  
 
Hmotný majetek potřeboval subjekt k provozování své podnikatelské činnosti 
a nemohl jej tedy v žádném případě zpeněžit, aby mohl uhradit své závazky. Tímto 
krokem by bylo ohroženo jeho další podnikání. 
  
Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky insolvenčního zákona pro konstatování 
stavu platební neschopnosti byly naplněny, a to po celé sledované období let 2008 
až 2010. 
 

Závěr 
 
Podnikatel v roce 2008 a 2009 naplňoval všechny znaky úpadku formou předlužení 
a rovněž platební neschopnosti.  V roce 2010 pak naplňoval pouze znaky platební 
neschopnosti. Podnikatel se již od roku 2008 nacházel ve stavu odpovídajícímu 
úpadku. 
 
 
Příklad druhý – Posouzení stavu úpadku ordinace praktického 
lékaře 
 
Jedná se o fyzickou osobu – podnikatele provozujícího ordinaci praktického lékaře. 
Subjekt vede daňovou evidenci a sestavuje tedy výkaz o majetku a závazcích 
a příjmech a výdajích, ze kterých lze čerpat informace o ekonomické situaci subjektu. 
Ordinaci provozuje od roku 2000. V současnosti má ordinace registrovaných 2400 
pacientů a uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. 
 
Ekonomická analýza 
 
V následujících tabulkách jsou zachyceny základní údaje o majetku a závazcích 
a příjmech a výdajích subjektu z těchto výkazů za roky 2008 až 2010. 
 

Majetek (v Kč) 2008 2009 2010 

    
Hmotný majetek 0 1 250 1 250 

Peněžní prostředky v hotovosti 6 909 23 151 100 763 

Peněžní prostředky na bankovních účtech 146 229 339 379 102 437 

Zásoby 0 0 0 

    

    



148 � INSOLVENCE ABC 

 

 

Majetek (v Kč) 2008 2009 2010 

    
Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček 139 133 73 634 127 836 

    
Majetek  c e l k e m 292 271 437 414 332 286 

    

Závazky (v Kč) 2008 2009 2010 

    
Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček 12 545 56 896 15 416 

    
Závazky  c e l k e m 12 545 56 896 15 416 

    
Čistý obchodní majetek 279 726 380 518 316 870 

 
Struktura majetku a závazků se ve sledovaném období výrazně nemění. Závazky 
podnikatelského subjektu představovaly výhradně závazky z obchodního styku. 
V majetku převládá oběžný majetek tvořený peněžními prostředky a pohledávkami. 
V roce 2009 vzrostl celkový objem majetku i závazků, v roce 2010 pak dochází 
k poklesu zpět na úroveň roku 2008. 
 
Z porovnání evidovaných hodnot majetku a závazků vyplývá, že po celé období 
hodnota majetku výrazně převyšovala hodnotu evidovaných závazků. Ekonomická 
situace podnikatelského subjektu byla stabilizovaná, majetek postačoval 
na pokrytí závazků. 
 
Pro posouzení schopnosti hradit závazky je důležité zkoumat hodnoty oběžných 
aktiv subjektu ve vztahu k evidovaným závazkům.  
 

V Kč 2008 2009 2010 

    
Pohledávky 139 133 73 634 127 836 

Finanční majetek 153 138 362 530 203 200 

    
Oběžná aktiva  c e l k e m 292 271 436 164 331 036 

    
Závazky z obchodního styku 12 545 56 896 15 416 

    
Závazky  c e l k e m 12 545 56 896 15 416 

    
Oběžná aktiva – Závazky 279 726 379 268 315 620 

Finanční majetek – Závazky  140 593 305 634 187 784 
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Z porovnání oběžných aktiv a závazků je patrné, že subjekt byl po celé období let 
2008 – 2010 schopen dostát svým závazkům v plné výši, neboť disponoval 
dostatečnou výší oběžných prostředků. Na krytí veškerých závazků postačoval již 
samotný finanční majetek, tj. peněžní prostředky v pokladně a na bankovním účtu. 
 
Co se týče ekonomické výkonnosti subjektu, údaje z výkazu příjmů a výdajů za roky 
2008 až 2010 jsou obsahem následující tabulky. 
 

V Kč 2008 2009 2010 

    
Příjmy za prodej výrobků a služeb 1 729 958 1 971 652 1 622 033 

Ostatní zdanitelné příjmy 9 992 11 484 214 

Zdanitelné příjmy celkem 1 739 950 1 983 136 1 622 247 

    
Ostatní příjmy – příjem DPH 0 0 0 

Příjmy celkem 1 739 950 1 983 136 1 622 247 

    
Výdaje za nákup materiálu a zboží 0 0 0 

Mzdy 167 467 179 343 139 614 

Zákonné platby 84 523 91 580 83 849 

Provozní režie 659 004 619 286 439 386 

Odečitatelné výdaje celkem 910 994 890 209 662 849 

    
Platba daně z příjmu 16 560 7 210 134 205 

Nákup majetku 0 1 249 0 

Osobní spotřeba, dary, ostatní 750 923 888 431 784 524 

Výdaje celkem 1 678 477  1 787 099 1 581 578 

    
Rozdíl zdanitelných příjmů a odečitatelných 
výdajů – zisk / ztráta 

828 956 1 092 927 959 398 

Rozdíl příjmů a výdajů – vše 61 473 196 037 40 669 

 
Po celé sledované období bylo dosaženo relativně vyrovnaných kladných 
hospodářských výsledků. Příjmy byly tvořeny téměř výhradně platbami 
za poskytnuté služby od zdravotních pojišťoven.  
 
Hlavní položku na straně výdajů představovala provozní režie (např. výdaje 
za nájem ordinace, energie, telefony, vedení účetnictví, služby laboratoře), výdaje 
na mzdy a zákonné odvody a také výdaje na osobní spotřebu, což jsou výdaje, které 
nejsou daňově uznatelnými výdaji, a nelze je tedy odečíst od vykázaných příjmů, 
a tím snížit daňový základ pro účely výpočtu daně z příjmů fyzických osob.  
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Vyhodnocení ekonomické situace z pohledu insolvenčního zákona 
 
1. podmínka – mnohost věřitelů 

 
Podnikatelský subjekt má více věřitelů. V knize závazků jsou evidovány: 
 
� závazky z obchodních vztahů (k cca pěti subjektům),  
� závazky ke státu (finanční úřad, zdravotní pojišťovny, správa sociálního 

zabezpečení). 
 
2. podmínka – znaky předlužení 
 
Jak vyplynulo již ze základní analýzy účetních výkazů podnikatele, v letech 2008 až 
2010  hodnota majetku převyšuje souhrn závazků. 
 

V Kč 2008 2009 2010 

    
Majetek celkem  292 271 437 414 332 286 

Závazky celkem 12 545 56 896 15 416 

    
Čistý obchodní majetek 279 726 380 518 316 870 

 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že podnik po celé sledované období nevykazoval 
znaky předlužení, neboť majetek podnikatele převažoval nad jeho dluhy (závazky).  
 
Dále můžeme konstatovat, že podmínky insolvenčního zákona pro určení stavu 
předlužení nebyly naplněny. 
 
3. podmínka – znaky insolvence 
 
Co se týče stavu platební neschopnosti, podnikatel má více věřitelů. Z knihy 
závazků za rok 2010 vyplývá, že byly evidovány i závazky, u kterých je podnikatel 
v prodlení s jejich úhradou více než 30 dnů po lhůtě splatnosti.  
 
Z provedeného porovnání objemu oběžných aktiv a závazků ovšem jasně vyplývá, 
že subjekt neměl problémy s úhradou svých závazků, když oběžná aktiva i samotný 
finanční majetek vysoce převyšují závazky. 
 

V Kč 2008 2009 2010 

    
Oběžná aktiva (Krátkodobé pohledávky + 
Finanční majetek) – Závazky 

279 726 379 268 315 620 

Finanční majetek – Závazky  140 593 305 634 187 784 
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V letech 2008 – 2010 neměl subjekt problémy s pokrytím svých závazků, neboť 
nejlikvidnější část majetku (peněžní prostředky) stačila na pokrytí evidovaných 
závazků (viz poslední řádek tabulky).  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že subjekt se nenacházel ve stavu  platební neschopnosti 
podle insolvenčního zákona, neboť byl v průběhu sledovaného období schopen 
plnit svoje závazky.  
 
Závěr 
 
S ohledem na výsledky hodnocení ekonomické situace i posouzení znaků úpadku 
podniku podle insolvenčního zákona je možné podnik fyzické osoby označit 
za ekonomicky zdravý a při zachování jeho současného vývoje i vzdálený riziku 
úpadku. 
 
 
Příklad třetí – Posouzení stavu úpadku zámečníka 
 
Jedná se o fyzickou osobu – podnikatele, který se zabývá poskytováním 
zámečnických služeb, výrobou zámků a kování, okrajově též stavební činností 
související s  jeho hlavní činností. Podniká od roku 2008. Věnuje se převážně 
drobnějším zakázkám. Podnikatel vede daňovou evidenci. 
 
Ekonomická analýza 
 
Při vyhodnocování ekonomické situace vycházíme z výkazů o majetku a závazcích 
a příjmech a výdajích za období let 2009 a 2010. V následující tabulce jsou zachyceny 
základní údaje z těchto výkazů. 
 

V Kč 2009 2010 

   
Příjmy za prodej zboží 1 907 500 976 475 

Příjmy za prodej výrobků a služeb 8 260 212 4 275 836 

Ostatní zdanitelné příjmy 777 80 

Zdanitelné příjmy celkem 10 168 489 5 252 391 

   
Příjem DPH 2 664 525 1 445 273 

Peněžní vklad vlastníka 71 700 840 000 

Ostatní příjmy 430 1 070 

Příjmy celkem 12 905 144 7 538 734 

   
Výdaje za nákup materiálu 54 350 264 596 

Výdaje za nákup zboží 0 781 500 
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V Kč 2009 2010 

   
Mzdy 0 0 

Zákonné platby 7 038 14 500 

Provozní režie 9 945 235 4 122 021 

Odečitatelné výdaje celkem 10 006 623 5 182 617 

   
Platby DPH 2 235 420 1 224 266 

Platba daně z příjmů 0 22 430 

Osobní spotřeba 297 000 1 210 000 

Ostatní neodečitatelné výdaje 98 084 159 308 

Výdaje celkem 12 637 127 7 798 621 

   
Rozdíl zdanitelných příjmů a odečitatelných výdajů – 
zisk / ztráta 

161 866 69 774 

Rozdíl příjmů a výdajů – vše 268 017 -259 887 

 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v roce 2009 i 2010 byl vykázán hrubý zisk ve výši 
161 866,00 Kč (rok 2009), resp. 69 774,00 Kč (rok 2010). Celkový hospodářský 
výsledek z podnikání, který vychází z porovnání celkových příjmů a celkových 
výdajů, byl za rok 2009 kladný (268 017,00 Kč), za rok 2010 byla vykázána ztráta  
(-259 887,00 Kč).  
 
Hospodaření subjektu má klesající tendenci, k výraznému poklesu hodnoty došlo 
mezi lety 2009 a 2010 jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů. 
 

V Kč 2009 2010 

   
Hmotný majetek 0 0 

Peněžní prostředky v hotovosti 7 911 10 269 

Peněžní prostředky na bankovních účtech 260 106 -2 140 

Zásoby 0 0 

Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček 4 883 594 6 289 694 

   
Majetek  c e l k e m 5 151 611 6 297 823 

   
Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček 6 331 570 7 188 369 

   
Závazky  c e l k e m 6 331 570 7 188 369 

   
Čistý obchodní majetek -1 179 959 -890 546 
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V letech 2009 a 2010 majetek podnikatelského subjektu tvořil výhradně oběžný 
majetek, především pohledávky. V průběhu roku 2010 došlo k nárůstu objemu 
majetku o hodnotu 1 146 212,00 Kč, a to na straně pohledávek, objem peněžních 
prostředků se naopak snížil.  Růst zaznamenaly i závazky, a to o částku  
856 799,00 Kč. 
 
Z porovnání evidovaných hodnot majetku a závazků vyplývá, že v roce 2009 i 2010 
hodnota závazků převyšovala hodnotu majetku, což indikuje stav předlužení.  
 
Ekonomická situace podnikatelského subjektu byla relativně nevyhovující, když 
majetek nepostačoval na pokrytí evidovaných závazků. 
 
Pro posouzení schopnosti hradit závazky je důležité zkoumat hodnoty oběžných aktiv 
subjektu ve vztahu k evidovaným závazkům. Níže jsou tedy vyčísleny hodnoty 
ukazatelů likvidity a dále rozdíl oběžného majetku a závazků. 
 

V Kč 2009 2010 

   
Pohledávky 4 883 594 6 289 694 

Finanční majetek 268 017 8 129 

Závazky z obchodního styku 6 331 570 7 188 369 

   
Běžná likvidita (oběžný majetek / závazky) 81,4 % 87,6 % 

Rychlá likvidita (pohledávky + finanční majetek / 
závazky) 

81,4 % 87,6 % 

Okamžitá likvidita (finanční majetek / závazky) 4,2 % 0,1 % 

   
Oběžná aktiva  c e l k e m 5 151 611 6 297 823 

Závazky  c e l k e m 6 331 570 7 188 369 

   
Oběžná aktiva – Závazky -1 179 959 -890 546 

Finanční majetek – Závazky -6 063 553 -7 180 240 

 
Z tabulky plyne, že subjekt nebyl v letech 2009 až 2010 schopen dostát svým 
závazkům v plné výši, neboť nedisponoval dostatečnou výší oběžných prostředků, 
která by postačovala na krytí veškerých závazků.  
 
Hodnoty ukazatelů likvidity nasvědčují, že subjekt nedisponoval ani dostatečnou 
výší oběžných aktiv, natož finančních prostředků, nutných ke krytí veškerých 
závazků. Oběžná aktiva přitom představují veškerý majetek subjektu. Peněžní 
prostředky subjektu pokrývaly v roce 2009 pouze 4,2 % závazků, v roce 2010 to pak 
bylo již jen 0,1 % závazků. 
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Vyhodnocení ekonomické situace z pohledu insolvenčního zákona 
 
1. podmínka – mnohost věřitelů 

 
Podnikatelský subjekt má více věřitelů. V knize závazků jsou evidovány: 
 
� závazky z obchodních vztahů (k cca patnácti subjektům),  
� závazky ke státu (finanční úřad, zdravotní pojišťovny, správa sociálního 

zabezpečení). 
 
2. podmínka – znaky předlužení 
 
Jak vyplynulo již ze základní analýzy účetních výkazů podnikatele, v letech 2009 
i 2010 souhrn závazků subjektu převyšuje hodnotu jeho majetku. 
 

V Kč 2009 2010 

   
Majetek celkem  5 151 611 6 297 823 

Závazky celkem 6 331 570 7 188 369 

   
Čistý obchodní majetek -1 179 959 -890 546 

   
Hospodářský výsledek 268 017 -259 887 

 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že podnikatel vykazoval znaky předlužení již 
ke konci roku 2009. Po celé sledované období je hodnota majetku nižší než hodnota 
evidovaných závazků.  
 
Z toho je možno vyvodit závěr, že podmínky insolvenčního zákona 
pro konstatování stavu předlužení byly naplněny jak v roce 2009, tak i v 2010.  
 
3. podmínka – znaky insolvence 
 
Co se týče stavu platební neschopnosti, subjekt má více věřitelů, dále z knihy 
závazků za jednotlivé roky sledovaného období vyplývá, že byly evidovány závazky, 
u kterých došlo k prodlení s jejich úhradou více než 30 dnů po lhůtě splatnosti. 
Některé závazky nejsou plněny po dobu delší než tři měsíce. 
 
Z porovnání oběžného majetku a evidovaných závazků vyplynulo, že subjekt nebyl 
schopen hradit své závazky v plné výši po celé sledované období. Vyčíslené 
ukazatele likvidity dosahují velmi nízkých hodnot, které dokládají, že nejlikvidnější 
části majetku (pohledávky a finanční majetek) nepostačovaly na pokrytí 
evidovaných závazků. Oběžný majetek byl navíc veškerým majetkem subjektu, 
hmotný majetek nebyl evidován. Finanční majetek subjektu pokrýval pouze 4,2 % 
závazků (rok 2009), resp. 0,1 % závazků (rok 2010). 
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 Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky insolvenčního zákona pro konstatování 
stavu platební neschopnosti byly naplněny, a to jak v roce 2009, tak i 2010. 
 
Závěr 
 
Podnikatel v letech 2009 i 2010 naplňoval všechny znaky úpadku formou 
předlužení a rovněž platební neschopnosti. Dále se firma již od roku 2009 
nacházela ve stavu odpovídajícímu úpadku. 
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C3 Příklady úpadku podniku  
 

Příklad první – Posouzení stavu úpadku u stavební společnosti 
 
Stavební společnost měla právní formu s. r. o. s dvěma společníky. Základní kapitál 
činil 200 000,00 Kč. Hlavní činností bylo provádění staveb a stavebních úprav 
se specializací na rekonstrukce a přestavby rodinných nebo bytových domů včetně 
přestaveb v panelových domech.  
 
V průběhu let 2008 až 2010 se společnost dostala do ekonomických potíží. Vzhledem 
k celkovému útlumu stavebních činností jako prvotního dopadu celkové ekonomické 
krize došlo ve společnosti ke značnému poklesu tržeb, naproti tomu přímé náklady 
výroby a služeb (spotřeba materiálu a energií, služby) poklesly v mnohem menší 
míře. Tento vývoj byl hlavní příčinou, proč se společnost ke konci roku nacházela 
ve velmi tíživé ekonomické a zejména finanční situaci. S ohledem na pokles výsledků 
se neinvestovalo do obnovy strojního vybavení, naopak byla část majetku zpeněžena.  
 
Příčiny negativního vývoje je s  největší pravděpodobností nutno hledat v celkovém 
útlumu poptávky po stavebních pracích. 
 
Ekonomická analýza 
  
Při vyhodnocení dopadů na ekonomickou situaci společnosti vycházíme z  rozvah 
a výkazů zisku a ztráty za roky 2008, 2009 a 2010. V následující tabulce jsou zachyceny 
základní údaje z těchto výkazů. 
 

V tis. Kč 2008 2009 2010 

    
Tržby z prodeje zboží 0 0 1 

Náklady na prodané zboží 0 0 0 

Výkony 6 984 46 266 24 610 

Výkonová spotřeba 6 952 43 046 31 690 

Přidaná hodnota 32 3 220 -7 080 

Osobní náklady 0 3 554 1 860 

Odpisy 46 173 0 

Provozní hospodářský výsledek -14 -454 -11 936 

Hospodářský výsledek z finančních operací -16 -177 -121 

Hospodářský výsledek z běžné činnosti -30 -631 -12 057 

Hospodářský výsledek za účetní období -30 -631 -12 066 

    
Aktiva celkem 2 600 14 177 1 315 

Stálá aktiva 48 256 0 

Oběžná aktiva 2 502 13 493 1 265 
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V tis. Kč 2008 2009 2010 

    
Vlastní kapitál  50 -581 -12 647 

Cizí zdroje 2 550 14 758 13 962 

    
Čistý obchodní majetek 50 -581 -12 647 

 
Zatímco v roce 2008 majetek společnosti převažoval nad cizími zdroji (závazky) 
společnosti, a to o částku ve výši 50 tis. Kč (vlastní kapitál byl kladný), v následujícím 
období již cizí zdroje převyšovaly majetek společnosti a čistý obchodní majetek 
(tj. celkový objem aktiv – cizí zdroje) dosahoval neuspokojivých záporných hodnot.  
 
