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Úvod a cíl práce 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu významných informací, které jsou nezbytnou 

součástí ekonomického a finančního řízení podniku. Informace v rámci finančního 

řízení jsou dále zpracovávány na příkladu konkrétního ekonomického subjektu, podniku 

RAVAK a.s. Cílem bakalářské práce je zhodnocení finančního řízení podniku RAVAK 

a.s. a sestavení návrhu změn, které by mohly být pro podnik přínosem. 

Ekonomické řízení je vlastní ekonomická činnost, pomocí které podnikatelé a manažeři 

řídí svůj podnik. Finanční řízení lze označit jako nástroj, který je nedílnou součástí 

ekonomické činnosti a řízení podniku. Základem pro ekonomické řízení jsou finanční  

a nefinanční informace, které napomáhají podniku v rozhodování a řízení jeho 

ekonomické činnosti. Finančními informacemi jsou především informace obsažené 

v účetních výkazech, rozpočtech nebo v kalkulacích. Nefinanční informace by měl 

manažer daného podniku znát, aby mohl podnikatelskou činnost provozovat. Podnik 

uvádí nefinanční informace ve výroční zprávě či konsolidované výroční zprávě  

nebo v samostatné zprávě, která je nezbytnou přílohou účetní závěrky.  

Podnik svou činností získává finance, které může uchovávat v peněžní i nepeněžní 

formě. Peněžní formou se rozumí peníze, které má podnik vedeny na svých bankovních 

účtech a v pokladně. Nepeněžní formou se rozumí finanční prostředky, které hodlá 

podnik investovat do svého majetku. 

První kapitola této práce se zabývá rozborem účetních výkazů, účetní závěrkou,  

které obsahují významné informace pro finanční řízení podniku.  

Druhá kapitola je věnována finanční analýze a finančním ukazatelům, které zobrazují 

finanční situaci daného podniku.  

Třetí kapitola charakterizuje finanční a manažerské účetnictví, finanční řízení  

a plánování podniku. 

Čtvrtá kapitola představuje společnost RAVAK a.s. a pátá kapitola rozebírá její účetní 

výkazy za poslední tři roky, tj. rok 2013, 2014, 2015.  

Šestá kapitola se zabývá finanční analýzou společnosti RAVAK a.s., ve které jsou 

analyzovány jednotlivé položky účetních výkazů z roků 2013, 2014 a 2015. Jsou  

zde uvedeny ukazatele likvidity, rentability a aktivity. 
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Sedmá kapitola charakterizuje finanční a manažerské účetnictví společnosti RAVAK 

a.s. Osmá kapitola charakterizuje finanční řízení a plánování této společnosti. Devátá 

kapitola předkládá společnosti RAVAK a.s. doporučení na zlepšení finanční situace do 

budoucna. 

V závěru bakalářské práce je na základě zjištěných informací zhodnocena finanční 

situace společnosti RAVAK a.s.  
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1. Účetní závěrka 

Dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a Vyhlášky č. 410/2009 Sb. je každý podnik, 

který vede účetnictví, povinen sestavovat roční účetní závěrku. Povinnými výkazy 

účetní závěrky jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce. Obchodní 

společnosti, s výjimkou mikro a malých podniků, musí v rámci účetní závěrky 

sestavovat také přehled o peněžních tocích (Cash flow) a přehled o změnách vlastního 

kapitálu. Účetní závěrka je sestavována v plném nebo zkráceném rozsahu. Účetní 

závěrku v plném rozsahu musí sestavovat všechny účetní jednotky, které mají povinnost 

ověřovat účetní závěrku auditorem. Účetní závěrku ve zkráceném rozsahu mohou 

sestavovat mikro a malé účetní jednotky, které nemají povinnost ověřovat účetní 

závěrku auditorem.    

1.1 Rozvaha 

V den, kdy podnik zahájí svou podnikatelskou činnost, sestavuje zahajovací rozvahu. 

K prvnímu dni účetního období sestavuje podnik počáteční rozvahu, která zobrazuje 

veškerý majetek, který v průběhu účetního období může podnik využívat. Ke konci 

účetního období sestavuje podnik konečnou rozvahu, která zobrazuje stav majetku  

a výsledek hospodaření za celé účetní období, během kterého podnik uvedené 

ekonomické situace dosáhl. V průběhu účetního období může podnik sestavovat 

mezitímní rozvahu, která je sestavována pouze za část účetního období  

nebo mimořádnou rozvahu, která je sestavována z důvodu mimořádné události.  

Rozvaha je sestavena ze stavových účtů, které jsou dále rozděleny na aktiva a pasiva. 

Aktiva rozvahy jsou rozdělena na stálá aktiva a oběžná aktiva. Pasiva rozvahy jsou 

rozdělena na vlastní kapitál a cizí zdroje. V rozvaze musí být vždy dodržena bilanční 

rovnost, tzn., aktiva se vždy rovnají pasivům. 

1.1.1 Aktiva 

Stálá aktiva 

Dlouhodobý majetek 

Do skupiny stálá aktiva patří dlouhodobý majetek, který je dále rozdělen na dlouhodobý 

hmotný, nehmotný a finanční majetek. Doba použitelnosti dlouhodobého majetku  

je delší než jeden rok a je takto označován pouze majetek, který podnik vlastní  
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a má právo s ním hospodařit. O dlouhodobém majetku pořízeném na leasing společnost 

neúčtuje, protože není vlastníkem tohoto majetku, ale pouze nájemcem. V souvislosti 

s užíváním takového majetku eviduje společnost náklad v účtové skupině č. 5, jedná  

se o nájemné. 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) má materiální podstatu a je účetně rozdělen  

na skupinu odpisovaného DHM a neodpisovaného DHM. Do skupiny odpisovaného 

DHM patří dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a Zákona o dani z příjmu  

č. 586/1992 Sb. stavby, samostatné movité věci se vstupní cenou vyšší než 40.000,- Kč, 

pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, dospělá zvířata  

a jejich skupiny s dobou chovu delší než 1 a jiný DHM, do kterého patří např. technické 

zhodnocení. Do skupiny neodpisovaného DHM patří pozemky, sbírky a umělecká díla  

a drobný hmotný majetek. Do drobného hmotného majetku patří samostatné movité 

věci s pořizovací cenou nižší než 40.000,- Kč. Takový majetek bývá účtován rovnou  

do nákladů na účet 501 – Spotřeba materiálu. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) nemá materiální podstatu a jeho vstupní cena  

je vyšší než 60.000,- Kč. Do DNM jsou zařazeny dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 

Sb. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill.  