V následujících letech 2009 a 2010 tak celková hodnota aktiv nepostačovala na pokrytí 
cizích zdrojů společnosti, tzn. že závazky společnosti převyšovaly majetek 
společnosti. 
 
Společnost po celé sledované období hospodařila se ztrátou. V roce 2008 dosáhla 
záporného ztráty ve výši 30 000,00 Kč. V roce 2009 společnost vykázala ztrátu ve výši 
631 000,00 Kč a ke značnému zhoršení ekonomické situace došlo v roce 2010, kdy 
společnost hospodařila se ztrátou již ve výši 12 066 000,00 Kč. 
 
Negativní hospodářská situace společnosti v roce 2010 byla způsobena zejména 
poklesem výkonů (tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb), a to  
o 21 656 000,00 Kč, což představuje snížení výkonů téměř o polovinu proti roku 2009. 
 
Finanční analýza 
 
Níže jsou uvedeny výsledky finanční analýzy zpracované na základě údajů 
z účetních výkazů. 
 

Vertikální analýza 

 
V % 2008 2009 2010 

 
Tržby za zboží a výkony celkem (tis. Kč) 6 984 46 266 24 611 

    
Výnosy ce lkem = 100  

Tržby z prodeje zboží 0 % 0 % 0 % 

Náklady na prodané zboží 0 % 0 % 0 % 

Výkony 100 % 100 % 100 % 

Výkonová spotřeba 100 % 93 % 129 % 

Přidaná hodnota 0 % 7 % -29 % 

Osobní náklady 0 % 8 % 8 % 

Odpisy 1 % 0 % 0 % 

Provozní hospodářský výsledek 0 % -1 % -48 % 
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Vertikální analýza 

 
V % 2008 2009 2010 

 
Hospodářský výsledek z finančních operací 0 % 0 % 0 % 

Hospodářský výsledek z běžné činnosti 0 % -1 % -49 % 

    
Aktiva  = 100  

Stálá aktiva 2 % 2 % 0 % 

Oběžná aktiva 96 % 95 % 96 % 

Přechodné účty aktiv 0 % 3 % 0 % 

    
Pasiva  = 100  

Vlastní kapitál 2 % -4 % -962 % 

Cizí zdroje 98 % 104 % 1 062 % 

Přechodné účty pasiv 0 % 0 % 0 % 

 
Z údajů vyplývá, že výnosy společnosti byly tvořeny výhradně vlastními výkony 
(tržby za prodej vlastních výrobků a služeb). Podíl výkonové spotřeby (tj. přímé 
náklady výroby a služeb) na tržbách kolísá kolem hodnoty 100 %, na konci 
sledovaného období je vykázána hodnota 129 % a přidaná hodnota (tj. hodnota, 
kterou společnost přidá svým úsilím k hodnotě nakupovaných meziproduktů, 
zejména zásob, služeb) tak dosahuje záporné hodnoty. Podíl osobních nákladů 
na tržbách nejprve vzrostl, v roce 2009 a 2010 se pak pohyboval na úrovni 8 %. 
 
V případě aktiv vykazuje společnost stabilní strukturu. Podíl oběžných aktiv 
dosahuje po celé období kolem 96 %. Kapitálová struktura vykazovala v průběhu 
celého sledovaného období převahu cizích zdrojů, v roce 2008 představuje vlastní 
kapitál pouze 2 % celkových pasiv, v letech 2009 a 2010 je již vykázán záporný vlastní 
kapitál, tzn. majetek společnosti je financován pouze z cizích (vypůjčených) zdrojů. 
 

Horizontální analýza 

 
V % 2008 2009 2010 

 
Tržby z prodeje zboží × × × 

Náklady na prodané zboží × × × 

Výkony × 562 % -47 % 

Výkonová spotřeba × 519 % -26 % 

Přidaná hodnota × 9 963 % -320 % 

Osobní náklady × × -48 % 

Odpisy × 276 % -100 % 

Provozní hospodářský výsledek × 3 143 % 2 529 % 

Hospodářský výsledek z finančních operací × 1 006 % -32 % 
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Horizontální analýza 

 
V % 2008 2009 2010 

 
Hospodářský výsledek z běžné činnosti × 2 003 % 1 811 % 

    
Aktiva celkem × 445 % -91 % 

Stálá aktiva × 433 % -100 % 

Oběžná aktiva × 439 % -91 % 

Přechodné účty aktiv × × -100 % 

    
Vlastní kapitál × -1 262 % 2 077 % 

Cizí zdroje × 479 % -5 % 

Přechodné účty pasiv × × × 

 
Z horizontální analýzy je patrné, že výkony společnosti v roce 2009 prudce vzrostly 
o 562 %, v roce 2010 pak dochází k jejich poklesu o 47 %. Stejné kolísání zaznamenává 
i výkonová spotřeba a přidaná hodnota, které nejprve rostou v řádech tisíců procent, 
v roce 2010 je pak vykázán mírný pokles. Po celé sledované období byl vykázán 
záporný provozní hospodářský výsledek i hospodářský výsledek z běžné činnosti, 
přičemž dosažená ztráta neustále narůstala, a to v řádech tisíců procent. 
 
Na negativním výsledku hospodaření v roce 2010 se podílel především záporný 
provozní hospodářský výsledek, který byl způsoben zejména vysokými přímými 
náklady na výrobu (výkonovou spotřebou), které v porovnání s výnosy poklesly 
v mnohem menší míře. Výkony společnosti (výnosy) v roce 2010 poklesly o 47 %, 
zatímco výkonová spotřeba (náklady) se snížila o pouhých 26 %.  
 
V roce 2009 došlo k podstatnému vzrůstu jak hodnoty aktiv, tak i cizích zdrojů 
společnosti. V roce 2010 se ekonomická situace společnosti značně zhoršila, a to 
v souvislosti s poklesem aktiv o 91 % způsobeným prodejem dlouhodobého 
majetku společnosti, přičemž závazky společnosti poklesly oproti roku 2009 
o pouhých 5 %. Z toho je zřejmé, že tržby z prodeje majetku společnost využila 
na úhradu běžného provozu a zároveň s poklesem objemu zakázek to způsobilo 
prohloubení ztráty společnosti i její zadluženosti. 
 

Vybrané poměrové ukazatele 

 
Poměrové ukazatele  2008 2009 2010 

 
ROE (%) ČZ/VK -60,0  x  x  

ROA (%) EBIT/A -1,2  -4,5  -917,6  

 
Likvidita běžná (%) OA/(KZ-ZS) 98,2  91,4  9,1  

Likvidita pohotová (%) (FM+KP)/(KZ-ZS) 98,2  58,0  9,1  
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Vybrané poměrové ukazatele 

 
Poměrové ukazatele  2008 2009 2010 

 
Likvidita okamžitá (%) FM/(KZ-ZS) 12,8  15,1  0,7  

 
Míra zadluženosti CK/VK 51,0  -25,4  -1,1  

Stupeň zadlužení (%) CK/A 98,1  104,1  1 061,7  

 
Obrátka aktiv T/A 2,7  3,3  18,7  

Doba obratu zásob (dny) 360 * Z/T 0,0  38,4  0,0  

Doba obratu pohledávek (dny) 360 * P/T 112,2  49,3  17,2  

Doba obratu  
krátkodobých závazků (dny) 

360 * (KZ-ZS)/T 131,3  114,8  204,2  

 
Pozn.: CZ – cizí zdroje, OP – ostatní pasiva, VK – vlastní kapitál, EBIT – zisk před zdaněním a úroky, ČZ – 

zisk po zdanění, Z – zásoby, KP – krátkodobé pohledávky, KZ – krátkodobé závazky, ZS – závazky 
ke společníkům, A – aktiva celkem, OA – oběžná aktiva, FM – finanční majetek, T – tržby z prodeje 
zboží, ROA – rentabilita aktiv, ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

 
Ukazatele rentability dosahují v letech 2008 – 2010 díky dosaženým ztrátám 
záporných hodnot. Vzhledem k zápornému vlastnímu kapitálu vykázanému v roce 
2009 a 2010 není možné ani v tomto období rentabilitu vlastního kapitálu 
matematicky vyčíslit.  
 
Hodnota ukazatelů likvidity s výjimkou okamžité likvidity v průběhu období 
postupně klesá.  V roce 2008 se společnost pohybovala na hranici své schopnosti 
hradit závazky (tzn. likvidity) – peněžní prostředky a krátkodobé pohledávky 
společnosti pokrývají 98,2 % krátkodobých závazků. V dalším období vzhledem 
ke klesajícím hodnotám likvidity můžeme konstatovat, že společnost nedisponovala 
dostatečnou výší oběžných prostředků, která by postačovala na krytí veškerých 
závazků. V roce 2010 byla společnost schopna pokrýt oběžnými prostředky  pouhých 
9,1 % svých krátkodobých závazků. 
 
Po celé sledované období je viditelné vysoké zadlužení, které má rostoucí tendenci. 
Stupeň zadlužení (podíl cizího kapitálu a celkových aktiv) představoval v roce 2008 
98 %, v roce 2010 už 1 061,7 %. 
 
Ukazatele aktivity vykazují rozdílné tendence. Negativní vývojový trend 
(navyšování doby obratu) signalizují údaje u závazků. Doba obratu krátkodobých 
závazků vzrostla z 131,3 dní v roce 2008 na 204,2 dní v roce 2010. Naopak doba obratu 
pohledávek klesla z 112,2 dní v roce 2008 na 17,2 dní v roce 2010. 
 
Na základě provedené finanční analýzy lze konstatovat, že ekonomická situace 
společnosti byla v roce 2009 a v roce 2010 negativní. Společnost se v roce 2008 
pohybovala na hranici jak své zadluženosti, tak i schopnosti hradit závazky 
(tzn. likvidity). Ke značnému zhoršení ekonomické i finanční situace došlo v roce 
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2010. Na základě porovnání dluhů (cizích zdrojů) společnosti a výše aktiv můžeme 
uvést, že společnost byla v roce 2009 a 2010 předlužená, neboť výše dluhů 
převyšovala aktiva společnosti, a to v roce 2010 o 961,7 %. Negativní hodnoty 
ukazatelů likvidity, a to i v nejširším pojetí (běžná likvidita), i negativní hodnota 
celkové zadluženosti v roce 2010 naznačují, že společnost nebyla v tomto období 
schopna dostát svým závazkům. 
 
 
Vyhodnocení ekonomické situace z pohledu insolvenčního zákona 
 
1. podmínka – mnohost věřitelů 

 
Nejprve je třeba prozkoumat, zda má společnost více věřitelů, což je podmínkou 
úpadku společnosti jak v případě insolvence, tak v případě předlužení. Mnohost 
věřitelů lze odvodit ze závazků evidovaných v rozvaze, kde společnost eviduje: 
 
� závazky z obchodních vztahů,  
� závazky k zaměstnancům,  
� závazky ke státu (finanční úřad, zdravotní pojišťovny, správa sociálního 

zabezpečení) a  
� dlouhodobé závazky. 
 
Z uvedeného plyne, že společnost má nejméně šest věřitelů ve čtyřech kategoriích. 
Podmínka mnohosti věřitelů je splněna. 
 
2. podmínka – znaky předlužení 
 
Jak vyplynulo ze základní analýzy účetních výkazů společnosti v letech 2009 a 2010, 
souhrn závazků společnosti převyšuje hodnotu jejího majetku. 
 

V tis. Kč 2008 2009 2010 

    
Aktiva celkem 2 600 14 177 1 315 

Cizí zdroje 2 550 14 758 13 962 

    
Čistý obchodní majetek 50 -581 -12 647 

    
Stupeň zadlužení (%) – cizí kapitál / aktiva 98,0 % 104,1 % 1 061,7 % 

 
V roce 2008 společnost nevykazovala znaky předlužení, neboť majetek společnosti 
převažoval nad jejími dluhy (závazky). Výše cizích zdrojů (dlouhodobých 
a krátkodobých závazků) převládala nad aktivy (majetkem) především v roce 2010, 
kdy závazky přesáhly hodnotu aktiv společnosti již o 12 647 000,00 Kč.  
 
Společnost po celé sledované období hospodařila se ztrátou, není tedy na místě 
zohlednění výnosů z dalšího provozování podniku. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky insolvenčního zákona pro konstatování 
stavu předlužení byly naplněny, a to především v roce 2010. 
 
3. podmínka – znaky insolvence 
 
Co se týče stavu platební neschopnosti, společnost má více věřitelů, dále z knihy 
závazků za jednotlivé roky sledovaného období vyplývá, že jsou evidovány závazky, 
u kterých je společnost v prodlení s jejich úhradou více než 30 dnů po lhůtě 
splatnosti.  
 
Na základě závěrů z finanční analýzy společnosti, především pak na základě hodnot 
ukazatelů likvidity lze uvést, že společnost nebyla schopna hradit své závazky 
v plné výši po celé sledované období, to znamená již v roce 2008. 
 
Hodnoty ukazatelů likvidity nasvědčují, že společnost nedisponovala ani dostatečnou 
výší oběžných aktiv, natož finančních prostředků ke krytí veškerých závazků. 
Pro dokreslení je níže uvedena tabulka, vyjadřující objem nejlikvidnějších aktiv 
po odečtení krátkodobých závazků, ze které je patrné, v jakém objemu krátkodobé 
závazky ve sledovaném období převažovaly.  
 

Položka 2008 2009 2010 

 
Oběžná aktiva – Závazky (v tis. Kč) -46 -1 263 -12 695 

Krátkodobé pohledávky + Finanční majetek – Závazky 
(v tis. Kč) -47 -6 194 -12 695 

 
Běžná likvidita (%) 98,2 91,4 9,1 

Rychlá likvidita (%) 98,2 58,0 9,1 

Okamžitá likvidita (%) 12,8 15,1 0,7 

 
V průběhu let 2008 až 2010 docházelo k neustálému zhoršování finanční situace. 
Společnost měla problémy s hrazením krátkodobých závazků po celé sledované 
období, neboť nejlikvidnější části majetku (krátkodobé pohledávky a finanční 
majetek) nepostačovaly na pokrytí krátkodobých závazků. V roce 2009 krátkodobé 
závazky převyšovaly stav pohledávek a finančních prostředků o 6 194 000,00 Kč, 
v roce 2010 pak už o částku ve výši 12 695 000,00 Kč. Jak vyplývá z hodnoty běžné 
likvidity za rok 2010, společnost byla ke konci roku 2010 schopna pokrýt oběžnými 
prostředky pouhých 9,1 % svých krátkodobých závazků. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že i podmínky insolvenčního zákona pro konstatování 
stavu platební neschopnosti byly naplněny, a to zejména v letech 2009 a 2010. 
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Závěr 
 
Stavební společnost v roce 2009 naplňovala všechny znaky úpadku formou 
platební neschopnosti. V roce následujícím pak naplňovala nejen znaky platební 
neschopnosti, ale i znaky předlužení. Společnost byla od roku 2009 ve stavu 
úpadku. 
 
 

Příklad druhý – Posouzení stavu úpadku u zemědělského podniku 
 
Jedná se o akciovou společnost, kde hlavním předmětem podnikání je zemědělská 
výroba – rostlinná výroba (obilniny, řepka olejná) kombinovaná se živočišnou 
výrobou (chov prasat, kuřat a skotu). Společnost provozovala i maloobchod s obilím, 
řepkou a prodejem chovných prasat a kuřat. 
 
Vývoj ekonomické výkonnosti společnosti byl v průběhu let 2007 až 2010 ovlivněn 
zejména povodněmi, které postihly značnou rozlohu pozemků, na kterých společnost 
hospodařila. Náhrada za vniklé škody byla společnosti poskytnuta v omezené míře 
a s výrazným časovým zpožděním. Z tohoto důvodu se společnost dostala 
do platební neschopnosti. Problémy ve finanční oblasti ještě zvyšovala nejistota 
v majetkoprávní oblasti společnosti (nevyjasněná situace v oblasti vlastnictví 
společnosti, resp. jejich akcií) způsobená nedořešenými restitucemi. 
 
Ekonomická analýza 
 
Pro vyhodnocení ekonomické situace společnosti byly k dispozici rozvahy a výkazy 
zisku a ztráty za roky  2007, 2008, 2009 a 2010. V následující tabulce jsou zachyceny 
základní údaje z účetních výkazů. 
 

V tis. Kč 2007 2008 2009 2010 

     
Tržby z prodeje zboží 0 0 0 0 

Náklady na prodané zboží 5 0 0 0 

Výkony 51 945  55 884  56 638  47 343  

Výkonová spotřeba 43 792  44 314  50 097  46 048  

Přidaná hodnota 8 148  11 570  6 541  1 295  

Osobní náklady 12 742  13 194  14 716  15 228  

Odpisy 3 764  5 541  5 077  5 641  

Provozní hospodářský výsledek -2 803  -6 873  -328  -2 873  

Hospodářský výsledek z finančních 
operací 

-269  -475  -158  -275  

Hospodářský výsledek z běžné činnosti -3 072  -7 348  -496  -3 166  

Hospodářský výsledek za účetní období -60  -2 035  746  -3 157  
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V tis. Kč 2007 2008 2009 2010 

     
Aktiva celkem 71 597  80 142  88 482  83 065  

Stálá aktiva 24 012  24 006  23 254  25 838  

Oběžná aktiva 45 535  55 725  64 929  55 937  

Vlastní kapitál  19 685  15 721  16 467  13 310  

Cizí zdroje 51 912  64 421  72 015  69 755  

     
Čistý obchodní majetek 19 685 15 721 16 467 13 310 

     
Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky 26 171 31 887 29 948 19 784 

Pohledávky + Fin. majetek  – Závazky 3 332 3 686 6 547 455 

 
Z rozboru ekonomické situace je patrné, že hodnoty čistého obchodního majetku 
(tj. celkový objem aktiv – cizí zdroje včetně ostatních pasiv) v letech 2007 až 2010 
dosahovaly uspokojivých hodnot. Nejvyšší hodnota čistého obchodního majetku byla 
v roce 2007, a to 19 685 000,00 Kč. Lze tedy konstatovat, že celková hodnota aktiv po 
celé sledované období postačovala na pokrytí závazků společnosti, včetně ostatních 
pasiv. 
 
Ve sledovaných letech společnost vykazovala kolísavé hospodářské výsledky. Zisku 
dosáhla v roce 2009, a to ve výši 746 000,00 Kč. V ostatních letech sledovaného období 
společnost vykazovala ztráty, přičemž nejvyšší z nich bylo dosaženo v roce 2010, a to  
-3 157 000,00 Kč. Výnosy společnosti ovšem po celé období nepostačovaly ani na 
pokrytí provozních nákladů, hospodářské výsledky běžné činnosti byly vždy 
záporné a v případě roku 2009 bylo zisku dosaženo na základě kladného 
mimořádného hospodářského výsledku – náhrad škod z povodní. Tyto náhrady 
hrály roli i ve výsledcích hospodaření ostatních let. 
 
Finanční analýza 
 
Níže jsou uvedeny výsledky finanční analýzy zpracované na základě údajů 
z účetních výkazů. 
 

Vertikální analýza 

 
V % 2007 2008 2009 2010 

 
Tržby za zboží a výkony celkem (tis. Kč) 51 945 55 884 56 638 47 343 

     
Výnosy ce lkem = 100  

Tržby z prodeje zboží 0 % 0 % 0 % 0 % 

Náklady na prodané zboží 0 % 0 % 0 % 0 % 

Výkony 100 % 100 % 100 % 100 % 

Výkonová spotřeba 84 % 79 % 88 % 97 % 
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Vertikální analýza 

 
V % 2007 2008 2009 2010 

 
Přidaná hodnota 16 % 21 % 12 % 3 % 

Osobní náklady 25 % 24 % 26 % 32 % 

Odpisy 7 % 10 % 9 % 12 % 

Provozní hospodářský výsledek -5 % -12 % -1 % -6 % 

Hospodářský výsledek z finančních 
operací 

-1 % -1 % 0 % -1 % 

Hospodářský výsledek z běžné činnosti -6 % -13 % -1 % -7 % 

     
Aktiva  = 100  

Stálá aktiva 34 % 30 % 26 % 31 % 

Oběžná aktiva 64 % 70 % 73 % 67 % 

Přechodné účty aktiv 0 % 1 % 0 % 2 % 

     
Pasiva  = 100  

Vlastní kapitál 27 % 20 % 19 % 16 % 

Cizí zdroje 66 % 75 % 75 % 79 % 

Přechodné účty pasiv 7 % 5 % 6 % 5 % 

 
Výnosy společnosti byly tvořeny výhradně vlastními výkony. Jednalo se zejména 
o tržby za prodej zvířat a mléka. Podíl výkonové spotřeby (tj. přímé náklady výroby 
a služeb) na tržbách osciluje kolem hodnoty 85 %, na konci sledovaného období 
vzrostl na úroveň 97 %. Přidaná hodnota (tj. hodnota, kterou společnost přidá svým 
úsilím k hodnotě nakupovaných meziproduktů, zejména zásob, služeb) se pak 
pohybuje v rozmezí 3 % až 21 % z výnosů.   
 
Osobní náklady a odpisy představují ve vztahu k výnosům položku s mírně rostoucí 
tendencí. Podíl osobních nákladů (průměrný stav zaměstnanců činil 80 osob) 
na celkových výnosech byl v roce 2007 25 %, v roce 2010 dosahoval úrovně 32 % 
(v absolutním vyjádření 15 228 000,00 Kč), podíl odpisů na výnosech pak ze 7 % v roce 
2007 vzrostl na 12 % v roce 2010.  
 
Struktura aktiv a pasiv společnosti je ve sledovaném období stabilní. Aktiva 
společnosti byla tvořena především oběžnými aktivy, kde největší položku 
představovaly zásoby (zvířata, výrobky, nedokončená výroba) a krátkodobé 
pohledávky (převážně z obchodního styku). Ze stálých aktiv tvořil největší položku 
dlouhodobý hmotný majetek. Podíl oběžných aktiv dosahuje po celé období úrovně 
kolem 70 % celkových aktiv, což je v případě zemědělské výroby odpovídající stav. 
Kapitálová struktura vykazovala v průběhu celého sledovaného období převahu 
cizích zdrojů, jejich podíl na celkových pasivech postupně narůstá, přičemž se 
pohybuje v rozmezí 66 % v roce 2007 až 79 % v roce 2010.  
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Horizontální analýza 

 
V % 2007 2008 2009 2010 

 
Tržby z prodeje zboží × × × × 

Náklady na prodané zboží × -100 % × × 

Výkony × 8 % 1 % -16 % 

Výkonová spotřeba × 1 % 13 % -8 % 

Přidaná hodnota × 42 % -43 % -80 % 

Osobní náklady × 4 % 12 % 3 % 

Odpisy × 47 % -8 % 11 % 

Provozní hospodářský výsledek × 145 % -95 % 776 % 

Hospodářský výsledek z finančních 
operací 

× 77 % -67 % 74 % 

Hospodářský výsledek z běžné činnosti × 139 % -93 % 538 % 

     
Aktiva celkem × 12 % 10 % -6 % 

Stálá aktiva × 0 % -3 % 11 % 

Oběžná aktiva × 22 % 17 % -14 % 

Přechodné účty aktiv × 243 % -27 % 331 % 

     
Vlastní kapitál × -20 % 5 % -19 % 

Cizí zdroje × 28 % 10 % -1 % 

Přechodné účty pasiv × -14 % 35 % -29 % 

 
Z horizontální analýzy vyplývá, že výkony (výnosy) společnosti zpočátku mírně 
rostly, v roce 2010 pak dochází k jejich poklesu o 16 %. Stejný vývoj zaznamenává 
i výkonová spotřeba. Přidaná hodnota vzrostla na 11 570 000,00 Kč, v roce 2009 a 2010 
dochází k jejímu rapidnímu snižování až na hodnotu 1 295 000,00 Kč. Po celé 
sledované období byl vykazován záporný provozní hospodářský výsledek 
i hospodářský výsledek z běžné činnosti. Záporný provozní hospodářský výsledek 
znamená, že dosažené výnosy nepostačují ani na úhradu provozních nákladů, tedy 
nákladů přímo spojených s výrobou. Takový stav ohrožuje budoucí fungování 
společnosti. 
 

Vybrané poměrové ukazatele 

 
Poměrové ukazatele  2007 2008 2009 2010 

 
ROE (%) ČZ/VK -0,3  -12,9  4,5  -23,7  

ROA (%) EBIT/A 0,3  -1,9  1,1  -3,5  

 
Likvidita běžná (%) OA/(KZ-ZS) 235,2  233,8  185,6  154,7  

Likvidita pohotová (%) (FM+KP)/(KZ-ZS) 117,2  115,5  118,7  101,3  

Likvidita okamžitá (%) FM/(KZ-ZS) 5,9  12,2  6,2  17,9  
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Vybrané poměrové ukazatele 

 
Poměrové ukazatele  2007 2008 2009 2010 

 
Míra zadluženosti CK/VK 2,637  4,098  4,373  5,241  

Stupeň zadlužení (%) CK/A 72,51 80,38 81,39 83,98 

 
Obrátka aktiv T/A 0,726  0,697  0,640  0,570  

Doba obratu zásob (dny) 360 * Z/T 158,3  181,7  148,7  147,0  

Doba obratu pohledávek (dny) 360 * P/T 149,3  158,5  250,1  229,0  

Doba obratu  
krátkodobých závazků (dny) 

360 * (KZ-ZS)/T 134,2  153,6  222,3  274,9  

 
Pozn.: CZ – cizí zdroje, OP – ostatní pasiva, VK – vlastní kapitál, EBIT – zisk před zdaněním a úroky, ČZ – 

zisk po zdanění, Z – zásoby, KP – krátkodobé pohledávky, KZ – krátkodobé závazky, ZS – závazky 
ke společníkům, A – aktiva celkem, OA – oběžná aktiva, FM – finanční majetek, T – tržby z prodeje 
zboží, ROA – rentabilita aktiv, ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

 
Ukazatele rentability dosahují velmi nízkých hodnot nebo dokonce záporných 
hodnot, a to díky dosaženým ztrátám.  
 
Hodnota ukazatelů likvidity s výjimkou okamžité likvidity dosahuje relativně 
uspokojivých hodnot. Pouze ukazatel okamžité likvidity je v celém sledovaném 
období na velmi nízké úrovni, z čehož plyne jasný nedostatek disponibilních 
prostředků – peněz – na úhradu závazků. Výše peněžních prostředků postačovala 
v průměru na pokrytí 10,6 % závazků.  
 
Po celé sledované období převažuje ve společnosti cizí kapitál, zadlužení má mírně 
rostoucí tendenci. Stupeň zadlužení (podíl cizího kapitálu včetně přechodných pasiv 
a celkových aktiv) dosahoval v roce 2007 72,51 %, v roce 2010 to bylo 83,98 %. 
 
Negativní vývojový trend (navyšování doby obratu) signalizují údaje u pohledávek 
a závazků. Doba obratu krátkodobých závazků vzrostla z 134,2 dní v roce 2007 
na 274,9 dní  (9 měsíců) v roce 2010, u pohledávek pak došlo k nárůstu z 149,3 dní 
v roce 2007 na 229 dní v roce 2010 (7,6 měsíce). V zemědělství je s ohledem 
na produkční cyklus delší doba obratu samozřejmostí, nicméně přijatelnými 
hodnotami jsou maximálně hodnoty vykázané v roce 2007, nikoliv z roku 2010. 
 
Na základě provedené finanční analýzy lze konstatovat, že ekonomická situace 
společnosti byla v letech 2007 až 2010 relativně stabilní. Jako negativní se jeví nízká 
úroveň okamžité likvidity, když ve sledovaném období byla společnost schopna 
pokrýt peněžními prostředky v průměru pouze 10,6 % svých krátkodobých závazků. 
Výše celkového zadlužení společnosti se pohybovala okolo limitní míry zadluženosti, 
tedy 80 %. Celková hodnota aktiv po celé sledované období převyšovala hodnotu 
cizích zdrojů. 
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Vyhodnocení ekonomické situace z pohledu insolvenčního zákona 
 
1. podmínka – mnohost věřitelů 

 
Úvodem je třeba zjistit, kolik má společnost věřitelů. Mnohost věřitelů lze odvodit 
ze závazků evidovaných v rozvaze, kde společnost eviduje: 
 
� závazky z obchodních vztahů,  
� závazky k zaměstnancům,  
� závazky ke státu (finanční úřad, zdravotní pojišťovny, správa sociálního 

zabezpečení) a  
� dlouhodobé závazky. 
 
Podmínka mnohosti věřitelů je tedy splněna. 

 
2. podmínka – znaky předlužení 
 

V tis. Kč 2007 2008 2009 2010 

     
Aktiva celkem 71 597  80 142  88 482  83 065  

Cizí zdroje 51 912  64 421  72 015  69 755  

     
Čistý obchodní majetek 19 685 15 721 16 467 13 310 

     
Stupeň zadlužení (%) – cizí kapitál / aktiva 72,51 80,38 81,39 83,98 

 
Z  tabulky vyplývá, že společnost po celé sledované období nevykazovala znaky 
předlužení, neboť majetek společnosti převažoval nad jejími dluhy (závazky).  
 
Společnost v období let 2007 až 2010 nenaplňovala znaky předlužení. 
 
3. podmínka – znaky insolvence 

 
Co se týče stavu platební neschopnosti, z příloh k účetním závěrkám za jednotlivé 
roky zkoumaného období vyplývá, že společnost evidovala závazky po lhůtě 
splatnosti déle než 180 dní. 
 
Ze závěrů provedené finanční analýzy společnosti, především pak na základě hodnot 
ukazatelů okamžité likvidity, vyplývá, že společnost nedisponovala dostatečným 
množstvím peněžních prostředků na úhradu svých závazků.  
 

Položka 2007 2008 2009 2010 

 
Běžná likvidita (%) 235,2  233,8  185,6  154,7  

Rychlá likvidita (%) 117,2  115,5  118,7  101,3  
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Položka 2007 2008 2009 2010 

 
Okamžitá likvidita (%) 5,9  12,2  6,2  17,9  

 
Z hlediska schopnosti společnosti dostát svým závazkům je však více výstižnější 
rozdíl objemu oběžných aktiv, jakožto neustále se obměňující části majetku 
společnosti, a závazků společnosti. Je zřejmé, že stálá aktiva potřebovala společnost 
k provozování své podnikatelské činnosti a nemohla je tedy v žádném případě 
zpeněžit, aby mohla uhradit své závazky, a přitom dále pokračovat ve svém 
podnikání. 
 

Položka 2007 2008 2009 2010 

 
Oběžná aktiva – Závazky (v tis. Kč) 26 171 31 887 29 948 19 784 

Krátkodobé pohledávky + Finanční majetek – 
Závazky (v tis. Kč) 3 332 3 686 6 547 455 

 
Z uvedené tabulky je patrné, že v letech 2007 – 2010 by společnost neměla mít 
problémy s pokrytím svých splatných (krátkodobých) závazků, neboť nejlikvidnější 
části majetku (pohledávky a finanční prostředky) stačily na pokrytí krátkodobých 
závazků (viz poslední řádek tabulky).  
 
Vzhledem k tomu, že převážná část oběžných prostředků byla vázána v: 
 
� pohledávkách z obchodního styku, z nichž více než polovina je po lhůtě splatnosti 

déle než 180 dnů (významná část je za dlužníky nacházejícími se v likvidaci 
nebo insolvenčním řízení) a  

� zásobách,  
 
je nutné konstatovat, že společnost nedisponovala dostatkem finančních prostředků 
(peníze v pokladně a na bankovních účtech) k úhradě svých závazků.  
 
Jak vyplývá z  hodnot okamžité likvidity, byla společnost ve sledovaném období 
schopna pokrýt peněžními prostředky v průměru pouze 10,6 % svých krátkodobých 
závazků. 
 
Závěr 
 
Společnost měla více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě 
splatnosti a tyto závazky nebyla schopna plnit. Z toho vyplývá, že společnost se 
nacházela ve stavu úpadku podle insolvenčního zákona z  důvodu platební 
neschopnosti, a to po celé sledované období.  
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Příklad třetí – Posouzení stavu úpadku u průmyslového podniku 
 
Jedná se o společnost s ručením omezeným, kde hlavním předmětem činnosti je 
výroba armatur pro rozvody pitné vody, odpadních vod a plynů a pro další 
průmyslové způsoby využití. Společnost má zahraniční společníky, kterými jsou další 
společnosti s ručením omezeným. Základní kapitál společnosti činil v roce 2010 
100 mil. Kč. 
 
Společnost realizuje své tržby především na trzích zemí Evropské unie, zejména 
v Německu, do tuzemska pouze 20 % celkového obratu. Společnost je řízena 
dlouhodobě stabilním managementem. Společnost má vytvořenu přiměřenou výrobní 
základnu pro realizaci své hlavní podnikatelské činnosti. Navíc v posledních letech 
poměrně výrazně investovala do dlouhodobého majetku. 
 
Ekonomická analýza 
 
Vyhodnocení ekonomické situace společnosti vychází z účetní závěrky (rozvaha 
a výkaz zisků a ztrát) za roky 2008 až 2010. V následující tabulce jsou zachyceny 
základní údaje z účetních výkazů. 
 

V tis. Kč 2008 2009 2010 

    
Tržby z prodeje zboží 57 215 73 690 107 748 

Náklady na prodané zboží 41 246 54 165 81 360 

Výkony 578 227  642 841  669 397  

Výkonová spotřeba 382 374  421 522  442 432  

Přidaná hodnota 211 822  240 844  253 353  

Osobní náklady 135 960  138 649  140 411  

Odpisy 44 330  48 323  56 301  

Provozní hospodářský výsledek 28 377  53 396  73 945  

Hospodářský výsledek z finančních operací -2 562  -15 813  -9 911  

Hospodářský výsledek z běžné činnosti 21 202  22 739  48 736  

Hospodářský výsledek za účetní období 21 202  22 739 48 724  

    
Aktiva celkem 672 009  643 264  665 888  

Stálá aktiva 362 356  350 095  385 402  

Oběžná aktiva 308 770  293 016  279 375  

Vlastní kapitál  180 065  202 804  219 528  

Cizí zdroje 491 944  440 460  446 360  

    
Čistý obchodní majetek 180 065  202 804  219 528  

    
Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky 216 766 234 257 178 921 

Pohledávky + Fin. majetek  – Závazky 52 791 81 601 20 922 
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Hodnoty čistého obchodního majetku (tj. celkový objem aktiv – cizí zdroje včetně 
ostatních pasiv) v letech 2008 až 2010 dosahovaly uspokojivých hodnot. Navíc tyto 
hodnoty měly růstový trend.  
 
Celková hodnota aktiv po celé sledované období postačovala na pokrytí závazků 
společnosti. 
 
Z uvedené tabulky dále vyplývá, že společnost vykazovala ve sledovaném období 
kladné hospodářské výsledky, které měly rovněž rostoucí tendenci. Nejvyššího 
zisku bylo dosaženo v roce 2010, a to 48 724 000,00 Kč.  
 
Finanční analýza 
 
Níže jsou uvedeny výsledky finanční analýzy zpracované na základě údajů 
z účetních výkazů. 
 

Vertikální analýza 

 
V % 2008 2009 2010 

 
Tržby za zboží a výkony celkem (tis. Kč) 624 688 716 133 780 626 

    
Výnosy ce lkem = 100  

Tržby z prodeje zboží 9,16 % 10,29 % 13,80 % 

Náklady na prodané zboží 6,60 % 7,56 % 10,42 %  

Výkony 92,56 % 89,77 % 85,75 % 

Výkonová spotřeba 61,21 % 58,86 % 56,68 % 

Přidaná hodnota 33,91 % 33,63 % 32,46 % 

Osobní náklady 21,76 % 19,36 % 17,99 % 

Odpisy 7,10 % 6,75 % 7,21 % 

Provozní hospodářský výsledek 4,54 %  7,46 % 9,47 % 

Hospodářský výsledek z finančních operací -0,41 % -2,21 % -1,27 % 

Hospodářský výsledek z běžné činnosti 3,39 % 3,18 % 6,24 % 

    
Aktiva  = 100  

Stálá aktiva 53,9 % 54,4 % 57,9 % 

Oběžná aktiva 45,9 % 45,6 % 42,0 % 

Přechodné účty aktiv 0,2 % 0,0%  0,1 % 

    
Pasiva  = 100  

Vlastní kapitál 26,8 % 31,5 % 33,0 % 

Cizí zdroje 72,9 % 68,2 % 66,8 % 

Přechodné účty pasiv 0,3 % 0,3 % 0,2 % 
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Společnost ve zkoumaném období vykazovala stabilní strukturu výnosů a nákladů. 
Struktura tržeb (tržby za zboží/tržby za vlastní výrobky) se v jednotlivých letech 
výrazněji nemění. Přidaná hodnota dosahuje velmi vyrovnaných podílů na tržbách 
(cca 33 %). Pozitivně lze hodnotit klesající trend podílu osobních nákladů na tržbách 
až na 17,99 % v roce 2010. Podíl odpisů na tržbách stagnoval na úrovni okolo 7 %. 
Podíl provozního hospodářského výsledku na tržbách postupně roste, a to z 4,54 % 
v roce 2008 na 9,47 % v roce 2010, což je znakem rostoucí efektivity práce. 
 
Hospodářský výsledek za účetní období v zásadě kopíruje vývoj provozního 
hospodářského výsledku. Jeho podíl na tržbách osciluje v intervalu 3,18 % (rok 2009) 
až 6,24 % (rok 2010). 
 
V případě struktury aktiv po celé období mírně převažují stálá aktiva (tvořena 
především dlouhodobým hmotným majetkem), přičemž jejich podíl na celkových 
aktivech rostl z 53,9 % (2008) na 57,9 % (2010), což je v případě průmyslového 
podniku plně odpovídající jeho potřebám.  
 
Struktura kapitálu se výrazněji nemění. Podíl vlastního kapitálu má mírně rostoucí 
trend. Z hlediska struktury cizích zdrojů dochází k posilování podílu krátkodobých 
závazků na úkor půjček a bankovních úvěrů. Podíl cizích zdrojů klesal v rozmezí 
daného období ze 72,9 % v roce 2008 až na 66,8 % v roce 2010.  
 

Horizontální analýza 

 
V % 2008 2009 2010 

 
Tržby z prodeje zboží × 28,8 % 46,2 % 

Náklady na prodané zboží × 31,3 % 50,2 % 

Výkony × 11,2 % 4,1 % 

Výkonová spotřeba × 10,2 % 5,0 % 

Přidaná hodnota × 13,7 % 5,2 % 

Osobní náklady × 2,0 % 1,3 % 

Odpisy × 9,0 % 16,5 % 

Provozní hospodářský výsledek × 88,2 % 38,5 % 

Hospodářský výsledek z finančních operací × -517,2 % 37,3 % 

Hospodářský výsledek z běžné činnosti × 7,2 % 114,3 % 

    
Aktiva celkem × -4,3 % 3,5 % 

Stálá aktiva × -3,4 % 10,1 % 

Oběžná aktiva × -5,1 % -4,7 % 

Přechodné účty aktiv × -82,7 % 626,1 % 

    
Vlastní kapitál × 12,6 % 8,2 % 

Cizí zdroje × -10,4 % 1,4 % 
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Horizontální analýza 

 
V % 2008 2009 2010 

 
Přechodné účty pasiv × -28,3 % -18,2 % 

 
Vývoj tržeb i přidané hodnoty vykazuje ve sledovaném období rostoucí trend. Mírně 
vzrostl i podíl osobních nákladů, ale pouze v úrovni do 2 %. Odpisy pak vykazují 
růst, což svědčí o pravidelných investicích do dlouhodobého majetku. Nárůst je 
vykázán i u provozního hospodářského výsledku a hospodářského výsledku z běžné 
činnosti.  
 