Do této skupiny patří také drobný nehmotný majetek, který byl pořízen za vstupní cenu 

nižší než 60.000,- Kč. Drobný nehmotný majetek je účtován rovnou do nákladů na účet 

518 – Ostatní služby. 

Oceňování DHM a DNM 

DHM a DNM může být oceňován pořizovací cenou, vlastními náklady  

nebo reprodukční pořizovací cenou. Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek 

pořízen. K pořizovací ceně se také přičítají veškeré náklady, které s pořízením majetku 

souvisí. Majetek, který podnik vyrobil, je oceňován součtem přímých  

i nepřímých nákladů, které byly na výrobu majetku použity. Reprodukční pořizovací 

cena je tzv. odhadní cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. 
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Odpisy DHM a DNM 

Dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a Vyhlášky č. 500/2002 Sb. může DHM  

nebo DNM odepisovat vlastník majetku, nebo osoba, která hospodaří s majetkem  

ve vlastnictví státu či samosprávných celků. Doba odpisování majetku by měla 

odpovídat době skutečného opotřebení majetku. Pomocí oprávek jsou odpisy postupně 

účtovány do nákladů. Odpisy jsou děleny na účetní a daňové.  

O účetních odpisech účtují dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a Vyhlášky  

č. 500/2002 Sb. a jiných Českých účetních standardů pro podnikatele všechny účetní 

jednotky, které podnikají a vedou podvojné účetnictví. Účetní odpisy by měly odpovídat 

skutečnému opotřebení odepisovaného majetku, proto jsou postupně rozpouštěny  

do nákladů dle odpisového plánu, který si podnik stanoví (Valouch, 2012). 

O daňových odpisech účtují např. fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci  

a podávají roční daňové přiznání k dani z příjmů za dané zdaňovací období (Valouch, 

2012). 

Daňové odpisy také využívá stát jako prostředek pro ovlivnění investic daných účetních 

jednotek. Daňové odpisy jsou stanoveny dle Zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. 

(Holá, Znebejánková, 2008). 

Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek představuje nakoupené dlouhodobé cenné papíry,  

které podnik vlastní nebo s nimi obchoduje na burze. Do skupiny dlouhodobého 

finančního majetku patří podíly v ovládaných a řízených osobách, podíly v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem, ostatní cenné papíry a podíly s účastí do 20%, 

dluhové cenné papíry držené do splatnosti, půjčky a úvěry pro ovládající a řídící osoby 

s podstatným vlivem, např. vklad tichého společníka, ostatní půjčky, např. kurzové 

rozdíly při uzavírání účetních knih nebo odpis pohledávek z ostatních půjček  

a jiný dlouhodobý finanční majetek, např. nákup dluhopisů nebo převod finančních 

prostředků na dlouhodobé termínované vklady (Sedláček, 2017). 

Oběžná aktiva 

Oběžná aktiva jsou označována jako krátkodobý majetek s dobou použitelnosti nižší  

než jeden rok. Oběžná aktiva vyjadřují součet položek zásob, pohledávek  

a krátkodobého finančního majetku.  
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Zásoby 

Zásoby jsou krátkodobá aktiva určená k přímé spotřebě či prodeji. Zásoby jsou děleny 

do tří skupin, tj. materiál, zásoby vlastní výroby a zboží. Do skupiny materiál  

jsou řazeny základní suroviny, které přímo figurují v samotném výrobku, pomocné 

látky, provozovací látky, náhradní díly, obaly a drobný hmotný majetek. Do skupiny 

zásoby vlastní výroby patří nedokončená výroba, polotovary, hotové výrobky a chovná 

zvířata. Jako zboží jsou označována aktiva, která podnik nakoupí a následně prodá  

na trhu (Sedláček, 2017). 

- Oceňování zásob při výdeji ze skladu 

Při vyskladňování zásob je třeba, aby si podnik uvědomil, že položka na skladě  

má jinou pořizovací cenu. Zásoby při výdeji ze skladu lze ocenit metodou váženého 

aritmetického průměru nebo metodou FIFO, která oceňuje zásoby při výdeji postupně 

od první ceny, za kterou bylo zboží na sklad pořízeno (Sedláček, 2017). 

- Účtování zásob 

Zásoby lze účtovat dvěma způsoby, a to způsobem A nebo způsobem B. Pokud  

se podnik rozhodne pro účtování způsobem A, pak pořízené zásoby eviduje  

dle účtového rozvrhu v účtové třídě č. 1. Při spotřebě se zásoby dostávají do nákladů  

do účtové třídy č. 5. Pokud si podnik zvolí účtování způsobem B, jdou tyto zásoby 

rovnou do nákladů do účtové třídy č. 5.  

Na konci účetního období jsou zásoby převedeny na účty účtové skupiny č. 1, aby měl 

podnik přehled o zůstatcích na skladě a mohl provést inventarizaci svých zásob 

(Sedláček, 2017). 

Pohledávky 

Pohledávky se podle data splatnosti dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Dle použité měny 

jsou dále děleny na tuzemské a zahraniční (Holá, Znebejánková, 2008). 

Pohledávky eviduje podnik v účtové třídě č. 3. Do této skupiny patří krátkodobé  

i dlouhodobé pohledávky, včetně poskytnutých záloh.  

Pohledávky jsou v účetnictví rozděleny dle svého charakteru na příslušné účty  

(např. pohledávky z obchodních vztahů, pohledávky za zaměstnanci a jiné). V případě 

pohledávek, na které podnik nemá příslušný doklad (např. v případě škodní události 
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náleží podniku náhrada škody od pojišťovny), eviduje podnik tyto pohledávky na účtech 

dohadných položek 

Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 

Dle novely platné od 1. 1. 2016 k Zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb. je dříve 

vykazovaný krátkodobý finanční majetek přejmenován na krátkodobý finanční majetek 

a peněžní prostředky, které se dále dělí na peněžní prostředky v pokladně, peněžní 

prostředky na účtech, krátkodobé úvěry a krátkodobý finanční majetek.  

Jako peněžní prostředky v pokladně jsou evidovány peněžní prostředky, které má 

podnik fyzicky ve své pokladně a provádí s nimi hotovostní účetní operace,  

a nakoupené ceniny. Ceninami jsou označeny např. stravenky, dálniční známky, kolky, 

poštovní známky aj.  

Jako peněžní prostředky na účtech jsou evidovány veškeré peněžní prostředky,  

které firma nemá fyzicky v pokladně, ale má je uložené na příslušných účtech v bance  

a provádí s nimi bezhotovostní účetní operace.  

Pod položkou krátkodobý finanční majetek jsou vykazovány krátkodobé cenné papíry  

a podíly, které se dále dělí na majetkové - např. akcie, zatímní a podílové listy, dluhové 

- např. dluhopisy, směnky, šeky a ostatní cenné papíry - např. opce (Müllerová, 

Šindelář, 2016). 

Majetkové krátkodobé cenné papíry jsou dále děleny na cenné papíry, které jsou určeny 

k obchodování za účelem dosažení zisku, a vlastní akcie a vlastní obchodní podíly,  

které podnik vlastní za účelem dosažení podílu na výsledku hospodaření,  

který je vyplácen v podobě dividend, a za účelem práva podílet se na společném 

rozhodování a řízení daného podniku (Müllerová, Šindelář, 2016). 

Stejně jako u majetkových krátkodobých cenných papírů, může podnik využívat  

i dluhových krátkodobých cenných papírů k obchodování za účelem dosažení zisku 

nebo může vydávat vlastní dluhopisy či vlastnit dluhové krátkodobé cenné papíry  

po splatnosti (Müllerová, Šindelář, 2016). 
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1.1.2 Pasiva 

Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál je charakterizován jako zajištění podniku pomocí vlastních zdrojů,  

které jsou drženy dlouhodobě, tj. déle než jeden rok. Sestavení vlastního kapitálu záleží 

na tom, jakou právní formu účetní jednotky si podnik zvolí, tj. společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 

družstvo nebo státní podnik.  

Vlastní kapitál je složen z položek základního kapitálu, kapitálových fondů, do kterých 

patří například ážio, přijaté věcné dary a různé oceňovací rozdíly, fondů tvořených  

ze zisku a výsledku hospodaření.  

Základním kapitálem jsou označeny finanční prostředky a také vlastní akcie a vlastní 

obchodní podíly, které vlastníci podniku vložili a splatili před zápisem do obchodního 

rejstříku.  

Cizí zdroje 

Cizí zdroje jsou prostředky podniku rozdělené na vytvořené rezervy samotným 

podnikem, krátkodobé a dlouhodobé závazky a bankovní krátkodobé a dlouhodobé 

úvěry a výpomoci. 

Rezervy tvoří podnik za účelem finančního krytí v budoucnosti. Rezervy může podnik 

tvořit na uhrazení případné ztráty a budoucích závazků nebo na mimořádné předem 

plánované opravy a rekonstrukce. 

Stejně jako pohledávky jsou i závazky vedeny v účtové skupině č. 3, a to jak 

krátkodobé, tak i dlouhodobé, včetně přijatých krátkodobých i dlouhodobých záloh. 

Krátkodobé závazky jsou splatné do jednoho roku, dlouhodobé závazky mají splatnost 

delší než jeden rok. V případě závazků, na které podnik nemá doklad, ale ví, že tyto 

závazky nastanou, eviduje podnik dohadné položky. 

V položkách bankovních úvěrů a výpomocí jsou zaevidovány veškeré krátkodobé  

i dlouhodobé úvěry a půjčky, ke kterým se podnik zavázal a použil je ke své 

podnikatelské činnosti.  
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1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty vykazuje, jakého zisku podnik za své účetní období dosáhl  

a zda si vede dobře či špatně. Výsledek hospodaření tvoří rozdíl mezi náklady a výnosy 

za dané účetní období. V případě, že náklady jsou vyšší než výnosy, je podnik ve ztrátě. 

Pokud výnosy převyšují náklady, dosáhl podnik zisku. Dle účtového rozvrhu  

jsou náklady zachyceny v účtové třídě č. 5 a výnosy v účtové třídě č. 6.  

1.2.1 Náklady 

Náklady jsou rozděleny na provozní náklady, které souvisí s běžným provozem 

podniku, např. spotřeba materiálu a služeb, spotřeba energií, daně a poplatky, odpisy 

dlouhodobého majetku, a finanční náklady, do kterých patří například nákup cenných 

papírů, úroky z úvěru, ztráty a škody. Pokud společnost vyrábí vlastní výrobky,  

pak náklady člení na variabilní a fixní.  

Variabilní náklady jsou závislé na objemu výroby, tzn., pokud se změní objem výroby, 

změní se i výše variabilních nákladů. Fixní náklady nejsou závislé na objemu výroby, 

pokud se tedy změní objem výroby, fixní náklady zůstanou neměnné. Fixní náklady 

zabezpečují provoz podniku. Pokud v podniku nastane např. změna výrobního 

programu nebo výrobní kapacity, pak se mění i fixní náklady. Do těchto nákladů  

jsou zahrnovány např. odpisy, nájemné nebo pojištění (Synek, 2011). 