Stálá aktiva kolísají, nejdříve je vykázán meziroční pokles o 3,4 %, v dalším roce 
dochází k růstu o 10,1 %. Objem oběžných aktiv vykazuje mírně klesající trend, což 
souvisí se zefektivňováním výroby a poklesem zásob. Vlastní kapitál vykazuje 
rostoucí trend z důvodu ziskového hospodaření společnosti.  
 

Vybrané poměrové ukazatele 

 
Poměrové ukazatele  2008 2009 2010 

 
ROE (%) ČZ/VK 6,2 7,9 11,1 

ROA (%) EBIT/A 11,8 11,2 22,2 

ROS (%) 

EBIT/(tržby z prodeje 
vlastních výrobků a 
služeb + tržby z prodeje 
zboží)  

3,4 3,2 6,2 

 
Likvidita běžná (%) OA/(KZ-ZS) 335,6  498,7 278,1 

Likvidita pohotová (%) (FM+KP)/(KZ-ZS) 157,4  238,9 120,8 

Likvidita okamžitá (%) FM/(KZ-ZS) 23,3 37,8 12,3 

 
Míra zadluženosti CK/VK 2,73  2,17  2,03  

Stupeň zadlužení (%) CK/A 73,20  68,47  67,03  

 
Obrátka aktiv T/A 0,93  1,11  1,17  

Doba obratu zásob (dny) 360 * Z/T 94,50  76,74  72,86  

Doba obratu pohledávek (dny) 360 * P/T 71,06  59,39  50,26  

Doba obratu  
krátkodobých závazků (dny) 

360 * (KZ-ZS)/T 53,02  29,54  46,33  

 
Pozn.: CZ – cizí zdroje, OP – ostatní pasiva, VK – vlastní kapitál, EBIT – zisk před zdaněním a úroky, ČZ – 

zisk po zdanění, Z – zásoby, KP – krátkodobé pohledávky, KZ – krátkodobé závazky, ZS – závazky 
ke společníkům, A – aktiva celkem, OA – oběžná aktiva, FM – finanční majetek, T – tržby z prodeje 
zboží, ROA – rentabilita aktiv, ROE – rentabilita vlastního kapitálu, ROS – rentabilita tržeb 
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Ukazatele rentability mají stabilní hodnoty, jejich vývoj nesignalizuje negativní 
trendy v oblasti výnosů a nákladů.  
 
Ukazatele likvidity jsou z počátku období vysoké. V roce 2010 dochází k mírnému 
poklesu, stále se však s výjimkou okamžité likvidity jedná o uspokojivé hodnoty, 
které naznačují, že společnost by neměla mít problémy s úhradou svých závazků.  
 
Ukazatelé zadluženosti dokládají stabilizovanou kapitálovou strukturu 
společnosti. Po celé sledované období převažuje cizí kapitál, zadlužení má mírně 
klesající tendenci. Stupeň zadlužení dosahoval v roce 2008 73,20 %, v roce 2010 to 
bylo 67,03 %.  
 
Ukazatele aktivity signalizují pozitivní vývojový trend (snižování doby obratu) 
u pohledávek i závazků. Doba obratu krátkodobých závazků v průběhu sledovaného 
období klesá z 53,02 dní v roce 2008 na 46,33 dní v roce 2010, u pohledávek pak 
z 71,06 dní v roce 2008 na 50,26 dní v roce 2010. 
 
Na základě provedené finanční analýzy lze hodnotit ekonomickou situaci 
společnosti jako stabilizovanou, bez negativních faktorů, které by v blízké 
budoucnosti mohly negativně ovlivnit její stabilitu.  
 
Za jediný významný rizikový faktor podnikatelské činnosti společnosti lze označit její 
závislost na vývoji kurzu koruny vůči euru za situace, kdy společnost realizuje 
rozhodující část svých tržeb na zahraničních trzích. Posílení kurzu koruny vůči euru 
může negativně ovlivnit hospodaření společnosti. 
 
 

Vyhodnocení ekonomické situace z pohledu insolvenčního zákona 
 
1. podmínka – mnohost věřitelů 
 
Společnost má více věřitelů. V rozvaze společnosti jsou evidovány např.: 
 
� závazky z obchodních vztahů,  
� závazky k zaměstnancům,  
� závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení,  
� daňové závazky či  
� bankovní úvěry.  
 
Podmínka mnohosti věřitelů je tedy splněna. 
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2. podmínka – znaky předlužení 
 

V tis. Kč 2008 2009 2010 

    
Aktiva celkem 672 009  643 264  665 888  

Cizí zdroje 491 944  440 460  446 360  

    
Čistý obchodní majetek 180 065  202 804  219 528  

    
Stupeň zadlužení (%) – cizí kapitál / aktiva 73,20  68,47  67,03  

 
Společnost po celé sledované období nevykazovala znaky předlužení, neboť majetek 
společnosti převažoval nad jejími dluhy (závazky).  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky insolvenčního zákona pro konstatování 
stavu předlužení nebyly naplněny. 
 
3. podmínka – znaky insolvence 
 
Co se týče stavu platební neschopnosti, z provedené finanční analýzy společnosti, 
především na základě hodnot ukazatelů likvidity, vyplývá, že společnost neměla 
žádné problémy s úhradou svých závazků, protože oběžná aktiva vysoce převyšují 
krátkodobé závazky, a to platí dokonce i o disponibilních peněžních prostředcích. 
 

Položka 2008 2009 2010 

 
Běžná likvidita (%) 335,6  498,7 278,1 

Rychlá likvidita (%) 157,4  238,9 120,8 

Okamžitá likvidita (%) 23,3 37,8 12,3 

 
Z  hlediska schopnosti společnosti dostát svým závazkům je však více výstižnější 
rozdíl objemu oběžných aktiv a závazků společnosti.  
 
Stálá aktiva potřebovala společnost k  provozování své podnikatelské činnosti 
a nemohla je tedy v žádném případě zpeněžit, aby mohla uhradit své závazky, 
a přitom dále pokračovat ve svém podnikání. 
 

Položka 2008 2009 2010 

 
Oběžná aktiva – Závazky (v tis. Kč) 216 766 234 257 178 921 

Krátkodobé pohledávky + Finanční majetek – 
Závazky (v tis. Kč) 52 791 81 601 20 922 

 
Z tabulky je patrné, že v letech 2008 – 2010 společnost neměla problémy s pokrytím 
svých splatných (krátkodobých) závazků, neboť nejlikvidnější části majetku 
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(pohledávky a finanční prostředky) stačily na pokrytí krátkodobých závazků 
(viz poslední řádek tabulky).  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že společnost se nenacházela ve stavu  platební 
neschopnosti podle insolvenčního zákona a v průběhu sledovaného období byla 
schopna plnit veškeré své splatné závazky.  
 
Závěr 
 
S ohledem na výsledky hodnocení ekonomické situace i posouzení znaků úpadku 
podniku podle insolvenčního zákona je možné tuto společnost označit 
za ekonomicky zdravou a při zachování jejího současného vývoje i vzdálenou 
riziku úpadku. 
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C4 Příklad SAZKA, a. s.  
 
Společnost SAZKA, a. s. (dále jen SAZKA) byla založena Českým svazem tělesné 
výchovy a Československou obcí sokolskou zakladatelskou smlouvou ze dne 
27. listopadu 1992. Ve své činnosti ovšem navázala na stejnojmennou společnost 
založenou v roce 1956. 
 
Jako akciová společnost zahájila SAZKA svoji činnost 15. února 1993. Jejími akcionáři 
jsou občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu:  
 
� Český svaz tělesné výchovy (68 %),  
� Česká obec sokolská (13,5 %),  
� Česká asociace - Sport pro všechny (5,5 %),  
� Autoklub ČR (4 %),  
� Sdružení technických sportů a činností ČR (3,5 %), 
� Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR,  
� Orel - křesťanská tělovýchovná organizace,  
� Český střelecký svaz a  
� Český olympijský výbor. 
 
SAZKA je největším českým provozovatelem loterií. Kromě nich provozuje ještě 
různé druhy sázek a her (sportovní a kurzové sázky, interaktivní videoloterní 
terminály) a poskytuje neloterní služby: 
 
� dobíjení kreditů pro mobilní telefony,  
� prodej vstupenek na sportovní, kulturní a další události,  
� platby složenek, faktur a pojištění nebo  
� platby služeb a zboží, objednaného prostřednictvím internetu.  
 
Její loterní a neloterní služby nabízí několik tisíc terminálů na celém území České 
republiky. 
 
Z prostředků, které vytváří, se financuje sport a tělovýchova, volnočasové aktivity 
dětí a mládeže a také výstavba, provoz, údržba a rekonstrukce sportovních či 
víceúčelových zařízení. 
 
V souvislosti s konáním mistrovství světa v ledním hokeji v České republice v roce 
2004, kdy zde neexistovaly odpovídající prostory, nechala společnost SAZKA v Praze 
postavit víceúčelovou halu (dnes O2 arena), která je vhodná nejen pro pořádání 
sportovních událostí, ale i pro kulturní a zábavní akce, koncerty, veletrhy a další. 
Kapacita haly je až 18 000 míst. Hala byla vybudována mezi zářím 2002 a březnem 
2004. Pořizovací náklady původně plánované ve výši 3,5 mld. Kč se ve skutečnosti 
vyšplhaly na zhruba 8 mld. Kč.  
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Další, stále rostoucí náklady představují úroky z dluhopisů, které za účelem 
financování výstavby haly musela SAZKA v roce 2006 vydat. Cena včetně splácení 
úroků z dluhopisů tak může podle odhadů dosáhnout až 17 mld. Kč. 
 
Emise dluhopisů byla vydána na lucemburské burze v červenci 2006, v objemu 
215 mil. eur se splatností v roce 2021 a úrokem ve výši 9 %. SAZKA má držitelům 
obligací vyplácet pravidelně vždy k 12. lednu a 12. červenci každého roku postupně 
se zvyšující částku jistiny a naběhlého úroku ve výši 9 % ročně. Konečná výše nákladů 
na financování závisí i na vývoji kurzu eura vůči koruně.  
 
Většina výtěžku z činnosti SAZKY se tak postupně přesouvala na splácení haly. 
V roce 2010 zbývalo zaplatit přibližně 92 % původní hodnoty dluhopisů, vydaných 
na výstavbu haly a SAZKA tak měla kvůli splátkám čím dál větší potíže s hotovostí 
a splácením provozních úvěrů. 
 
Od ledna 2011 je SAZKA v insolvenčním řízení, a to z důvodu potíží se splácením 
výstavby multifunkční O2 areny. K samotnému zahájení insolvenčního řízení vedl 
celý sled událostí, které mají svůj počátek v prosinci 2010.  
 
Níže jsou uvedeny hlavní události ve vývoji situace v SAZCE od prosince 2010. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. prosince 2010   Mobilní operátoři vymáhají stovky milionů, které jim SAZKA dluží 
za dobíjení kreditu. SAZKA nakonec dluh uhradila. 

7. prosince 2010   Raiffeisenbank, a. s. jako jedna z financujících bank se rozhodla, 
že svou čtyřsetmilionovou pohledávku prodá za přibližně 
280 milionů podnikateli Radovanu Vítkovi. 

16. prosince 2010 Komerční banka, a. s. prodala svoji pohledávku za SAZKOU rovněž 
podnikateli Radovanu Vítkovi, který se tak stal největším věřitelem 
SAZKY s pohledávkami přes 800 milionů korun. 

16. prosince 2010 SAZKA oznámila, že 12. ledna 2011 bude schopna uhradit jen část 
splátky dluhopisů, kterými byla financována výstavba pražské O2 
areny. 

17. prosince 2010 Ratingová agentura S&P snížila rating z CCC- na CC na základě obav 
z platební neschopnosti firmy. 

23. prosince 2010 Radovan Vítek požadoval restrukturalizaci SAZKY - věřitelé se 
musejí vzdát části pohledávek, O2 arena se prodá a SAZKA musí 
svými kroky odvrátit insolvenci. 

3. ledna 2011 Radovan Vítek avizoval, že pokud SAZKA dluhy neuhradí  
do 17. ledna 2011, podá na ni insolvenční návrh. 
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6. ledna 2011 J&T Banka prodala  Radovanu Vítkovi svou pohledávku 
za Bestsportem, což je společnost se Sazkou spřízněná a majitel O2 
areny. 

13. ledna 2011 SAZKA nezaplatila jistinu, ale pouze úrok pravidelné splátky 
dluhopisů. Automaticky se jí tak snížil rating na „D“, což znamená, 
že není schopna splácet závazky. 

17. ledna 2011 Na SAZKU byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Soud 
návrhu vyhověl. 

28. ledna 2011 Radovan Vítek koupil od finanční společnosti Black River velký 
balík dluhopisů SAZKY a získal tak blokační menšinu. 

29. ledna 2011 SAZKA chtěla uzavřít s věřiteli dohodu o moratoriu. Tím by 
odvrátila na nutnou dobu hrozbu prohlášení úpadku. Jednání byla 
neúspěšná. 

29. ledna 2011 Banka Fortis prodala svoji čtyřsetmilionovou pohledávku 
za SAZKOU podnikateli Karlu Komárkovi. 

1. února 2011 Držitelé dluhopisů neschválili moratorium. 

10. února 2011 KKCG (společnost Karla Komárka) požádala soud o vydání 
předběžného opatření, které by zabránilo SAZCE nakládat 
s majetkem. 

17. února 2011 Společnost KKCG koupila od Royal Bank of Scotland další balík 
dluhopisů Sazky. Finančníci Radovan Vítek a Karel Komárek 
disponují nadpoloviční většinou dluhopisů SAZKY a mohou tak 
prosadit jejich okamžité zesplatnění. 

21. února 2011 Městský soud v Praze určil předběžným správcem pro insolvenční 
řízení s loterijní společností SAZKA Josefa Cupku. 

9. března 2011 Soud vyhověl insolvenčnímu správci, společnost SAZKA nemůže 
bez souhlasu uzavírat smlouvy nad 500 000 korun ani převádět 
či pronajímat nemovitosti. 

15. března 2011 SAZKA podala návrh na dočasné zastavení loterijní činnosti, 
protože nemá prostředky na výplatu výher ve Sportce. 

18. března 2011 Vrchní soud v Praze zrušil usnesení městského soudu o ustanovení 
předběžného insolvenčního správce v loterijní společnosti SAZKA. 
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19. března 2011 SAZKA zastavila možnost dobít kredit do mobilního telefonu 
pomocí terminálu. 

21. března 2011 Místopředseda představenstva společnosti SAZKA Roman Ječmínek 
podal na loterijní firmu jejím jménem v pořadí již třetí insolvenční 
návrh. 

21. března 2011 Skupina PPF převzala pohledávky za SAZKOU od podnikatele 
Radovana Vítka a v tiskové zprávě oznámila, že je připravena ujmout 
se vedení Sazky a zachránit ji. 

22. března 2011 Představenstvo Sazky konstatovalo, že loterijní firma je v úpadku. 
Zároveň představenstvo pověřilo generálního ředitele Sazky Aleše 
Hušáka, aby buď podal vlastní insolvenční návrh, nebo se 
k Ječmínkově návrhu připojil. 

24. března 2011 Ministerstvo financí zahájilo správní řízení se společností Sazka 
o dočasném zastavení provozování číselných loterií. Důvodem 
zahájení řízení je skutečnost, že Sazka v zákonné lhůtě nevyplácí 
výhry. 

25. března 2011 Městský soud v Praze nařídil předběžné opatření, kterým se 
opětovně ustanovuje předběžný správce JUDr. Josef Cupka a také 
nově vzniká pěti členný prozatímní věřitelský výbor. 

28. března 2011 Generální ředitel Sazky Aleš Hušák podal na firmu jménem 
představenstva insolvenční návrh. Ve svém návrhu navrhuje jako 
způsob řešení úpadku reorganizaci. 

29. března 2011 Městský soud v Praze rozhodl o úpadku Sazky. Věřitelé mají podle 
rozhodnutí soudu do 30 dnů přihlásit své pohledávky. 

18. dubna 2011 SAZKA obdržela od londýnské The Bank of New York Mellon žádost 
o okamžité proplacení dluhopisů. Nesplacená jistina dluhopisů činí 
199 milionů eur, úrok asi čtyři miliony eur. Celkem jde v aktuálním 
kurzu o zhruba pět miliard korun. 

4. května 2011 Do insolvenčního řízení proti SAZCE byly přihlášeny pohledávky 
za více než 32 miliard korun. 

11. května 2011 Městský soud v Praze uzavřel počet věřitelů SAZKY i celkovou sumu 
pohledávek a eviduje 2 075 věřitelů s pohledávkami za necelých 
41,1 miliardy Kč. 

12. května 2011 Insolvenční správce uznal pohledávky za 15 miliard korun. 
Přihlášené pohledávky za 17 miliard naopak zamítl. O pohledávkách 
za 9 miliard se ještě rozhodne, obsahují méně závažné nedostatky, 
které mohou přihlašovatelé napravit. 
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Samotný konkurz může trvat několik týdnů nebo několik let. 
 
Mezi největšími uznanými dluhy v rámci insolvenčního řízení jsou např. následující 
pohledávky: 
 
5 mld. Kč  The Bank of New York Mellon – zajišťující agent držitelů 

dluhopisů SAZKY, většinovými držiteli dluhopisů jsou firmy 
kontrolované investičními skupinami PPF a KKCG.  

cca 1,7 mld. Kč  Pohledávky firem Moranda, Sidereus, KKCG Finance Structured 
a ETO, za nimiž stojí miliardáři Kellner a Komárek se spojenci. 

cca 1 mld. Kč  Nároky bank Česká spořitelna,  Citibank, LBBW, Commerzbank 
apod., jež SAZCE poskytovaly finanční služby. 

cca 600 mil. Kč  Dluhy vůči mobilním operátorům T-Mobile, Vodafone 
a Teléfonica O2. 

169 mil. Kč  GTech Global - firma, jež SAZCE dodává terminály. 

 
 
Analýza ekonomické situace společnosti 
 
Vyhodnocení ekonomické situace SAZKY vychází z účetní závěrky (rozvaha a výkaz 
zisků a ztrát) za roky 2005 až 2009 a k 30. září 2010. V následující tabulce jsou 
zachyceny základní údaje z účetních výkazů sestavených podle Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví (IFRS)a dostupných na www.sazka.cz. 
 

V tis. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9/2010 

        
Tržby z loterií a sázkových her 6 675 127  7 368 906  8 013 843  7 753 612  8 159 846  8 460 570  5 429 822  

Tržby z neloterních aktivit 0  0  0  511 937  513 525  464 730  319 067  

Tržby celkem 6 675 127  7 368 906  8 013 843  8 265 549  8 673 371  8 925 300  5 748 889  

16. května 2011 Generální ředitel SAZKY Aleš Hušák předložil Městskému soudu 
v Praze reorganizační plán.  Další návrh na reorganizaci podal věřitel 
společnost BQ Investment. Společnosti KKCG, Moranda, Sidereus 
Holding a PPF podaly rovněž vlastní návrh na reorganizaci SAZKY. 

26. května 2011 Přezkumné jednání přihlášených pohledávek věřitelů. 

27. května 2011 Schůze věřitelů SAZKY. Na ní bylo rozhodnuto o řešení úpadku 
společnosti SAZKA konkurzem. 

30. května 2011 Zveřejněno usnesení Městského soudu o prohlášení konkurzu 
na majetek SAZKY v insolvenčním rejstříku, usnesením byly 
zároveň zamítnuty předložené návrhy na povolení reorganizace. 



182 � INSOLVENCE ABC 

 

 

V tis. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9/2010 

        
Náklady na tržby – loterie a 
sázkové hry 

5 480 355  5 963 248  6 505 902  6 477 015  6 829 311  7 192 496  4 479 760  

Náklady na tržby – neloterní 
aktivity 

0  0  0  526 992  528 678  492 772  316 815  

Náklady na tržby celkem 5 480 355  5 963 248  6 505 902  7 004 007  7 357 989  7 685 268  4 796 575  

Hrubý zisk 1 194 772  1 405 658  1 507 941  1 261 542  1 315 382  1 240 032  952 314  

Marketingové a odbytové náklady 67 141  27 746  61 817  22 364  11 958  12 896  4 814  

Administrativní náklady 268 564  166 427  202 457  115 419  197 578  140 904  94 070  

Ostatní provozní výnosy 808 726  617 105  960 831  203 507  130 958  187 287  33 813  

Ostatní provozní náklady 225 048  400 896  641 990  152 199  14 428  166 276  4 814  

Provozní zisk (ztráta) 1 442 745  1 427 694  1 562 508  1 175 067  1 222 376  1 107 243  882 429  

Výnosové úroky 500 644  648 477  656 743  748 362  775 478  759 332  538 671  

Nákladové úroky 431 408  564 665  570 269  670 332  728 956  667 999  445 655  

Finanční zisky (ztráty) -103 228  113 506  113 678  200 486  -978  66 257  72 042  

Zisk před zdaněním 1 408 753  1 625 012  1 762 660  1 453 583  1 267 920  1 264 833  1 047 487  

Čistý zisk za období 1 347 443  1 554 932  1 702 770  1 415 475  1 255 144  1 250 070  1 035 803  

        
Aktiva celkem 12 788 382  13 079 489  13 985 832  13 733 456  14 269 839  14 374 683  13 955 534  

Stálá aktiva 2 916 702  3 045 526  2 963 894  2 860 339  3 090 396  2 986 353  2 916 764  

Oběžná aktiva 9 809 711  10 011 425  11 013 260  10 848 322  11 162 934  11 378 133  11 026 484  

Ostatní aktiva – přechodné účty 
aktiv 

61 969  22 538  8 678  24 795  16 509  10 197  12 286  

Vlastní kapitál  3 458 960  3 238 892  3 256 370  3 148 729  3 131 148  3 332 818  3 453 370  

Cizí zdroje  8 891 353  9 140 443  10 011 898  9 880 837  10 437 477  10 307 225  9 819 508  

Ostatní pasiva – přechodné účty 
pasiv 

438 069  700 154  717 564  703 890  701 214  734 640  682 656  

        
Čistý obchodní majetek 3 458 960  3 238 892  3 256 370  3 148 729  3 131 148  3 332 818  3 453 370  

 
Čistý obchodní majetek (tj. celkový objem aktiv mínus cizí zdroje včetně ostatních 
pasiv) ve všech letech dosahoval stabilních kladných hodnot. Jeho výše se pohybovala 
v intervalu od 3 131 mil. Kč (2008) do 3 459 mil. Kč (2004). Celková hodnota aktiv 
po celé sledované období postačovala na pokrytí závazků společnosti. 
 
Z uvedené tabulky dále vyplývá, že společnost vykazovala ve sledovaném období 
kladné hospodářské výsledky, které měly od roku 2006 klesající tendenci. 
Nejvyššího zisku bylo dosaženo v roce 2006, a to 1 702 770 000,00 Kč, ke konci 
sledovaného období (2010) byl vykázán zisk ve výši 1 035 803 000,00 Kč. 
 

Finanční analýza 
 
Níže jsou uvedeny výsledky finanční analýzy zpracované na základě údajů 
z účetních výkazů, zveřejněných na www.sazka.cz. 
 



 C Insolvence v praktických příkladech  �  183   

 

Vertikální analýza 

        

V % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9/2010 

        
Tržby celkem (tis. Kč) 6 675 127 7 368 906 8 013 843 8 265 549 8 673 371 8 925 300 5 748 889 

        
Výno s y ce l ke m =  1 0 0  

Tržby z neloterních aktivit 0 % 0 % 0 % 6 % 6 % 5 % 6 % 

Náklady na tržby - neloterní 
aktivity 

0 % 0 % 0 % 6 % 6 % 6 % 6 % 

Tržby z loterií a sázkových her 100 % 100 % 100 % 94 % 94 % 95 % 94 % 

Náklady na tržby - loterie a 
sázkové hry 

82 % 81 % 81 % 78 % 79 % 81 % 78 % 

Hrubý zisk 18 % 19 % 19 % 15 % 15 % 14 % 17 % 

Administrativní náklady 4 % 2 % 3 % 1 % 2 % 2 % 2 % 

Marketingové a odbytové náklady 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Ostatní provozní výnosy 12 % 8 % 12 % 2 % 2 % 2 % 1 % 

Ostatní provozní náklady 3 % 5 % 8 % 2 % 0 % 2 % 0 % 

Provozní hospodářský výsledek 22 % 19 % 19 % 14 % 14 % 12 % 15 % 

Hospodářský výsledek před 
zdaněním 

21 % 22 % 22 % 18 % 15 % 14 % 18 % 

Hospodářský výsledek za období 20 % 21 % 21 % 17 % 14 % 14 % 18 % 

        
Akt i va  =  1 0 0  

Stálá aktiva 23 % 23 % 21 % 2 1% 22 % 21 % 21 % 

Oběžná aktiva 77 % 77 % 79 % 79 % 78 % 79 % 79 % 

Ostatní aktiva – přechodné účty 
aktiv 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

        
Pa s i va  =  1 0 0  

Vlastní kapitál  27 % 25 % 23 % 23 % 22 % 23 % 25 % 

Cizí zdroje  70 % 70 % 72 % 72 % 73 % 72 % 70 % 

Ostatní pasiva – přechodné účty 
pasiv 

3 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

 
Společnost ve zkoumaném období vykazovala stabilní strukturu výnosů a nákladů. 
Struktura tržeb se v jednotlivých letech výrazněji nemění. Převažují tržby z loterií 
a sázkových her. Tržby z neloterních aktivit (např. dobíjení kreditu pro mobilní 
telefony, prodej vstupenek, platby složenek a faktur) jsou vykazovány od roku 2007 
a představují cca 6 % z celkových tržeb. Náklady na tržby z loterií a sázkových her 
představují po celé sledované období cca 80 % celkových tržeb. 
 
Hrubý zisk dosahuje v průměru 16,7% podílu na tržbách. Podíl dalších evidovaných 
nákladů na tržbách, jako jsou administrativní náklady, marketingové a odbytové 
náklady a ostatní provozní náklady, vykazuje klesající trend a ke konci sledovaného 
období (9/2010) dosahuje zanedbatelných hodnot. Podíl provozního hospodářského 
výsledku na tržbách postupně klesá, a to z 22 % v roce 2004 na 15 % v roce 2010. 
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Podíl celkového hospodářského výsledku na tržbách osciluje v intervalu 14 % (rok 
2008 a 2009) až 21 % (rok 2005 a 2006). 
 
Z hlediska struktury aktiv po celé období převažují oběžná aktiva (tvořena 
především dlouhodobými pohledávkami, dále pak krátkodobými pohledávkami 
a finančním majetkem), přičemž jejich podíl na celkových aktivech  mírně vzrostl 
z 77 % (2004) na 79 % (2010).  
 
Struktura kapitálu se výrazněji nemění. Po celé období převažují cizí zdroje, jejichž 
podíl na celkových pasivech se pohybuje v rozmezí 70 až 73 %. Cizí zdroje jsou 
tvořeny zejména dlouhodobými závazky z emitovaných dluhopisů, dlouhodobými 
a krátkodobými obchodními závazky a bankovními úvěry.  
 

Horizontální analýza 

        

V % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9/2010 

        
Tržby z neloterních aktivit × × × × 0 % -10 % -31 % 

Náklady na tržby - neloterní 
aktivity 

× × × × 0 % -7 % -36 % 

Tržby z loterií a sázkových her × 10 % 9 % -3 %  5 % 4 % -36 % 

Náklady na tržby - loterie a 
sázkové hry 

× 9 % 9 % 0 % 5 % 5 % -38 % 

Hrubý zisk × 18 % 7 % -16 % 4 % -6 % -23 % 

Administrativní náklady × -38 % 22 % -43 % 71 % -29 % -33 % 

Marketingové a odbytové náklady × -59 % 123 % -64 % -47 % 8 % -63 % 

Ostatní provozní výnosy × -24 % 56 % -79 % -36 % 43 % -82 % 

Ostatní provozní náklady × 78 % 60 % -76 % -91 % 1 052 % -97 % 

Provozní hospodářský výsledek × -1 % 9 % -25 % 4 % -9 % -20 % 

Hospodářský výsledek před 
zdaněním 

× 15 % 8 % -18 % -13 % 0 % -17 % 

Hospodářský výsledek za období × 15 % 10 % -17 % -11 % 0 % -17 % 

        
Aktiva celkem × 2 % 7 % -2 % 4 % 1 % -3 % 

Stálá aktiva × 4 % -3 % -3 % 8 % -3 % -2 % 

Oběžná aktiva × 2 % 10 % -1 % 3 % 2 % -3 % 

Ostatní aktiva – přechodné účty 
aktiv 

× -64 % -61 % 186 % -33 % -38 % 20 % 

Vlastní kapitál  × -6 % 1 % -3 % -1 % 6 % 4 % 

Cizí zdroje  × 3 % 10 % -1 % 6 % -1 % -5 % 

Ostatní pasiva – přechodné účty 
pasiv 

× 60 % 2 % -2 % 0 % 5 % -7 % 

 
Vývoj tržeb i nákladů z loterií a sázkových her vykazuje ve sledovaném období 
s výjimkou let 2007 a 2010 mírně rostoucí trend, v roce 2010 pak dochází 
k významnému poklesu u tržeb o 36 %, u nákladů o 38 %. Tržby a náklady 
z neloterních aktivit mezi jednotlivými lety postupně klesají. Hrubý zisk kolísá, 
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v posledních dvou letech sledovaného období dochází k jeho poklesu. Ostatní 
evidované náklady a výnosy nevykazují jednoznačný trend. U hospodářského 
výsledku za období je nejdříve (2005 a 2006) vykázán nárůst, od roku 2007 jeho 
hodnota neustále klesá.  
 
Objem aktiv a pasiv v jednotlivých letech kolísá a z jejich vývoje nelze vysledovat 
jednoznačný trend. 
 

Vybrané poměrové ukazatele 

        

Poměrové ukazatele 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9/2010 

        
ROE =  ČZ/VK (%) 39,0  48,0  52,3  45,0  40,1  37,5  30,0  

ROA = EBIT/A (%) 14,4  16,7  16,7  15,5  14,0  13,4  10,7  

ROS = EBIT/Tržby celkem (%) 21,1  22,1  22,0  17,6  14,6  14,2  18,2  

        
Likvidita běžná = OA/(KZ-ZS) 
(%) 

585,2  433,8  519,8  509,2  424,0  454,7  582,4  

Likvidita pohotová = (FM+KP)/ 
(KZ-ZS) (%) 

98,8  94,4  91,4  74,4  64,6  81,3  81,7  

Likvidita okamžitá = FM/(KZ-ZS) 
(%) 

8,8  12,1  17,7  8,5  13,3  11,4  3,5  

        
Míra zadluženosti = CK/VK 2,571  2,822  3,075  3,138  3,333  3,093  2,843  

Stupeň zadlužení = CK/A (%) 69,5  69,9  71,6  71,9  73,1  71,7  70,4  

        
Obrátka aktiv = T/A 0,522  0,563  0,573  0,602  0,608  0,621  0,412  

Doba obratu pohledávek = 
360*KP/T (dny) 

81,4  92,7  70,1  61,1  56,1  70,5  92,7  

Doba obratu  
krátkodobých závazků = 360*(KZ-
ZS)/T (dny) 

90,4  112,7  95,2  92,8  109,3  100,9  118,6  

 
Pozn.: CZ – cizí zdroje, OP – ostatní pasiva, VK – vlastní kapitál, EBIT – zisk před zdaněním a úroky, ČZ – 

zisk po zdanění, Z – zásoby, KP – krátkodobé pohledávky, KZ – krátkodobé závazky, ZS – závazky 
ke společníkům, A – aktiva celkem, OA – oběžná aktiva, FM – finanční majetek, T – tržby, ROA – 
rentabilita aktiv, ROE – rentabilita vlastního kapitálu, ROS – rentabilita tržeb 

 
V oblasti rentability dosahuje společnost dobrých výsledků, hodnoty mají mírně 
klesající tendenci.  
 
Hodnoty běžné likvidity jsou vysoko nad doporučovanou úrovní. Krátkodobé 
závazky jsou kryty oběžným majetkem, společnost by tak neměla mít problémy 
s úhradou svých splatných závazků. V oběžném majetku převažují dlouhodobé 
pohledávky, proto ukazatele pohotové a okamžité likvidity, jejichž hodnoty 
dlouhodobé pohledávky neovlivňují, nedosahují doporučovaných hodnot. V roce 
2010 pokrývá finanční majetek pouze 3,5 % krátkodobých závazků.  
 
Po celé sledované období převažuje cizí kapitál, zadlužení má mírně rostoucí 
tendenci. Stupeň zadlužení dosahoval v roce 2004 69,5 %, v roce 2010 to bylo 70,4 %.  
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Ukazatele aktivity signalizují negativní vývojový trend (zvyšování doby obratu) 
u pohledávek i závazků. Doba obratu krátkodobých závazků v průběhu sledovaného 
období roste z 90,4 dní v roce 2004 na 118,6 dní v roce 2010, u pohledávek pak z 81,4 
dní v roce 2004 na 92,7 dní v roce 2010. 
 
Pro doplnění jsou níže uvedeny hodnoty komplexních ukazatelů – Kralickův test 
a Altmanovo Z´´ score. 
 

Kralickův test 

        

Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9/2010 

        
kvóta VK = VK/A 27,05  24,76  23,28  22,93  21,94  23,19  24,75  

doba splácení dluhu = (KZ + DZ)  
/ EAT 

5,82  5,14  5,26  6,12  7,26  6,90  7,58  

rentabilita tržeb = EBIT / (T 
z loterií a sázkových her + T 
z neloterních aktivit) 

27,57  29,72  29,11  25,70  23,02  21,66  25,97  

ROA = EBIT/A 14,39  16,74  16,68  15,47  13,99  13,45  10,70  

        

Vyhodnocení 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9/2010 

        
kvóta VK 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

doba splácení dluhu 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

rentabilita tržeb 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ROA 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 

        
Průměrná známka 2,0 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,3 

 
Pozn.: VK – vlastní kapitál, A – aktiva celkem, KZ – krátkodobé závazky, DZ – dlouhodobé závazky, EBIT – 

zisk před zdaněním a úroky, T – tržby, ROA – rentabilita aktiv 

 
Bonita společnosti se ve sledovaném období pohybovala na poměrně stabilní úrovni. 
Výsledná známka oscilovala v intervalu od 1,8 až 2,3, v průměru se jednalo o hodnotu 
1,96. Tento výsledek lze hodnotit jako velmi dobrý. 
 

Altmanovo Z´´ score 

        

Výpočet 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9/2010 

        
čistý pracovní kapitál/ A 0,64  0,59  0,64  0,63  0,60  0,62  0,65  

nerozdělený zisk / A 0,17  0,15  0,13  0,13  0,12  0,13  0,15  

EBIT / A 0,14  0,17  0,17  0,15  0,14  0,13  0,11  

VK / CZ 0,39  0,35  0,33  0,32  0,30  0,32  0,35  
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Vyhodnocení 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9/2010 

        
čistý pracovní kapitál/ A * 6,56 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

nerozdělený zisk / A * 3,26 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

EBIT / A * 6,72 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

VK / CZ * 1,05 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 

        
Výsledná hodnota indexu 6,1  5,9  6,1  6,0  5,6  5,7  5,9  

Vyhodnocení indexu „+“ „+“ „+“ „+“ „+“ „+“ „+“ 

 
Pozn.: A – aktiva celkem, EBIT – zisk před zdaněním a úroky, VK – vlastní kapitál, CZ – cizí kapitál 

 
Dosažené výsledné hodnoty lze hodnotit jako pozitivní, předpovídající uspokojivou 
finanční situaci. 
 
Na základě provedené finanční analýzy lze hodnotit ekonomickou situaci 
společnosti jako stabilizovanou. Jako negativní faktor se jeví struktura oběžného 
majetku s převahou dlouhodobých pohledávek a nízkou úrovní peněžních 
prostředků na bankovních účtech a v pokladně.  
 
 
Vyhodnocení ekonomické situace z pohledu insolvenčního zákona 
 
1. podmínka – mnohost věřitelů 
 
Společnost má více věřitelů. V rozvaze společnosti jsou evidovány např.: 
 
� závazky z obchodních vztahů,  
� závazky z emitovaných dluhopisů,  
� daňové závazky či  
� bankovní úvěry.  
 
2. podmínka – znaky předlužení 
 

V tis. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9/2010 

        
Aktiva celkem 12 788 382  13 079 489  13 985 832  13 733 456  14 269 839  14 374 683  13 955 534  

Cizí zdroje  8 891 353  9 140 443  10 011 898  9 880 837  10 437 477  10 307 225  9 819 508  

Ostatní pasiva – přechodné účty 
pasiv 

438 069  700 154  717 564  703 890  701 214  734 640  682 656  

        
Čistý obchodní majetek 3 458 960  3 238 892  3 256 370  3 148 729  3 131 148  3 332 818  3 453 370  

 
Společnost SAZKA po celé sledované období nevykazovala znaky předlužení, 
neboť majetek společnosti převažoval nad jejími dluhy (závazky).  
 



188 � INSOLVENCE ABC 

 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky insolvenčního zákona pro konstatování 
stavu předlužení nebyly naplněny. 
 
3. podmínka – znaky insolvence 
 
Co se týče stavu platební neschopnosti, z provedené finanční analýzy vyplývá, 
že celková oběžná aktiva vysoce převyšují krátkodobé závazky, hodnoty ukazatelů 
okamžité likvidity (kde do výpočtu nevstupují pohledávky, které tvoří převážnou část 
oběžného majetku) však signalizují, že společnost nedisponovala dostatečným 
množstvím peněžních prostředků na úhradu svých závazků. V průměru postačoval 
finanční majetek ve sledovaném období na pokrytí cca 11 % krátkodobých závazků. 
V roce 2010 to bylo již jen 3,5 %. 
 

Položka 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9/2010 

        
Likvidita běžná (%) 585,2  433,8  519,8  509,2  424,0  454,7  582,4  

Likvidita pohotová (%) 98,8  94,4  91,4  74,4  64,6  81,3  81,7  

Likvidita okamžitá (%) 8,8  12,1  17,7  8,5  13,3  11,4  3,5  

 
Dále je uvedeno porovnání objemu nejlikvidnějších aktiv a krátkodobých závazků 
společnosti.   
 