Při sestavování kalkulace jsou náklady děleny na přímé a nepřímé (režijní) náklady. 

Přímé náklady se dají přímo rozdělit na jeden výrobek a přímo souvisí s výrobou 

výrobku. Nepřímé náklady se nedají rozpočítat a slouží pouze k provozování dané 

výroby (např. nájem za výrobní halu nebo spotřeba elektřiny). 

1.2.2 Výnosy 

Stejně jako náklady, jsou i výnosy rozděleny dle účtového rozvrhu na konkrétní druhy. 

Výnosy jsou také označovány jako tržby, které podnik získá za prodej zboží, výrobků  

či služeb.  

Výnosy jsou stejně jako náklady děleny na provozní výnosy, které souvisí  

např. s tržbami za zboží, výrobky, služby, zásoby vlastní výroby nebo dlouhodobého 

majetku, a finanční výnosy, do kterých patří např. kurzové zisky nebo přijaté úroky.  
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1. 3 Přehled o peněžních tocích (Cash flow) 

Přehled o peněžních tocích neboli Cash flow vykazuje výsledky podniku na základě 

příjmů a výdajů za dané účetní období. Cash flow zobrazuje skutečné výdaje,  

které podnik vynaložil, a skutečné příjmy, které získal. Výkaz Cash flow lze sestavit 

přímou nebo nepřímou metodou. Přímá metoda bere v úvahu pouze příjmy, od kterých 

odečítá výdaje, a stanoví konečný stav peněžních toků. Mnoho společností vykazuje 

Cash flow nepřímou metodou, která upravuje výsledek hospodaření za běžné účetní 

období tak, že k výnosům přičte příjmy, které nebyly výnosem, a zároveň odečte 

výnosy, které nebyly příjmy, a k nákladům přičte všechny výdaje, které nebyly 

nákladem, a odečte náklady, které nebyly výdajem (Hinke, Bárková, 2011). 

Přehled o peněžních tocích (Cash flow) musí dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.  

a Vyhlášky č. 500/2002 Sb. povinně sestavovat střední a velké účetní jednotky, ostatní 

účetní jednotky mohou tento výkaz sestavovat dobrovolně.  

1.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Přehled o změnách vlastního kapitálu zobrazuje počáteční stav, přírůstky či úbytky  

a konečný stav položek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Přehled 

zobrazuje změny jak u základního kapitálu, tak u kapitálových a ostatních fondů, ážia, 

vyplacených dividend, rozdělení zisku, výsledku hospodaření aj. (Hinke, Bárková, 

2011). 

Přehled o změnách vlastního kapitálu musí dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.  

a Vyhlášky č. 500/2002 Sb. povinně sestavovat střední a velké účetní jednotky, ostatní 

účetní jednotky mohou tento výkaz sestavovat dobrovolně. 

1.5 Příloha k účetní závěrce 

Příloha k účetní závěrce obsahuje doplňující informace k sestavené rozvaze a výkazu 

zisku a ztráty a vysvětluje je.  

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. musí firma uvádět v příloze obecné údaje,  

kterými jsou: název a sídlo společnosti, identifikační a daňové identifikační číslo, datum 

vzniku společnosti a zápis do obchodního rejstříku, předmět a výpis jednotlivých 

činností, výše základního kapitálu, změny a dodatky v obchodním rejstříku, organizační 
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struktura podniku, statutární orgány společnosti, průměrný počet zaměstnanců  

a jiné důležité informace, které se podniku týkají. 

Další informace, které nesmí v příloze k účetní závěrce chybět, jsou popsané účetní 

metody, obecné účetní zásady, způsoby oceňování, které podnik využívá k zachycení 

svých účetních operací, a doplňující informace k výkazům účetní závěrky, tj. rozvaha  

a výkaz zisku a ztráty. V příloze k účetní závěrce je vysvětleno, co jednotlivé položky 

výkazu znamenají, aby podnik a okolí podniku mělo přehled o majetkové, 

pohledávkové a závazkové struktuře společnosti. 

1.6 Nefinanční informace 

Novinkou Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. účinnou od 1. ledna 2016 je povinné 

zveřejňování nefinančních informací v účetní závěrce. Povinnost zveřejňovat nefinanční 

informace mají velké obchodní společnosti a konsolidující účetní jednotky velkých 

skupin účetních jednotek, které jsou zároveň subjekty veřejného zájmu a mají více  

než 500 zaměstnanců za jedno účetní období.  

Nefinanční informace jsou především sociálního a zaměstnaneckého charakteru. 

Zveřejňují se v samostatné, výroční nebo konsolidované výroční zprávě a charakterizují 

např. respektování a dodržování lidských práv, boj proti korupci a úplatkářství  

a jiné informace určené dle evropské směrnice.  

 

2. Finanční analýza 

Finanční analýza představuje souhrn a rozbor dat, získaných především z účetních 

výkazů, na jejichž základě probíhá finanční řízení a rozhodování v podniku. Finanční 

analýza hodnotí minulost, současnost a nastiňuje budoucnost. Finanční analýza včetně 

finančního plánování slouží k celkovému hodnocení hospodárnosti firmy a připravuje 

podklady pro finanční řízení podniku. Pomocí sestavených účetních výkazů, tj. rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty, lze analyzovat případná rizika podniku, likviditu podniku  

a schopnost podniku udržet se na trhu. Hlavní úloha finanční analýzy však spočívá 

v hodnocení ekonomické situace podniku, na jejíž výsledky mají dopad ekonomické  

i neekonomické faktory, odhadování budoucího vývoje podniku, identifikace silných  

a slabých stránek ve finančním hospodaření podniku (Růčková, Roubíčková, 2012). 
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2.1 Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy 

Finanční analýza je prováděna na základě hodnocení nejrůznějších informačních zdrojů. 

Informace jsou rozděleny na interní a externí.  