Položka (v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9/2010 

        
Zásoby 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 8 153 254  7 832 660  9 077 309  9 263 092  9 462 780  9 343 676  9 479 744  

Krátkodobé pohledávky 1 509 501  1 898 423  1 561 181  1 403 518  1 350 668  1 748 746  1 480 800  

Finanční majetek 146 956  280 342  374 770  181 712  349 486  285 711  65 940  

Oběžná aktiva  9 809 711  10 011 425  11 013 260  10 848 322  11 162 934  11 378 133  11 026 484  

        
Krátkodobé závazky  1 676 197  2 307 801  2 118 563  2 130 435  2 632 980  2 502 135  1 893 136  

        
Oběžná aktiva – Závazky  8 133 514  7 703 624  8 894 697  8 717 887  8 529 954  8 875 998  9 133 348  

Krátkodobé pohledávky + 
Finanční majetek – Závazky  

-19 740  -129 036  -182 612  -545 205  -932 826  -467 678  -346 396  

 
Je zřejmé, že po celé sledované období nejlikvidnější části majetku (krátkodobé 
pohledávky a finanční majetek) nepostačují na pokrytí krátkodobých závazků.  
 
Podklady dostupné na www.sazka.cz neobsahují informace o splatnosti 
evidovaných závazků. Není tak možné prověřit, zda společnost měla závazky více 
než 30 dní po lhůtě splatnosti nebo zda své závazky neplnila po dobu delší třech 
měsíců po lhůtě splatnosti. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že na základě dostupných podkladů (výročních zpráv 
zveřejněných na www.sazka.cz) není možné učinit jednoznačný závěr, zda se 
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společnost nacházela ve stavu platební neschopnosti podle insolvenčního zákona, 
nicméně určité signály o tomto stavu se v ekonomické analýze společnosti objevují. 
 
 
Závěr příkladu 
 
Na základě výsledků finanční analýzy je možné ekonomickou situaci společnosti 
SAZKA v období let 2004 až 2010 označit za stabilizovanou.   
 
Z výše provedeného posouzení znaků úpadku formou předlužení společnosti 
podle insolvenčního zákona vyplývá, že k 30. září 2010 společnost nebyla 
předlužena.  
 
Co se týká úpadku ve formě platební neschopnosti, porovnání objemu 
krátkodobých pohledávek, finančního majetku a krátkodobých závazků naznačuje, 
že by společnost mohla mít problémy s úhradou svých splatných závazků. Ovšem 
z důvodu chybějících údajů o splatnosti evidovaných závazků nelze stav platební 
neschopnosti společnosti SAZKA z pohledu insolvenčního zákona k datu 30. září 
2010 jednoznačně potvrdit.  
 
Jak je zřejmé z dalšího vývoje, ekonomická situace společnosti SAZKA se v dalším 
období rychle zhoršovala, až došlo k naplnění znaků úpadku formou insolvence, 
což bylo i potvrzeno rozhodnutím soudu v březnu 2011. 
 
Je zřejmé, že základy současné insolvenční situace SAZKY vznikly historicky, 
za účasti osob, které se v minulosti podílely na rozhodování o jejích obchodních 
aktivitách. S ohledem na vývoj situace kolem výstavby „SAZKA areny“, kdy začaly 
narůstat stavební náklady oproti rozpočtům, bylo již zřejmé, že společnost SAZKA 
bude mít reálné problémy všechny závazky spojené s touto investicí uhradit. 
Zásadní pro konečný úpadek společnosti bylo i rozhodnutí několika financujících 
bank o prodeji jejich pohledávek. Ve svém důsledku to velmi snížilo další platební 
schopnost společnosti. Spolu s dalšími kroky nabyvatelů pohledávek vedl celý 
tento proces ztráty financování až ke stavu úpadku společnosti a insolvenčnímu 
řízení. 
 
 

Závěr  
 
Na celkem deseti praktických a souhrnných příkladech v této kapitole a celé řadě 
drobnějších příkladů v kapitolách zbývajících je v této publikaci dokázáno, 
nakolik je proces zjištění stavu úpadku komplikovanou záležitostí. Veškeré závěry, 
se kterými se v oblasti insolvence pracuje, musí být podloženy důkladnou 
analýzou, jaká je předvedena právě v těchto souhrnných  příkladech. Jedině tak 
mohou být v rámci insolvenčního řízení činěny zodpovědné, věcně správné 
a podložené závěry, které pak mají zcela zásadní dopad na budoucí fungování 
dotčených subjektů.  
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Je proto zásadní, aby se všem otázkám v oblasti insolvence věnovala náležitá 
pozornost nejen z právního, ale i z ekonomického hlediska a aby se v rámci 
insolvenčního řízení tyto pohledy vhodným způsobem propojily. Jedině tak se 
insolvenční řízení stane skutečným nástrojem řešení úpadku subjektů a bude 
omezena možnost jeho zneužití a naplněna i jeho úloha v ekonomickém systému 
dané země.  



 Použitá literatura  �  191   

 

Použitá literatura 
 

Odborná literatura 
 

[1]  ADAMÍK, Petr, et al. Likvidace obchodních společností. 4. aktualizované a rozšířené 
vyd. Olomouc : ANAG, 2010. 231 s. ISBN 978-80-7263-597-9. 

 

[2]  BAŘINOVÁ, Dagmar, VOZŇÁKOVÁ, Iveta. Vyhodnocení a využití účetních 
výkazů pro manažery, společníky a akcionáře. 1. vyd. Praha : GRADA Publishing, 
a. s., 2005. 100 s. ISBN 80-247-1115-X 

 

[3]  HÁLEK, Vítězslav. Krizový management : Teorie a praxe. 1. vyd. Bratislava : 
DonauMedia, s. r. o., 2008. 322 s. ISBN 978-80-89364-00-8. 

 

[4]  HÁLEK, Vítězslav. Oceňování majetku v praxi. 1. vyd. Bratislava : DonauMedia, 
s. r. o., 2009. 247 s. ISBN 978-80-89364-07-7. 

 

[5] HÁLEK, Vítězslav. Problematika úpadku a insolvenčního řízení. Přednáška 
pro Policejní akademii ČR. Leden 2011. CD, tištěné materiály, 48 s. 

 

[6]  KISLINGEROVÁ, Eva, HNILICA, Jiří. Finanční analýza : Krok za krokem. 1. vyd. 
Praha : C. H. Beck, 2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3. 

 

[7]  KISLINGEROVÁ, Eva, et al. Manažerské finance. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004. 
714 s. ISBN 80-7179-802-9. 

 

[8]  KISLINGEROVÁ, Eva, et al. Manažerské finance. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. 

 
[9]  KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2. přepracované a doplněné vyd. 

Praha : C. H. Beck, 2001. 367 s. ISBN 80-7179-529-1. 
 

[10]  KOTOUČOVÁ, Jiřina, et al. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon) : Komentář. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2008. 1056 s. ISBN 978-80-7179-595-7. 

 

[11]  KOVANICOVÁ, Dana., KOVANIC, Pavel. Poklady skryté v účetnictví, díl I : Jak 
porozumět účetním výkazům. 4. Vyd. Praha : POLYGON, 1997. 248 s. ISBN 80-
85967-47-2. 

 

[12]  KRATOCHVÍLOVÁ, H. Zrušení firem. Likvidace a úpadek se vzory podání. 1. vyd. 
Praha : C. H. Beck, 2002. 175 s. ISBN 80-7179-675-1. 

 

[13]  MAŘÍK, Miloš, et al. Metody oceňování podniku : Proces ocenění, základní metody 
a postupy. 2. vyd. Praha : Ekopress, 2007. 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. 

 
[14]  MOHELSKA, Hana. Value of ict mobile means in an increase of company 

competitiveness. In Applied economics, business and development : proceedings 



192 � INSOLVENCE ABC 

 

 

of the world multiconference. Athens : World scientific and engineering 
academy and society, 2009, s. 137-140. ISBN 978-960-474-091-8. 

 

[15]  MOHELSKA, Hana. Mobile technologies and thein use in a company. In Applied 
economics, business and development : proceedings of the Word 
multiconference. Kantaoui, Sousse: World scientific and engineering academy 
and society, 2010, s. 141 – 146. ISBN 978-960-474-184-7. 

 

[16]  MOHELSKA, Hana, TOMASKOVA, Hana. The use of mobile application in the 
business environment in the Czech republic. In Applied economics, business and 
development (AEBD) : proceedings of the world multiconference. Kantaoui, 
Sousse: World scientific and engineering academy and society, 2010, s. 175 – 180. 
ISBN 978-960-474-184-7. 

 

[17]  MOHELSKA, Hana, HEDVICAKOVA, Martina. The Influence of Macroeconomic 
Entities on City and Village Budgets. In Liberec economic forum 2009 : proceedings 
of the 9th international conference. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 
2009, s. 234-243. ISBN 978-80-7372-523-5. 

 

[18]  PEŠTUKA, František. Zrušení a zánik společnosti (průvodce zánikem společnosti). 
1. vyd. Praha : EUROUNION Praha, spol. s r. o. , 2003. 227 s. ISBN 80-7317-018-3 

 

[19]  SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash flow. 2. vyd. Brno : Computer Press, a. s. 2010. 191 s. 
ISBN 978-80-251-3130-5 

 
[20]  SŮVOVÁ, Helena, et al. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1. 

vyd. Praha : Bankovní institut, a. s., 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0. 
 
[21]  VALACH, Josef, et al. Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha : EKOPRESS, s. r. o., 

1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1. 
 
[22]  VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka, et al. Podnikání malé a střední firmy. 1. vyd. 

Praha : Grada Publishing, a. s., 2005. 304 s. ISBN 80-247-1069-2 
 

Zákony 
 

[23] zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
 

[24] zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání. 
 

]25] zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
 

[26] zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
 

Standardy 
 

[27] Mezinárodní účetní standardy – IAS/IFRS. 
 



 Použitá literatura  �  193   

 

Internetové zdroje 
 
[28] Adad.cz [online]. 2006 [cit. 2011-07-29]. Platební schopnost. Dostupné z WWW: 

<http://www.adad.cz/>. 
 
[29] BLÁHOVÁ, Marta. Oddlužení nepodnikatelských subjektů podle insolvenčního zákona 

[online]. Praha, 2009. 79 s. Bakalářská práce. Středočeský Vysokoškolský institut, 
s. r. o. Dostupné z WWW:<http://www.bamasoft.com/stu/kev/zavPrace/ 
134.pdf>. 

 
[30]  BROŽ, Jan. Typický kandidát na insolvenci: třicátník se zálibou v elektronice. 

MLADÁ FRONTA DNES. 15.8.2011, XXII, 190, s. 8. Dostupný také z WWW: 
<http://ekonomika.idnes.cz/osobni-bankrot-vyhlasilo-15-tisic-lidi-nejcasteji-
muzi-po-petatricitce-1z0/ekonomika.aspx?c=A110814_191558_ekonomika_ 
brm>. ISSN 12101168. 

 
[31] BusinessInfo.cz : Oficiální portál pro podnikání a export [online]. 2009, 7.7.2009 [cit. 

2011-07-29]. Insolvence - úpadek a způsoby jeho řešení. Dostupné z WWW: 
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/ 
insolvence-upadek-opu/1000818/47945/#b0>. 

 
[32] Credireform Česká republika [online]. c2007-2011 [cit. 2011-08-01]. Aktuální tiskové 

informace. Dostupné z WWW: <http://web.creditreform.cz/cs/content/press/ 
information/index.jsp>. 

 
[33] Firemnífinance.cz : Pro vaše podnikání ... [online]. c2000-2011 [cit. 2011-07-29]. 

Daňová evidence. Dostupné z WWW: <http://www.firemnifinance.cz/dane-a-
ucetnictvi/informace/ucetnictvi/danova-evidence/>. 

 
[34] GOLA, Petr. Finance.cz : Poznejte hodnotu informace [online]. 2009 [cit. 2011-07-29]. 

Jaké účetní knihy vede účetní jednotka?. Dostupné z WWW: 
<http://www.finance.cz/zpravy/finance/242933-jake-ucetni-knihy-vede-
ucetni-jednotka-/>. 

 
[35] IHNed.cz [online]. c2011, 19.7.2011 [cit. 2011-07-11]. Kauza Sazka den po dni. 

Dostupné z WWW: <http://www.dipity.com/iHNedcz/Kauza-Sazka-den-po-
dni/>. 

 
[36] Justice.cz [online]. 2011 [cit. 2011-07-11]. Insolvenční rejstřík. Dostupné z WWW: 

<https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?rowid=AAAE1D
AAhAAP%2FItAAL>. 

 
[37] Sazka.cz : Pomáháme druhým k vítězství [online]. c1956-2011 [cit. 2011-06-29]. 

Ekonomické informace. Dostupné z WWW: <http://web-nlb.sazka.cz/ 
LoterieAHry/lstDoc.aspx?nid=10121>. 

 
[38] SOVOVÁ, Eva. Peníze.cz [online]. Partners media, s. r. o., 2009 [cit. 2011-07-29]. 

Druhotná platební neschopnost dusí firmy a zvyšuje nezaměstnanost. Dostupné 
z WWW: <http://www.penize.cz/zivnosti/59639-druhotna-platebni-
neschopnost-dusi-firmy-a-zvysuje-nezamestnanost>. ISSN 1213-2217. 



194 � INSOLVENCE ABC 

 

 

Seznam obrázků 
 
 
Obrázek A.1 – Životní cyklus podniku  ...............................................................................10 
Obrázek A2.1 – Majetková a kapitálová struktura podniku  ............................................16 
Obrázek A2.2 – Dlouhodobý majetek  ..................................................................................18 
Obrázek A2.3 – Oběžný majetek  ..........................................................................................19 
Obrázek A2.4 – Hotovostní cyklus  ......................................................................................20 
Obrázek A2.5 – Časová osa hotovostního cyklu  ................................................................20 
Obrázek A2.6 – Peněžní potřeba  ..........................................................................................21 
Obrázek A2.7 – Hospodářský výsledek  ..............................................................................29 
Obrázek A3.1 – Peněžní deník subjektu vedoucího daňovou evidenci  .........................39 
Obrázek A4.1 – Základní schéma rozvahy  .........................................................................52 
Obrázek A4.2 – Základní schéma výkazu zisku a ztráty  ..................................................54 
Obrázek A5.1 – Investovaný kapitál  ....................................................................................61 
Obrázek B2.1  – Průběh prvních dvou fází  insolvenčního řízení  .................................106 
 
 

 



 Rejstřík  �  195   

 

Rejstřík pojmů 
 
aktiva  ..................................................... 17 
cash flow  ............................................... 32 
daňová evidence  .................................. 37 

výkaz o majetku a závazcích  ......... 39 
výkaz o příjmech a výdajích  .......... 40 

dluhy  ..................................................... 22 
dlužník  .................................................. 12 
finanční analýza  ................................... 59 

horizontální analýza  ....................... 60 
poměrové ukazatele  ........................ 61 
vertikální analýza  ............................ 60 

hospodářský výsledek  ........................ 28 
insolvence  ............................................. 12 
insolvenční řízení 

dlužník  ............................................ 102 
hrozící úpadek  ............................... 112 
insolvence  ....................................... 111 
insolvenční návrh  .......................... 106 
insolvenční rejstřík  ........................ 104 
insolvenční soud  ............................ 102 
insolvenční správce  ....................... 103 
insolvenční věřitelé  ....................... 103 
majetková podstata  ....................... 102 
moratorium  .................................... 109 
předlužení ....................................... 111 
soupis majetkové podstaty ........... 102 
společný zájem věřitelů  ................ 103 
úpadek  ............................................ 110 
věřitelský výbor  ............................. 103 
zajištěný věřitel  .............................. 103 

kapitál  .................................................... 22 
cizí kapitál  ........................................ 22 
vlastní kapitál  ................................... 22 

likvidace obchodní společnosti  ........ 114 
likvidátor  ........................................ 115 
úkoly likvidátora  ........................... 115 

likvidita  ................................................. 12 
majetek  .................................................. 17 

dlouhodobý majetek  ....................... 17 

oběžný majetek  ................................ 19 
náklady  ................................................. 27 
oceňování majetku  ............................ 129 

hodnota specializovaného  
majetku  ........................................... 133 
likvidační hodnota  ........................ 133 
majetková podstata  ....................... 129 
zvláštní hodnota  ............................ 133 

odpisy  ................................................... 27 
platební neschopnost  .......................... 12 

druhotná platební neschopnost  .... 14 
příčiny platební neschopnosti  ....... 13 

předlužení  ............................................ 15 
účetnictví  .............................................. 35 

audit  .................................................. 58 
daňové účetnictví  ............................ 36 
deník  ................................................. 42 
finanční účetnictví  ........................... 35 
hlavní kniha  ..................................... 43 
knihy analytických účtů  ................. 45 
manažerské účetnictví  .................... 36 
nákladové účetnictví  ....................... 36 
podvojný účetní zápis  .................... 43 
předvaha  .......................................... 47 
příloha k účetní závěrce  ................. 56 
rozvaha  ............................................. 51 
saldokonto  ........................................ 48 
účtový rozvrh  .................................. 43 
výkaz zisku a ztráty  ........................ 52 
výroční zpráva  ................................. 57 

úpadek  .................................................. 15 
věřitel  .................................................... 12 
výnosy  ................................................... 25 
způsob řešení úpadku  ...................... 118 

konkurz  .......................................... 122 
nepatrný konkurz  ......................... 124 
oddlužení  ....................................... 118 
reorganizace  ................................... 121 

 
 
 
 
 
 
 



196 � INSOLVENCE ABC 

 

 

Přílohy 
 
 
Seznam příloh 
 
Příloha č. 1 – Výkazy účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu  ...............................197 
Příloha č. 2 – Výkazy účetní závěrky v plném rozsahu  ..................................................208 
Příloha č. 3 – Komplexní schéma majetkové a kapitálové struktury  
      jako zdroje dat pro finanční analýzu  .........................................................232 
Příloha č. 4 – Komplexní diagram procesu zjištění a řešení úpadku  ............................233 
 
 
 



 Přílohy  �  197   

 

Příloha č. 1 – Výkazy účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu 

 

  
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky 

   

Minimální závazný výčet 
informací uvedený  
ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. 

ROZVAHA 
ve zjednodušeném 

rozsahu 
 

   

Účetní jednotka doručí 
účetní závěrku současně 
s doručením daňového 
přiznání 
k dani z příjmů 

ke dni …………………………………….. 
Sídlo nebo bydliště účetní 
jednotky a místo podnikání,  
liší-li se od bydliště 

 (v celých tisících)  

1x příslušnému  
finančnímu úřadu 

Rok  Měsíc IČ  

      

 
 
 
 

Označení AKTIVA 
Číslo  
řádku 

Běžné účetní období 
Minulé účetní 
období 

a b c 
Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

 
AKTIVA CELKEM       
(ř. 02+03+07+12) = ř. 013 

001     

A. 
Pohledávky za upsaný  
základní  kapitál  

002     

B. 
Dlouhodobý majetek               
(ř. 04+05+06) 

003     

B.  I. Dlouhodobý nehmotný majetek      004     

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek         005     

B. III. Dlouhodobý finanční majetek         006     

C. 
Oběžná aktiva                 
(ř. 08+09+10+11) 

007     

C.  I. Zásoby                                           008     

C. II. Dlouhodobé pohledávky                009     

C. III. Krátkodobé pohledávky                 010     

C. IV. Krátkodobý finanční majetek        011     

D.  I. Časové rozlišení                            012     
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Označení PASIVA Číslo řádku 
Stav v běžném 
účetní období 

Stav v minulém 
účetní období 

a b c 5 6 

 
PASIVA CELKEM                         
(ř. 014+020+025) = ř. 001 

013   

A. 
Vlastní kapitál                        
(ř. 015+016+017+018+019) 

014   

A.  I.    Základní kapitál                                                   015   

A. II.   Kapitálové fondy                                                    016   

A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond  
a ostatní fondy ze zisku 

017   

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let                         018   

A.  V. 
Výsledek hospodaření  
běžného účetního období  

019   

B. 
Cizí zdroje                                        
(ř. 021+022+023+024) 

020   

B.  I.    Rezervy                                                                  021   

B. II.   Dlouhodobé závazky                                            022   

B. III. Krátkodobé závazky                                           023   

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci                               024   

C.  I.    Časové rozlišení                                                 025   

 

Sestaveno dne: 
 
 

 
Podpisový záznam statutárního orgánu 
účetní jednotky nebo podpisový záznam 
fyzické osoby,  
která je účetní jednotkou 

 
Právní forma účetní jednotky 
 
 
 

Předmět podnikání 
 
 

Pozn.: 
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Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky 

   

Minimální závazný výčet 
informací uvedený  
ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. 