Interní informace se dotýkají samotného podniku. Interní finanční informace  

jsou obsaženy především ve výkazech účetní závěrky, tj. rozvaha a výkaz zisku a ztráty,  

ale i ve vnitropodnikovém účetnictví, v podnikové statistice, v mzdových podkladech 

nebo také ve vnitřních směrnicích stanovených podnikem. Podnik také může využívat 

interních nefinančních informací, tj. informace o produktivitě práce nebo informace 

získané z objemu množství výrobků a služeb (Růčková, Roubíčková, 2012). 

Externí informace se týkají nejen samotného podniku, ale i podnikového prostředí, 

proto jsou čerpány z vnějšího prostředí podniku. Externími finančními informacemi 

jsou označovány např. informace získané z analýz mezinárodního hospodářství, 

oficiálních statistik nebo informace z odborného tisku. K externím nefinančním 

informacím podniku patří např. postavení na trhu, vliv konkurence nebo např. opatření  

a nařízení vlády, které musí podnik dodržovat (Růčková, Roubíčková, 2012). 

2.2 Metody finanční analýzy 

Existuje nespočet metod, za jejichž pomoci je možné provádět finanční analýzu.  

Při výběru dané metody je především třeba dbát na účelnost, nákladnost a spolehlivost 

vybrané metody. Z pohledu účelnosti musí metoda finanční analýzy přesně odpovídat 

stanovenému cíli. Finanční analýza potřebuje k šetření více času a to zvyšuje náklady. 

Spolehlivost musí být zajištěna z pohledu využitelných a dostupných dat (Růčková, 

Roubíčková, 2012). 

Každá metoda by měla navazovat na cíl, který má finanční analýza splňovat.  

Dobře zvolená metoda zajišťuje spolehlivější závěr, snižuje riziko v chybném 

rozhodování, ale zároveň také zvyšuje výdaje vynaložené na úspěch daného podniku.  

Finanční analýza je prováděna pomocí finančních ukazatelů, které musí splňovat daný 

účel, vypovídací schopnost a stabilitu pro konkrétní období. 

Z pohledu finančního manažera je hlavní důraz kladen především na vypovídací 

schopnosti, vzájemné vazby, závislosti a způsoby, kterými jsou vyhodnoceny  

a interpretovány finanční ukazatele. Je nezbytné brát v úvahu, že finanční ukazatele 

mají pouze pravděpodobnostní charakter. Finanční ukazatele lze členit nejrůznějšími 
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způsoby. Nejpoužívanějším způsobem členění finančních ukazatelů je členění  

na extenzivní a intenzivní finanční ukazatele (Růčková, Roubíčková, 2012). 

Extenzivní finanční ukazatele poskytují informace o rozsahu nebo objemu analyzované 

položky a dle analýzy základních účetních výkazů jde především o vyjádření kvantity 

v peněžních jednotkách. Do extenzivních finančních ukazatelů lze zařadit stavové, 

rozdílové, tokové a nefinanční ukazatele. Stavové ukazatele zachycují stav majetku  

a zdrojů krytí majetku k určitému časovému okamžiku. Rozdílové ukazatele zachycují 

rozdíly stavů aktiv a pasiv vždy ke stejnému okamžiku. Příkladem rozdílového 

ukazatele je čistý pracovní kapitál, čistý peněžně-pohledávkový fond a čistý peněžní 

fond. Tokové ukazatele poukazují na změnu extenzivních ukazatelů, ke které došlo 

během určité doby. Příkladem tokového ukazatele je zisk vypočítaný jako rozdíl  

mezi výnosy a náklady. U nefinančních ukazatelů se vychází z dat vnitropodnikového 

účetnictví, je to např. počet zaměstnanců, množství výrobků a zásob vyjádřených 

v naturálních jednotkách, spotřeba energie či produktivita práce aj. (Růčková, 

Roubíčková, 2012). 

Intenzivní finanční ukazatele zachycují, v jaké míře využívá podnik extenzivní finanční 

ukazatele a jak rychle a v jaké intenzitě se mění. Do této skupiny patří např. ukazatele 

rentability, likvidity, zadluženosti a tržní hodnoty, které zobrazují finanční stránku 

podniku, tj. zda si podnik vede ve své podnikatelské činnosti dobře či nikoliv.  

Podnik tedy na základě ukazatelů hodnotí svou finanční rovnováhu (Růčková, 

Roubíčková, 2012). 

Finanční analýza je rozdělena na fundamentální a technickou. Fundamentální finanční 

analýza využívá kvalitativních údajů o podniku a provádí odhad dle zkušeností 

analytika. Technická finanční analýza využívá pouze kvantitativních ekonomických dat, 

která jsou podložena matematickými a statistickými metodami (Růčková, Roubíčková, 

2012). 
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3. Finanční a manažerské účetnictví, finanční řízení a plánování  

3.1 Finanční účetnictví 

Finanční účetnictví by mělo vždy věrně zobrazovat hospodaření daného podniku. 

Finanční účetnictví zachycuje skutečný výsledek hospodaření, tj. zisk či ztrátu za dané 

účetní období, které je určeno kalendářním nebo hospodářským rokem. Kalendářním 

rokem je myšleno účetní období, které začíná 1. 1. a končí k 31. 12. daného roku. 

Hospodářský rok začíná k 1. dni jiného měsíce, než je leden. Účetnictví musí být vždy 

přesné, průkazné a spolehlivé. Podkladem pro účetnictví jsou daňové a účetní doklady. 

Finanční účetnictví se řídí právními úpravami, kterými jsou: Zákon o obchodních 

korporacích č. 90/2012 Sb., Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., Zákon o účetnictví 

č. 563/1991 Sb., Vyhláška č. 500/2002 Sb. a další daňové a účetní předpisy,  

které upřesňují obsahovou stránku finančního účetnictví. 

3.1.1 Funkce finančního účetnictví 

Informační funkce je pro podnik nejdůležitější, protože poskytuje informace o celkové 

ekonomické situaci daného podniku (finanční stabilita, likvidita, rentabilita apod.)  

a zobrazuje stav majetku. Tyto informace slouží jak interním, tak externím uživatelům. 

Další funkcí je zaznamenávání veškerých účetních operací a jejich uchovávání  

jako průkazního prostředku v případě sporů s věřiteli a dlužníky či finančními 

institucemi. Finanční účetnictví je dále tvořeno jako podklad pro rozhodování a řízení 

manažera daného podniku (Sedláček, 2016). 

3.1.2 Uživatelé účetních informací 

Účetní informace využívají fyzické i právnické osoby, které mají na fungování podniku 

osobní zájem. Vlastníci na základě účetních informací sledují svůj ekonomický úspěch  

a hodnotí, zda jim jejich investice přinesla požadovaný zisk. Dodavatelé a jiní věřitelé 

chtějí vědět, zda je podnik likvidní a zda hradí své závazky, a to v plné výši a včas. 

Uživateli účetních informací jsou také zaměstnanci, kteří očekávají za svou práci 

pravidelný plat ve sjednané výši dle předem sepsané pracovní smlouvy či jiné 

pracovněprávní dohody. Zákazníci i potencionální investoři chtějí znát výnosnost  

a rizika, která jim plynou z uzavřeného obchodu s touto společností. I veřejnost chce 
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vědět, zda podnik prosperuje a zda je stabilní, protože podnik pro ni představuje 

případné pracovní příležitosti (Sedláček, 2016). 

Veškeré účetní informace jsou těmto uživatelům poskytovány v účetních výkazech  

a výročních zprávách, které podnik vykazuje v účetních závěrkách za dané účetní 

období, a které následně zveřejňuje, aby byly těmto uživatelům k dispozici. 

3.2 Manažerské účetnictví 

Manažerské účetnictví souvisí s finančním účetnictvím a finančním řízením podniku  

a slouží manažerům k tomu, aby se uměli správně rozhodnout. Manažerské účetnictví 

zobrazuje finanční i nefinanční informace a sestavuje reporty, které manažer využívá 

k rozhodování a řízení podniku. Není upraveno žádnými předpisy a podnik ho může 

vést dobrovolně. Koresponduje se zadanými cíli, kterých chce společnost dosáhnout.  

Na základě informací, které manažerské účetnictví podniku poskytuje, může manažer 

lépe naplánovat cíle, které chce v rámci podnikatelské činnosti uskutečnit. Lze tedy říci, 

že manažerské účetnictví je spojení managementu a finančního účetnictví (Dvořáková, 

Červený, 2012). 

Hlavní roli v manažerském účetnictví hrají nákladové kalkulace, které zobrazují veškeré 

náklady, které musí podnik vynaložit k tomu, aby dosáhl požadovaného zisku,  

a stanovuje cenu konečného produktu, který je prodáván na trhu. Nákladové kalkulace 

jsou sestavovány dle obecného kalkulačního vzorce. 
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Obr. č. 1: Kalkulační vzorec  

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

Přímé náklady výroby 

4. Výrobní režie 

Vlastní náklady výroby 

5. Správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytová režie 

Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

Cena výkonu 

Zdroj: vlastní zpracování dle Dvořáková, Červený, 2011 

Přímý materiál vstupuje buď přímo do výrobku, nebo je potřebný k tomu, aby konečný 

výrobek mohl vzniknout. Přímé mzdy zahrnují veškeré odměny pracovníků,  

kteří se podílejí na výrobě daného výrobku. Ostatní přímé náklady zahrnují např. odpisy 

stroje, který vyrábí konkrétní výrobek nebo náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění pracovníků, kteří se podílejí na výrobě daného výrobku. Výrobní režie se týká 

především režijních nákladů, které jsou potřebné pro zajištění výroby daného výrobku, 

např. mzdy servisních techniků a opravářů nebo např. spotřeba energie. Správní režie 

souvisí s řízením podniku. Jsou to náklady vynaložené např. na mzdy účetních, ředitele 

a manažerů nebo vybavení a odpisy správních budov. Do odbytové režie patří  

např. náklady na provozování skladů nebo dopravné (Dvořáková, Červený, 2011). 

Kalkulace jsou sestavovány dle různých kalkulačních metod a technik, vždy záleží  

na konkrétním podniku, jaké sestavení kalkulací je pro něj nejefektivnější a nejsnazší. 

Popis konkrétních metod a technik kalkulací není podstatný pro zpracování této 

bakalářské práce, proto jsou uvedeny jen základní informace. 
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Dalším nástrojem manažerského účetnictví je analýza bodu zvratu, který určuje 

moment, ve kterém je společnost zisková. 

 

Obr. č. 2: Analýza bodu zvratu 

  

 
Zdroj: vlastní zpracování dle Synek, 2012 

 

Vlevo od bodu zvratu se nachází podnik ve ztrátě, vpravo od bodu zvratu je podnik 

v zisku. Bod zvratu určuje počet výrobků, který musí společnost vyprodukovat,  

aby dosáhla požadovaného zisku. 

 
Q(BZ+Z) =  (1) 

kde: Q(BZ+Z) … bod zvratu s požadovaným ziskem 

 FN … fixní náklady 

Z … požadovaný zisk 

 cj … cena za jednotku (Kč)  

 vj … variabilní náklady na jednotku (Kč) 

 

Analýzu bodu zvratu může podnik využít např. ke zjištění minimální ceny,  

za kterou jsou výrobky prodávány, nebo maximálních limitů pro variabilní a fixní 

náklady, které vstupují do výroby (Taušl Procházková, 2014). 