VÝKAZ ZISKU A 
ZTRÁTY 

ve zjednodušeném 
rozsahu 

 

   

Účetní jednotka doručí 
účetní závěrku současně 
s doručením daňového 
přiznání 
k dani z příjmů 

ke dni …………………………………….. 
Sídlo nebo bydliště účetní 
jednotky a místo podnikání,  
liší-li se od bydliště 

 (v celých tisících)  

1x příslušnému  
finančnímu úřadu 

Rok  Měsíc IČ  

      

 
 

Označení T E X T Číslo řádku Skutečnost v účetním období 

 
a 

 
b 

 
c 

běžném 
1 

minulém 
2 

I. Tržby za prodej zboží 01   

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02   

+ 
Obchodní marže  
(ř. 01–02) 

03   

II. Výkony 04   

B.  Výkonová spotřeba 05   

+ 
Přidaná hodnota  
(ř. 03+04–05) 

06   

C. Osobní náklady 07   

D. Daně a poplatky 08   

E. 
Odpisy dlouhodobého  
nehmotného a hmotného majetku 

09   

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  
a materiálu 

10   

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 

11   

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek 
v provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 

12   

IV. Ostatní provozní výnosy 13   

H. Ostatní provozní náklady 14   
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Označení T E X T Číslo řádku Skutečnost v účetním období 

 
a 

 
b 

 
c 

běžném 
1 

minulém 
2 

V. Převod provozních výnosů 15   

I. Převod provozních nákladů 16   

* 
Provozní výsledek hospodaření   
[ř. 06–07–08–09+10–11–12+13–14+ 
+(-15)–(-16)] 

17   

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18   

J. Prodané cenné papíry a podíly 19   

VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 

20   

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21   

K. Náklady z finančního majetku 22   

IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů  
a derivátů  

23   

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů  
a derivátů  

24   

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek  
ve finanční oblasti 

25   

X. Výnosové úroky 26   

N. Nákladové úroky 27   

XI. Ostatní finanční výnosy 28   

O. Ostatní finanční náklady 29   

XII. Převod finančních výnosů 30   

P. Převod finančních nákladů 31   

* 
Finanční výsledek hospodaření  
(ř. 18-19+20+21-22+23-24-25+26-27+ 
+28-29+30-31) 

32   

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost  33   

** 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost               
(ř. 17+32-33) 

34   

XIII. Mimořádné výnosy 35   

R. Mimořádné náklady 36   

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                            37   

* 
Mimořádný výsledek hospodaření 
(ř. 35–36–37) 

38   

T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 

39   

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-)      (ř. 34+38-39) 

40   
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Sestaveno dne: 
 
 

 
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 
jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby,  
která je účetní jednotkou 
 

 
Právní forma účetní jednotky 
 
 

 
Předmět podnikání 
 
 

 
Pozn.: 
 
 

 
 
Příloha k účetní závěrce společnosti  … k 31. 12. 20.. 
 

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se stanoví 
obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností 
účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších 
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány 
v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

 
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 20.. a končící 

dnem 31. prosince 20... 
 
Obecné údaje 
 
Popis účetní jednotky ….. 
 
Obchodní firma:  
 
Sídlo:         
 
Právní forma:  IČ:   

 
Rozhodující předmět činnosti:  
 
Datum vzniku společnosti:    
 
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %: 
 
Jméno fyzické osoby, 

název právnické 
osoby 

Bydliště, sídlo 
Sledované 

účetní období 
Minulé účetní 

období 

  Podíl tj. % podíl tj. % 
      
      

  
 
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:  
 

Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku) 
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Organizační struktura účetní jednotky a její  zásadní změny v uplynulém účetním 
období: 
 
Popis organizační struktury, organizační schéma společnosti. 
 
 
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: 

 Funkce  Příjmení  Jméno 
předseda představenstva, členové 
představenstva, jednatel 

  

předseda dozorčí rady,  
členové dozorčí rady 

  

 
Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám: 
 

Funkce Původní člen Nový člen Datum změny 
    
    

 
 
Používané účetní metody, obecné účetní zásady  a způsoby oceňování (§ 39/5) 
 
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí  ČR, kterým se 
stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. 
 
1. Způsob ocenění majetku (§ 39/5a) 
 
1.1. Zásoby 
 
Účtování zásob  
- prováděno způsobem A evidence zásob 
- prováděno způsobem B evidence zásob 
 
Výdaj zásob ze skladu je účtován: - metodou FIFO 
      - skladovými cenami 
      - cenami zjištěnými aritmetickým průměrem 
      - jiným způsobem 
 
Ocenění zásob  
• oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: 
 a) ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících: - přímé  náklady 
        - výrobní režii 
 
 b) v předem stanovených nákladech zahrnujících: - přímé náklady 
        - výrobní režii 
 
• oceňování nakupovaných zásob je prováděno: 

a) ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - cenu pořízení 
        - vedlejší pořizovací náklady:  
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          - dopravné 
          - clo 
          - provize 
          - pojistné 
          - jiné 
 
 
 b) v pořizovacích cenách předem stanovených zahrnujících: 

- cenu pořízení 
    - vedlejší pořizovací náklady:  - dopravné 
         - clo 
         - provize 
         - pojistné 
         - jiné 
 
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní 
činností  
 
DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady 
        - výrobní režie 
        - správní režie 
        - jiném 
 
 
DNM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady 
        - výrobní režie 
        - správní režie 
        - jiném 
 
1.3. Ocenění cenných papírů a podílů   
 
Ve sledovaném účetním období firma ne/vlastnila cenné papíry a majetkové účasti, 
které oceňovala: 
- v cenách pořízení 
- jinak 
 
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat  
 
Příchovky zvířat ve sledovaném účetním období byly oceněny: - vlastními náklady 
 - jinak 
 
Přírůstky zvířat ve sledovaném účetním období byly oceněny: - vlastními náklady 
 - jinak 
 
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (§ 39/5c) 
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Druh majetku oceněný ve sledovaném 
účetním období reprodukční pořizovací 

cenou 

Způsob stanovení reprodukční 
pořizovací ceny 

skladová budova znalecký posudek znalce č. xx ze dne ….. 
  

 
 
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (§ 39/5a) 
 
a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 
b) Ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce k následujícím změnám: 
(postupy odpisování, uspořádání položek účetní závěrky, způsobů oceňování, postupů účtování 
apod.) 
 

Změna Důvod změny Peněžní vyjádření změny na 

  majetek závazky 
hosp. 
výsl. 

     
     

 
 
4. Opravné položky k majetku (§ 39/5c) 
 
a) Opravné položky nebyly tvořeny. 
 
b) 

Druh opravné položky Způsob stanovení 
Zdroj informací o určení výše 

OP 
   
   

 
 

Opravné položky 
k: 

Zůstatek 
 k 1. 1. 

Tvorba Zúčtování 
Zůstatek  
k 31. 12. 

 Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

- dlouhodobému  
majetku 

        

- zásobám         
- finančnímu 
majetku 

        

- pohledávkám - 
zákonné 

        

- pohledávkám - 
ostatní 
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5. Odpisování (§ 39/5c) 
 

a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní 
jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného 
majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se 
nerovnají. 
 
b) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka 
sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování 
daňových odpisů (u majetku pořízeného a zařazeného k 1. 1.), účetní a daňové odpisy se 
rovnají. 
c) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel 
z ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho 
odepsání v účetnictví nejdéle za pět let od jeho pořízení, účetní a daňové odpisy se nerovnají. 
d) Odpisový plán účetních odpisů byl stanoven jiným způsobem. 
 
Daňové odpisy - použita metoda: - lineární 
     - zrychlená 
 
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku 
 
(Systém evidence, způsob odpisování drobného dlouhodobého majetku.) 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do ....  Kč se účtuje na účet 028 - Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek a je při zařazení do používání odepsán ....%. 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do .... Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů 
společnosti při vyskladnění na účet 501 - Spotřeba materiálu. 
 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do ..... Kč se účtuje na účet 018 - Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek a je při zařazení do používání odepsán ....%. 
 
Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek do .... Kč  je účtován do nákladů společnosti na účet 
518 - Ostatní služby. 
 
Jinak: 
 
6. Přepočet cizích měn na českou měnu (§ 39/5c) 
 
a) Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně. 
 
b) Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost: 
- aktuální denní kurz vyhlášený ČNB 
- pevný, vnitřně stanovený kurz, který je aktualizován pravidelně, k ............. 
 
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 
(§ 39/5c) 
 
a) Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. 
 
b) Při stanovení reálné hodnoty majetku a závazků byly použity tyto metody:  
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (§ 39/6) 
 
1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem   
 

Běžné období 
Název 
majetku 

Účetní hodnota 
Forma 
zajištění 

Účel Doba Závazek 

      
      

 
Minulé období 

Název 
majetku 

Účetní hodnota 
Forma 
zajištění 

Účel Doba Závazek 

      
      

 
 
2. Pohledávky a závazky (§ 39/7) 
 
2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti  
  

Počet dnů Sledované období Předchozí období 

 
Z obchodního 

styku 
Ostatní 

Z obchodního 
styku 

Ostatní 

Do 30     
30 - 60     
60 – 90     
90 – 180     

180 a více     
 
2.2. Závazky po lhůtě splatnosti   
 

Počet dnů Sledované období Minulé období 

 
Z obchodního 

styku 
Ostatní 

Z obchodního 
styku 

Ostatní 

do 30     
30 - 60     
60 - 90     
90 - 180     

180  a více     
 
2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího 
práva  
 

 Běžné období Minulé období 
Pohledávky kryté zástavním  právem   
Závazky kryté zástavním právem   
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)    
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2.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze   
(záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva) 
 

Typ záruky Příjemce záruky Sledované období Minulé období 
    
    

 
 
Sestaveno dne:  
 
 
 
 
 

Sestavil: 
 
 
 
 

Podpis statutárního 
zástupce: 
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Příloha č. 2 – Výkazy účetní závěrky v plném rozsahu 
 

Sestaveno dne: 
 
 

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 
jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby,  
která je účetní jednotkou 

Právní forma účetní jednotky 
 

Předmět podnikání 
 

Pozn.: 
 

  
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky 

   

Minimální závazný výčet 
informací uvedený  
ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. 

ROZVAHA 
v plném rozsahu 

XY 

   

Účetní jednotka doručí 
účetní závěrku současně 
s doručením daňového 
přiznání 
k dani z příjmů 

ke dni …………………………………….. 
Sídlo nebo bydliště účetní 
jednotky a místo podnikání,  
liší-li se od bydliště 

 (v celých tisících)  

1x příslušnému  
finančnímu úřadu 

Rok  Měsíc IČ  

      

  
 

Označení AKTIVA 
Číslo 
řádku 

Běžné účetní období 
Minulé 
účetní období 

a b c 
Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

 
AKTIVA CELKEM         
(ř. 02+03+31+63) = ř. 67 

001     

A. 
Pohledávky  
za upsaný základní  kapitál  

002     

B. 
Dlouhodobý majetek               
(ř. 04+13+23) 

003     

B.  I. 
Dlouhodobý nehmotný majetek 
(ř. 05 až 12) 

004     

B.  I.   1. Zřizovací výdaje 005     

          2. 
Nehmotné výsledky výzkumu  
a vývoje  

006     

          3. Software 007     

          4. Ocenitelná práva 008     

          5. Goodwill 009     

          6. 
Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek  

010     

          7. 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek  

011     
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Označení AKTIVA 
Číslo 
řádku 

Běžné účetní období 
Minulé 
účetní období 

a b c 
Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

          8. 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek  

012     

B. II. 
Dlouhodobý hmotný majetek 
(ř. 14 až 22) 

013     

B. II.   1. Pozemky 014     

           2. Stavby  015     

           3. 
Samostatné movité věci  
a soubory movitých věcí 

016     

           4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017     

           5. Základní stádo a tažná zvířata 018     

           6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019     

           7. 
Nedokončený dlouhodobý  
hmotný majetek  

020     

           8. 
Poskytnuté zálohy  
na dlouhodobý hmotný majetek  

021     

           9. 
Oceňovací rozdíl  
k nabytému majetku 

022     

B. III. 
Dlouhodobý finanční majetek 
(ř. 24 až 30) 

023     

B. III.  1. 
Podíly v ovládaných  
a řízených osobách 

024     

2. 
Podíly v účetních jednotkách  
pod podstatným vlivem 

025     

3. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry 
a podíly  

026     

4. 

Půjčky a úvěry ovládaným a 
řízeným osobám a účetním 
jednotkám pod podstatným 
vlivem 

027     

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek  028     

6. 
Pořizovaný dlouhodobý finanční 
majetek 

029     

7. 
Poskytnuté zálohy  
na dlouhodobý finanční majetek 

030     

C. 
Oběžná aktiva                
(ř. 32+39+48+58) 

031     

C.  I. 
Zásoby                                          
(ř. 33 až 38) 

032     

C.  I.   1. Materiál 033     

          2. Nedokončená výroba a polotovary 034     

          3. Výrobky 035     
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Označení AKTIVA 
Číslo 
řádku 

Běžné účetní období 
Minulé 
účetní období 

a b c 
Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

          4. Zvířata 036     

          5. Zboží 037     

          6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038     

C. II. 
Dlouhodobé pohledávky               
(ř. 40 až 47) 

039     

C. II.   1. Pohledávky z obchodních vztahů 040     

          2. 
Pohledávky za ovládanými  
a řízenými osobami 

041     

          3. 
Pohledávky za účetními 
jednotkami pod podstatným 
vlivem 

042     

          4. 
Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení 

043     

          5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044     

          6. Dohadné účty aktivní 045     

          7. Jiné pohledávky 046     

         8. Odložená daňová pohledávka 047     

C. III. 
Krátkodobé pohledávky                
(ř. 49 až 57) 

048     

C. III.  1. Pohledávky z obchodních vztahů 049     

           2. 
Pohledávky za ovládanými  
a řízenými osobami 

050     

           3. 
Pohledávky za účetními 
jednotkami pod podstatným 
vlivem 

051     

           4. 
Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení 

052     

           5. 
Sociální zabezpečení  
a zdravotní pojištění 

053     

           6. Stát – daňové pohledávky 054     

           7. Ostatní poskytnuté zálohy 055     

           8. Dohadné účty aktivní 056     

           9. Jiné pohledávky 057     

C. IV. 
Krátkodobý finanční majetek       
(ř. 59 až 62) 

058     

C. IV.  1. Peníze 059     

          2. Účty v bankách 060     

          3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061     
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Označení AKTIVA 
Číslo 
řádku 

Běžné účetní období 
Minulé 
účetní období 

a b c 
Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

          4. 
Pořizovaný krátkodobý  
finanční majetek 

062     

D.  I. 
Časové rozlišení                           
(ř. 64 až 66) 

063     

D.  I.   1. Náklady příštích období 064     

          2. 
Komplexní náklady  
příštích období 

065     

          3. Příjmy příštích období 066     

 

Označení PASIVA Číslo řádku 
Stav v běžném 
účetní období 

Stav v minulém 
účetní období 

a b c 5 6 

 
PASIVA CELKEM                            
(ř. 68+86+119) = ř. 001 

067   

A. 
Vlastní kapitál                                  
(ř. 69+73+79+82+85) 

068   

A.  I.    
Základní kapitál                                                
(ř. 70+71+72) 

069   

A.  I.   1. Základní kapitál 070   

          2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071   

          3. Změny základního kapitálu  072   

A. II.   
Kapitálové fondy                                                    
(ř. 74 až 78) 

073   

A. II.   1. Emisní ážio 074   

          2. Ostatní kapitálové fondy 075   

          3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 

076   

          4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění  
při přeměnách 

077   

           5. Rozdíly z přeměn společnosti 078   

A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond  
a ostatní fondy ze zisku 
(ř. 80 až 81) 

079   

A. III.  1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 080   

            2. Statutární a ostatní fondy 081   

A. IV. 
Výsledek hospodaření minulých let 
(ř. 83+84) 

082   

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 083   

           2. Neuhrazená ztráta minulých let 084   
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Označení PASIVA Číslo řádku 
Stav v běžném 
účetní období 

Stav v minulém 
účetní období 

a b c 5 6 

A.  V. 

Výsledek hospodaření  
běžného účetního období                      
ř. 01 - (68+72+77+80+84+80+117)  
= ř. 62  
výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu 

085   

B. 
Cizí zdroje                                             
(ř. 87+92+103+115) 

086   

B.  I.    
Rezervy                                                                 
(ř. 88 až 91) 

087   

B.  I.   1. 
Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 

088   

          2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089   

          3. Rezerva na daň z příjmů 090   

          4. Ostatní rezervy 091   

B. II.   
Dlouhodobé závazky                                           
(ř. 91 až 100) 

092   

B. II.   1. Závazky z obchodních vztahů 093   

          2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 094   

          3. 
Závazky k účetním jednotkám  
pod podstatným vlivem 

095   

          4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva  
a k účastníkům sdružení 

096   

          5. Dlouhodobé  přijaté zálohy 097   

          6. Vydané dluhopisy 098   

          7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099   

          8. Dohadné účty pasivní 100   

          9. Jiné závazky 101   

          10. Odložený daňový závazek 102   

B. III. 
Krátkodobé závazky                                           
(ř. 104 až 114) 

103   

B. III.  1. Závazky z obchodních vztahů 104   

          2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 105   

          3. 
Závazky  k účetním jednotkám  
pod podstatným vlivem 

106   

          4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva  
a k účastníkům sdružení 

107   

          5. Závazky k zaměstnancům 108   

          6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení  
a zdravotního pojištění 

109   

          7. Stát – daňové závazky a dotace 110   
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Označení PASIVA Číslo řádku 
Stav v běžném 
účetní období 

Stav v minulém 
účetní období 

a b c 5 6 

          8. Krátkodobé přijaté zálohy 111   

          9. Vydané dluhopisy 112   

         10. Dohadné účty pasivní 113   

         11. Jiné závazky 114   

B. IV. 
Bankovní úvěry a výpomoci                               
(ř. 116 až 118) 

115   

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116   

          2. Krátkodobé bankovní úvěry 117   

          3. Krátkodobé finanční výpomoci 118   

C.  I.    
Časové rozlišení                                                 
(ř. 120 až 121) 

119   

C.  I.   1. Výdaje příštích období 120   

          2. Výnosy příštích období 121   

 
 

Sestaveno dne: 
 
 

 
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 
jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby,  
která je účetní jednotkou 
 

 
Právní forma účetní jednotky 
 
 
 

 
Předmět podnikání 
 
 
 

 
Pozn.: 
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Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky 

   

Minimální závazný výčet 
informací uvedený  
ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT  
v plném rozsahu 

 

   