0 

Náklady 

Tržby 

Zisk 

(v Kč) 

Objem výroby (v ks) 

Zisk (ztráta) 

Tržby 

Fixní náklady 

Celkové náklady 

Bod zvratu 

v naturálním vyjádření 

Bod zvratu 

v peněžním vyjádření 
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3.3 Finanční řízení a plánování podniku 

3.3.1 Finanční řízení podniku 

Finanční rozhodování podniku vymezuje finanční problém, stanovuje finanční cíl, 

analyzuje veškeré informace, potřebné pro rozhodování podniku, navrhuje řešení 

problému a určuje, které řešení je optimální a zda odpovídá zadanému cíli (Růčková, 

Roubíčková, 2012). 

Podnik je ovlivněn ekonomickým prostředím, se kterým přichází při své ekonomické 

činnosti do styku. Při finančním rozhodování musí zohlednit fakt, že je ovlivněn 

především ekonomickým vývojem a hospodářskou politikou státu, tj. daněmi, regulací 

mezd, zahraničním obchodem, sociální politikou aj. Podnik se však rozhoduje 

samostatně a určuje svou hospodářskou a finanční politiku (Růčková, Roubíčková, 

2012). 

3.3.2 Finanční plánování podniku 

Nástrojem finančního plánování podniku je finanční plán, který podnik sestavuje  

na každý rok. Finanční plán by měl jasně vymezovat, do jakých činností chce podnik 

investovat a jaké finanční zdroje k  investování použije. Podnik může využít  

jak vlastních zdrojů (např. peněžní fondy), tak i cizích zdrojů (např. úvěr). Základem 

pro správné sestavení finančního plánu jsou roční účetní výkazy, tj. rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty, výkaz cash flow, a správně provedená finanční analýza. Tyto podklady 

slouží k odhalení finanční situace podniku a jasně určí, zda má podnik k dispozici 

prostředky pro realizaci finančního plánu (Růčková, Roubíčková, 2012). 

 

4. Představení společnosti RAVAK a.s. 

Jako zdroj pro zpracování této kapitoly jsou použity informace z výroční zprávy 

společnosti RAVAK a.s. z roku 2015, která je přílohou této bakalářské práce. 

Společnost RAVAK a.s. vznikla dne 1. října 1997 zápisem do obchodního rejstříku  

u Městského soudu v Praze a sídlí v Příbrami. 

Hlavním předmětem podnikání společnosti jsou truhlářské a podlahářské práce, výroba, 

obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona: hostinská činnost, 

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických  



 

26 

 

a telekomunikačních zařízení, opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních 

strojů, klempířství a oprava karoserií, zednictví, pokrývačství, tesařství, izolatérství, 

slévárenství, modelářství, obráběčství, galvanizérství, smaltérství, vodoinstalatérství, 

topenářství, kovářství, podkovářství, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení 

daňové evidence a provozování výherních hracích přístrojů dle zák. č. 202/1990 Sb. 

Společnost má jediného akcionáře, kterým je podnik FINHOLD a.s. Základní kapitál 

činil ke dni založení podniku 90.000.000,- Kč a byl rozdělen na 900 ks kmenových 

akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii. Základní kapitál  

se v jednotlivých letech stále navyšoval. Od roku 2014 až do současnosti vykazuje 

společnost základní kapitál ve výši 804.000.000,- Kč rozdělený na 12.000 ks akcií 

ve jmenovité hodnotě 67.000,- Kč na jednu akcii. 

Organizační struktura společnosti RAVAK a.s. 

Organizační struktura společnosti je rozdělena na samostatné organizační útvary 

označené jako: úsek, divize, oddělení a středisko, které provádí svou práci  

dle podnikových směrnic schválených generálním ředitelem a dle jiných metodických 

pokynů, které vydaly a schválily pověřené nadřízené osoby. Úsek je organizační útvar 

na nejvyšší úrovni, který provádí činnosti v souladu s podnikovými aktivitami. 

Vedoucím úseku je odborný ředitel, který je přímo podřízen generálnímu řediteli. 

Divize i oddělení vytváří stejně jako úsek činnosti v souladu s podnikovými aktivitami. 

Vedoucím divize je odborný ředitel, který je přímo podřízen vedoucímu úseku. 

Vedoucím oddělení je odborný ředitel, který je přímo podřízen vedoucímu úseku  

nebo vedoucímu divize. Ve výjimečných případech jsou vedoucí divize i oddělení 

podřízeni generálnímu řediteli. Organizační útvar středisko se nachází na nejnižší 

úrovni organizační struktury. Středisko se zabývá především produkční a službovou 

činností. V tomto útvaru je stanoven přesný počet kvalifikovaných pracovníků  

a hospodářských prostředků, které zajišťují požadované úkoly. Úsek, divize i oddělení 

nejsou základní rozpočtovou, plánovací ani nákladovou jednotkou. Středisko je jediný 

organizační útvar, který je základní rozpočtovou, plánovací i nákladovou jednotkou. 

Statutární orgány společnosti RAVAK a.s. 

Hlavním statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Předseda  

nebo místopředseda představenstva jedná jménem společnosti. Předsedou 

představenstva podniku je Jindřich Vařeka, místopředsedou představenstva  
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je Ing. Patrik Kreysa a členem představenstva je Jiří Kreysa. Představenstvo zajišťuje,  

aby účetnictví podniku bylo vedeno řádně a odpovědně, předkládá podklady účetní 

závěrky valné hromadě a veřejně jedná za společnost. 

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. Předsedou dozorčí rady podniku  

je Ing. Josef Stibor a členy dozorčí rady jsou Rostislav Pešic a Hana Velechovská.  

Tito pověření členové dozorčí rady mají za úkol kontrolovat, zda je účetnictví vedeno 

v souladu se zákonem a zda vykazuje věcné skutečnosti podniku. Dozorčí rada 

společnosti ručí za správnost údajů zveřejněných v účetní závěrce a seznamuje valnou 

hromadu s výsledky svého šetření. 

 

5. Účetní závěrka společnosti RAVAK a.s. 

Pro zpracování této kapitoly byly použity informace z výkazů účetních závěrek v letech 

2013 – 2015, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce. Tyto výkazy 

jsou přílohami této bakalářské práce. 