Účetní jednotka doručí 
účetní závěrku současně 
s doručením daňového 
přiznání 
k dani z příjmů 

ke dni …………………………………….. 
Sídlo nebo bydliště účetní 
jednotky a místo podnikání,  
liší-li se od bydliště 

 (v celých tisících)  

1x příslušnému  
finančnímu úřadu 

Rok  Měsíc IČ  

      

  
 

Označení T E X T 
Číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období 

 
a 

 
b 

 
c 

běžném 
1 

minulém 
2 

I. Tržby za prodej zboží 01   

A. Náklady vynaložené na prodané zboží                                    02   

+ 
Obchodní marže                                                                      
(ř. 01–02) 

03   

II. 
Výkony                                                                             
(ř. 05+06+07) 

04   

     II.  1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05   

            2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06   

            3. Aktivace 07   

B. 
Výkonová spotřeba                                                                  
(ř. 09+10) 

08   

B.        1. Spotřeba materiálu a energie 09   

           2. Služby 10   

+ 
Přidaná hodnota                                                             
(ř. 03+04–08) 

11   

C. 
Osobní náklady                                                                     
(ř. 13  až 16) 

12   

C.        1. Mzdové náklady 13   

           2. 
Odměny členům orgánů společnosti  
a družstva 

14   

           3. 
Náklady na sociální zabezpečení  
a zdravotní pojištění 

15   
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Označení T E X T 
Číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období 

 
a 

 
b 

 
c 

běžném 
1 

minulém 
2 

           4. Sociální náklady 16   

D. Daně a poplatky 17   

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku 

18   

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  
a materiálu             
(ř. 20+21) 

19   

       III.  1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20   

             2. Tržby z prodeje materiálu 21   

F. 
Zůstatková cena prodaného  
dlouhodobého majetku a materiálu  
(ř. 23+ 24) 

22   

F.         1. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 

23   

         2. Prodaný materiál 24   

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek 
v provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 

25   

IV. Ostatní provozní výnosy 26   

H. Ostatní provozní náklady 27   

V. Převod provozních výnosů 28   

I. Převod provozních nákladů 29   

* 
Provozní výsledek hospodaření 
[ř. 11–12–17–18+19–22-25+26–27+ 
+(-28)–(-29)] 

30   

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31   

J. Prodané cenné papíry a podíly 32   

VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 
(ř. 34+35+36) 

33   

      VII.  1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osobách a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 

34   

            2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých  
cenných papírů a podílů 

35   

            3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku 

36   

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37   

K. Náklady z finančního majetku 38   

IX. 
Výnosy z přecenění majetkových  
cenných papírů a derivátů 

39   
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Označení T E X T 
Číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období 

 
a 

 
b 

 
c 

běžném 
1 

minulém 
2 

L. 
Náklady z přecenění majetkových  
cenných papírů a derivátů 

40   

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek 
ve finanční oblasti  

41   

X. Výnosové úroky 42   

N. Nákladové úroky 43   

XI. Ostatní finanční výnosy 44   

O. Ostatní finanční náklady 45   

XII. Převod finančních výnosů 46   

P. Převod finančních nákladů 47   

* 
Finanční výsledek hospodaření                       
(ř. 31–32+33+37–38+39–40–41+42- 
-43+44-45+(-46)-(-47) 

48   

Q. 
Daň z příjmů za běžnou činnost                                    
(ř. 50+51) 

49   

Q.         1.  - splatná 50   

            2.  - odložená 51   

** 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost                
(ř. 30+48–49) 

52   

XIII. Mimořádné výnosy 53   

R. Mimořádné náklady 54   

S. 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                      
(ř. 56+ 57) 

55   

S.       1.  - splatná 56   

          2.  - odložená 57   

* 
Mimořádný výsledek hospodaření                            
 (ř. 53-54-55) 

58   

T. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 

59   

*** 
Výsledek hospodaření  
za účetní období (+/-)                    
(ř. 52+58-59) 

60   

 

Sestaveno dne: 
 
 

 
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 
jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby,  
která je účetní jednotkou 
 

 
Právní forma účetní jednotky 
 
 

 
Předmět podnikání 
 
 

 
Pozn.: 
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Příloha k účetní závěrce společnosti … k 31. 12. 20.. 
 
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje 
přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy 
a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka 
k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno 
jinak. 

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 20.. a končící 
dnem 31. prosince 20... 

Obecné údaje 

1. Popis účetní jednotky (§3 9/1) 
 
Obchodní firma:   
 
Sídlo:           
 
Právní forma:  IČ:   

 
Rozhodující předmět činnosti:   
 
Datum vzniku společnosti:      
 
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %: 
 

Jméno fyzické 
osoby, název 

právnické osoby 
Bydliště, sídlo 

Sledované účetní 
období 

Minulé účetní 
období 

  Podíl tj. % podíl tj. % 
      
      

  
 
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:  
 

Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku) 
  
  

 
 
Organizační struktura účetní jednotky a její  zásadní změny v uplynulém účetním 
období: 
 

Společnost má sídlo na adrese … .  
Společnost (ne)má (žádné) stálé pobočky.  
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Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: 
 

 Statutárním orgánem je …. 
 
Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám na pozicích statutárních zástupců. 
 

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 
(§ 39/2) 

Majetková spoluúčast vyšší než 20 %    

 
Obchodní 

firma 
společnosti 

Sídlo 
Výše podílu na 

základním 
kapitálu 

Výše vlastního  
kapitálu 

společnosti 

Výše účetního 
hospodářského 

výsledku 
     
     

 

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (§ 39/3) 
 

 Zaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků 

 
Sledované 
účetní období 

Předchozí 
účetní období 

Sledované 
účetní období 

Předchozí 
účetní 
období 

Průměrný počet 
zaměstnanců 

    

Mzdové náklady     
Odměny členům 
statutárních orgánů 
společnosti 

    

Odměny členům 
dozorčích orgánů 
společnosti 

    

Náklady na sociální 
zabezpečení 

    

Sociální náklady     
Osobní náklady 
celkem 

    

 

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění ( §39/4) 
 

Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů 
 

Druh plnění 
Statutárních řídících dozorčích 

 
běžné 

období 
minulé 
období 

Běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

Půjčky a úvěry       
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Poskytnuté záruky       
Důchodové 
připojištění 

      

Bezplatné užívání 
os. auta 

      

Jiné       
Celkem       

 
Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů 
 

Druh plnění 
statutárních řídících dozorčích 

 
běžné 

období 
minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

Půjčky a úvěry       
Poskytnuté záruky       
Důchodové 
připojištění 

      

Bezplatné užívání 
os. auta 

      

Jiné       
Celkem       

 
 

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby 
oceňování (§ 39/5) 
 

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se 
stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. 

1. Způsob ocenění majetku (§ 39/5a) 

1.1. Zásoby 
 
Účtování zásob  
- prováděno způsobem A evidence zásob 
- prováděno způsobem B evidence zásob 
 
Výdaj zásob ze skladu je účtován: - metodou FIFO 
      - skladovými cenami 
      - cenami zjištěnými aritmetickým průměrem 
      - jiným způsobem 
Ocenění zásob  
• oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: 
 a) ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících: - přímé  náklady 
        - výrobní režii 
 
 b) v předem stanovených nákladech zahrnujících: - přímé náklady 
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        - výrobní režii 
 
• oceňování nakupovaných zásob je prováděno: 

a) ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - cenu pořízení 
        - vedlejší pořizovací náklady:  
          - dopravné 
          - clo 
          - provize 
          - pojistné 
          - jiné 
 
 b) v pořizovacích cenách předem stanovených zahrnujících: 

- cenu pořízení 
    - vedlejší pořizovací náklady:  - dopravné 
         - clo 
         - provize 
         - pojistné 
         - jiné 
 
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní 
činností  
 
DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady 
        - výrobní režie 
        - správní režie 
        - jiném 
 
 
DNM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady 
        - výrobní režie 
        - správní režie 
        - jiném 
 
1.3. Ocenění cenných papírů a podílů   
 
Ve sledovaném účetním období firma ne/vlastnila cenné papíry a majetkové účasti, 
které oceňovala: 
- cenami pořízení 
- jinak 
 
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat  
 
Příchovky zvířat ve sledovaném účetním období byly oceněny: - vlastními náklady 
 - jinak 
 
Přírůstky zvířat ve sledovaném účetním období byly oceněny: - vlastními náklady 
 - jinak 
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2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (§ 39/5c) 
 

Druh majetku oceněný ve sledovaném 
účetním období reprodukční pořizovací 

cenou 

Způsob stanovení reprodukční 
pořizovací ceny 

  
  

 

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (§ 39/5a) 
 
a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 
 
b) Ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce k následujícím změnám: 
(postupy odpisování, uspořádání položek účetní závěrky, způsobů oceňování, postupů účtování 
apod.) 
 

Změna Důvod změny Peněžní vyjádření změny na 

  majetek závazky 
hosp. 
výsl. 

     
     

 

4. Opravné položky k majetku (§ 39/5c) 
 
a) Opravné položky nebyly tvořeny. 
 
b) 

Druh opravné položky Způsob stanovení 
Zdroj informací o určení výše 

OP 
   
   

 
 

Opravné položky 
k: 

Zůstatek k 1. 1. Tvorba Zúčtování 
Zůstatek  
k 31. 12. 

 Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
obd. 

Minulé 
obd. 

Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
obd. 

Minulé 
obd. 

- dlouhodobému  
majetku 

        

- zásobám         
- finančnímu 
majetku 

        

- pohledávkám - 
zákonné 

        

- pohledávkám - 
ostatní 
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5. Odpisování (§ 39/5a) 
 

a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní 
jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného 
majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se 
nerovnají. 
 
b) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka 
sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování 
daňových odpisů (u majetku pořízeného a zařazeného k 1. 1.), účetní a daňové odpisy se 
rovnají. 
 
c) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel 
z ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho 
odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení, účetní a daňové odpisy se nerovnají. 
 
d) Odpisový plán účetních odpisů byl stanoven jiným způsobem. 
 
Daňové odpisy - použita metoda: - lineární 
     - zrychlená 
 
 
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku 
 
(Systém evidence, způsob odpisování drobného dlouhodobého majetku.) 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do ....  Kč se účtuje na účet 028 - Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek a je při zařazení do používání odepsán ....%. 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do .... Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů 
společnosti při vyskladnění na účet 501 - Spotřeba materiálu. 
 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do ..... Kč se účtuje na účet 018 - Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek a je při zařazení do používání odepsán ....%. 
 
Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek do .... Kč  je účtován do nákladů společnosti na účet 
518 - Ostatní služby. 
 
Jinak: 
 
 
6. Přepočet cizích měn na českou měnu (§ 39/5c) 

 
a) Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně. 
 
b) Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost: 
- aktuální denní kurz vyhlášený ČNB 
- pevný, vnitřně stanovený kurz, který je aktualizován pravidelně, k ............. 
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7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 
(§ 39/5c) 

 
a) Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. 
 
b) Při stanovení reálné hodnoty majetku a závazků byly použity tyto metody :  

 

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (§ 39/6) 

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 
 

Důvod doměrku Výše doměrku 
  
CELKEM  

 
 
1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 
 
 
1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry  
 

Rok splatnosti Úvěry celkem 
2010  
2011  
2012  
CELKEM  

 
 
1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 
 

Důvod dotace Poskytovatel Běžné obd. Minulé obd. 
    
    

 
1.5. Manka a přebytky u zásob 
 

Druh zásob Výše manka (-), přebytku (+) Důvod 
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2. Významné události po datu účetní závěrky (§ 39/7) 
 

Dne Obsah změny 
Vliv změny na 

údaje uvedené v 
Rozvaze 

Vliv změny na 
údaje uvedené ve 
Výkazu zisků a 

ztrát 

Peněžní 
vyjádření změny 

     
     

 

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 
 
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku  
 

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 

 
běžné 

období 
minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

Pozemky       
Stavby       
Samostatné 
movité věci a 
soubory m. věcí 

      

Jiný DHM       

Nedokončený 
DHM 

      

 
3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek   
 

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 

 
běžné 

období 
minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

běžné 
období 

minulé 
období 

Software       
Ocenitelná práva       
Výsledky vědecké 
čin. 

      

Jiný DNM       
Nedokončený 
DNM 

      

 
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu   
 

Běžné účetní období 

Zahájení 
Doba 
trvání 

Název   
majetku 

Splátky 
celkem 

První 
splátka  

Uhrazené 
splátky  

Neuhrazené splátky 
splatné 

      do 1 roku po 1 roce 
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Minulé účetní období 

Zahájení 
Doba 
trvání 

Název   
majetku 

Splátky 
celkem 

První 
splátka  

Uhrazené 
splátky  

Neuhrazené splátky 
splatné 

      do 1 roku po 1 roce 
        
        

 
 
3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze   
 

Běžné období Minulé období 
Název majetku pořizovací  cena Název majetku pořizovací  cena 

    
    
Celkem  Celkem  

 
 
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem   
 

Běžné období 
Název 
majetku 

Účetní hodnota 
Forma 
zajištění 

Účel Doba Závazek 

      
      

 
Minulé období 

Název 
majetku 

Účetní hodnota 
Forma 
zajištění 

Účel Doba Závazek 

      
      

 
 
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením   
 

Běžné období 
Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota 

   
   

 
 

Minulé období 
Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota 
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3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry  a majetkové účasti   
 

Běžné období 

Název 
společnosti 

Sídlo 
Podíl v 
tis. Kč 

Podíl 
v % 

Počet 
akcií/ 

nominální  
hodnota 

Dividendy  
v tis. Kč 

Zisk/Ztráta 
běžného  

roku 

       
       

CELKEM       
 

Minulé období 

Název 
společnosti 

Sídlo 
Podíl v 
tis. Kč 

Podíl 
v % 

Počet 
akcií/ 

nominální  
hodnota 

Dividendy  
v tis. Kč 

Zisk/Ztráta 
běžného  

roku 

       
       

CELKEM       
 

4. Vlastní kapitál  
 
4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát   
 
Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období:   
Společnost zisk nerozdělila a bude použit pro financování dalšího rozvoje podnikání 
společnosti.  
 
Způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období: 
Společnost předpokládá, že ztráta bude uhrazena ze zisku minulých let.  
 
Návrh na rozdělení zisku běžného období:    
 
4.2. Základní kapitál   

 
akciová společnost 
 

Běžné období 

Druh akcií Počet akcií 
Nominální 
hodnota 

Nesplacené 
akcie 

Lhůta 
splatnosti 

     
     

 
Minulé období 

Druh akcií Počet akcií 
Nominální 
hodnota 

Nesplacené 
akcie 

Lhůta 
splatnosti 
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společnost s ručením omezeným 
 

Sledované období 
Společník Výše podílu Nesplacený vklad Lhůta splatnosti 

    
    

 
 

Minulé období 
Společník Výše podílu Nesplacený vklad Lhůta splatnosti 

    
    

 

5. Pohledávky a závazky (§ 39/7) 
 
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti  
 

Počet dnů Sledované období Předchozí období 

 
Z obchodního 

styku 
Ostatní 

Z obchodního 
styku 

Ostatní 

Do 30     
30 - 60     
60 – 90     
90 – 180     

180 a více     
 
 
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti   
 

Počet dnů Sledované období Minulé období 

 
Z obchodního 

styku 
Ostatní 

Z obchodního 
styku 

Ostatní 

do 30     
30 - 60     
60 - 90     
90 - 180     

180  a více     
 
 
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině  (IV. 3.2.b, 3.4.b) 
 

Pohledávky k podnikům ve skupině 
Běžné období Minulé období 

Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost 
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Závazky k podnikům ve skupině 
Běžné období Minulé období 

Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost 
      
      

 
 
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího 
práva   
 

 Běžné období Minulé období 
Pohledávky kryté zástavním  právem   
Závazky kryté zástavním právem   
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)    

 
 
5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze   
 
Typ záruky Příjemce záruky Sledované období Minulé období 
    
    

 
 
5.6. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena 
rezerva  
 
Popis nejisté skutečnosti Ovlivňující faktory Odhad finančního dopadu 
   
   

 

6. Rezervy  
 
 Minulé období Běžné období 

Druh rezervy 
Zůstate
k k 1. 1. 

Tvorba Čerpání 
Zůstatek 
k 31. 12. 

Tvorba Čerpání 
Zůstatek  
k 31. 12. 

Zákonné rezervy        
Rezerva na daň 
z příjmů 

       

Ostatní rezervy        
Odložený daňový 
závazek 

       

Celkem        
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7. Výnosy z běžné činnosti (§ 39/9) 
 

 Sledované období Minulé období 
 Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí 

Tržby za prodej 
zboží 

      

Tržby z prodeje vl.  
výr. 

      

Tržby z prodeje 
služeb 

      

Čerpání rezerv       
Ostatní výnosy       
Celkem       

 

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj  
 

Běžné období Minulé období 
Druh výzkumné 

činnosti 
výdaje 

Druh výzkumné 
činnosti 

Výdaje 

XX  XX  
    

 

9. Údaje o přeměnách  
 

 

 

 

 
Sestaveno dne:  
 
 
 

 
Sestavil: 
 

 
Podpis statutárního 
zástupce: 
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Přehled o peněžních tocích  
(cash-flow) 
 

Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky 
 
 

 
sestaveno v tis. Kč 
 

 

 
   

Označení Text 
Skutečnost v účetním období 

Sledovaném minulém 

P. 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
začátku účetního období 

0 0 

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 0 0 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace  0 0 

A.1.1. 

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny 
prodaných stálých aktiv  
Umořování opravné položky k nabytému majetku  
(+/-) 

0 0 

A.1.2. Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv 0 0 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) 0 0 

A.1.4. 
Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)  
(s výjimkou investičních. spol. a fondů) 

0 0 

A.1.5. 
Vyúčtované nákladové úroky  
(s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) 
Vyúčtované výnosové úroky (-) 

0 0 

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 

A* 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými 
položkami  

0 0 

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 0 0 

A.2.1. 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), 
aktivní účtů časového rozlišení a dohadných účtů 
aktivních 

0 0 

A.2.2. 

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní 
činnosti (+/-) 
pasivních účtů časového rozlišení  
a dohadných účtů pasivních 

0 0 

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 0 0 

A.2.4. 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku 
nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů 

0 0 

A** 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 
mimořádnými položkami  

0 0 

A.3. 
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků  
(-) 

0 0 

A.4. 
Přijaté úroky (s výjimkou investičních společností a fondů) 
(+) 

0 0 

A.5. 
Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost  
a za doměrky daně za minulá období (-) 

0 0 
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Označení Text 
Skutečnost v účetním období 

Sledovaném minulém 

A.6. Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)  0 0 

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  0 0 

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv  0 0 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 0 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  0 0 

C.1. 

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových 
krátkodobých závazků, které spadají do oblasti 
finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na 
peněžní prostředky a ekvivalenty 

0 0 

C.2. 
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní 
prostředky a na peněžní ekvivalenty 

0 0 

C.2.1. 

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 
z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, ev. 
rezervních fondů, včetně složených záloh na toto 
zvýšení (+) 

0 0 

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 0 

C.2.3. 
Další vklady peněžních prostředků společníků a 
akcionářů 

0 0 

C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 0 

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů(-) 0 0 

C.2.6. 

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně 
zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto 
nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky 
v. o. s.   
a komplementáři u k. s. (-) 

0 0 

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  0 0 

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků  0 0 

R. 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
konci účetního období  

0 0 

 

 
Sestaveno dne: 

 
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 
jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, 
která je účetní jednotkou 

 
Právní forma účetní jednotky 
 
 

 
Předmět podnikání 
 
 

Pozn.: 

 
 
 



232 � INSOLVENCE ABC 

 

 

 