5.1 Rozvaha 

5.1.2 Aktiva 

Stálá aktiva 

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek společnosti RAVAK a.s. je tvořen z položek dlouhodobého 

hmotného, nehmotného a finančního majetku. Položka dlouhodobý majetek vykazuje 

v letech 2013 – 2015 velmi vysokou hodnotu, která se za tyto poslední tři roky téměř 

nezměnila. Položka se pohybuje v řádech milionů korun českých a největší podíl 

majetku tvoří dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.  

Dlouhodobý hmotný majetek 

V dlouhodobém hmotném majetku vlastní společnost stavby, ve kterých provozuje svou 

podnikatelskou činnost, tj. vyrábí, skladuje a prodává své výrobky, zboží a služby,  

dále vlastní stroje, přístroje a zařízení a dopravní prostředky. Veškerý tento dlouhodobý 

hmotný majetek společnost řádně odepisuje dle Zákona o dani z příjmu č. 586/92 Sb., 

ve znění platných předpisů. Neodepisovaným dlouhodobým hmotným majetkem,  
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který společnost vykazuje v rozvaze své účetní závěrky za období 2013 – 2015  

jsou stavba a umělecká díla. Dalším dlouhodobým hmotným majetkem,  

který společnost neodepisuje z důvodu, že tyto položky nepřesahují 40.000,- Kč,  

jsou inventář a nedokončené hmotné investice.  

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Velkou část dlouhodobého nehmotného majetku tvoří ocenitelná práva  

(např. know-how a licence), která společnost řádně odepisuje dle Zákona o dani 

z příjmu č. 586/92 Sb., ve znění platných předpisů. Dále je do dlouhodobého 

nehmotného majetku společnosti zařazen také software a nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek. Výše tohoto dlouhodobého nehmotného majetku v letech  

2013 - 2015 nepřesahuje částku ve výši 60.000,- Kč, proto není odepisován. 

Oceňování DHM a DNM 

Nakoupený dlouhodobý majetek je oceňován v ceně pořízení, tj. cena, za kterou podnik 

majetek nakoupil včetně pořizovacích nákladů (např. doprava, clo). Společnost vlastní  

i majetek, který vyrobila vlastní činností. Tento majetek je oceňován nákladovou 

kalkulací, ve které jsou vyčísleny přímé i nepřímé náklady a výrobní režie. 

Odpisy DHM a DNM 

Společnost RAVAK a.s. odepisuje majetek pomocí účetních odpisů. Účetní odpisy  

jsou vypočítány v závislosti na pořizovací ceně a době životnosti příslušného majetku. 

Odepisování dlouhodobého majetku je zahájeno až následující měsíc po zařazení 

příslušného majetku do užívání.  

Dlouhodobý nehmotný majetek, který může společnost využívat pouze na dobu určitou, 

odepisuje jako podíl vstupní ceny a doby, na kterou je užívání majetku sjednáno  

dle předem sepsané smlouvy. 

Dlouhodobý hmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřekročí částku 40.000,- Kč  

a doba jeho užívání je kratší, než jeden rok, a dlouhodobý nehmotný majetek, jehož 

pořizovací cena nepřekročí částku 60.000,- Kč a doba jeho užívání je kratší, než jeden 

rok, je účtován rovnou do nákladů do účtové skupiny č. 5. Tento majetek společnost 

nazývá drobný hmotný majetek, který účtuje v rámci operativní evidence.  

U dlouhodobého hmotného majetku je hranice pro operativní evidenci určena částkou 
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od 501,- Kč do 40.000,- Kč, u dlouhodobého nehmotného majetku je stanovena hraniční 

částka od 1.001,- Kč do 60.000,- Kč. 

Odpisy jsou počítány v souladu se Zákonem o dani z příjmu č. 586/92 Sb., ve znění 

platných předpisů. 

Oprávky k nabytému majetku 

Na konci roku 2000 koupila společnost RAVAK a.s. část podniku BOHEMIA ART, 

spol. s r. o., která má sídlo v Rožmitálu pod Třemšínem. Oprávky byly vytvořeny  

jako rozdíl účetní hodnoty a kupní ceny části podniku, kterou společnost RAVAK a.s. 

odepisuje dle Zákona o dani z příjmu č. 586/92 Sb., ve znění platných předpisů 

rovnoměrně po dobu 15 let. 

Dlouhodobý finanční majetek 

Společnost RAVAK a.s. vlastní také dlouhodobý finanční majetek, cenné papíry, 

konkrétně akcie, a to s rozhodujícím i podstatným vlivem. Podíly, které vznikají  

při nákupu akcií, jsou oceňovány dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. pořizovací 

cenou. Dlouhodobý finanční majetek společnosti je často se měnící položkou rozvahy. 

Důvodem je každoroční úpis, prodej a nákup nových akcií.  

Oběžná aktiva 

Zásoby 

Zásoby, které společnost RAVAK a.s. nakupuje, oceňuje pořizovací cenou. Některé 

druhy zásob jsou na skladě evidovány za skutečné pořizovací ceny, ostatní druhy zásob 

jsou evidovány v pevných skladových cenách. Účetní rozdíly, které vznikají mezi 

pořizovací cenou zásob a skladovou evidencí zásob, účtuje společnost jako oceňovací 

rozdíly zásob. Zásoby pořízené vlastní výrobou jsou oceněny dle sestavené kalkulace 

nákladů, která zahrnuje přímé i nepřímé náklady a výrobní režii. Nedokončenou výrobu 

oceňuje společnost vlastními náklady, ale pouze do úrovně přímých nákladů. 

Společnost RAVAK a.s. oceňuje zásoby vlastní výroby a nedokončené výroby  

dle sestavených vnitropodnikových kalkulací.  

Pohledávky 

Krátkodobé pohledávky společnosti se týkají především neuhrazených faktur  

od obchodních společností, které byly uhrazeny až v novém účetním období.  
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Trvalé krátkodobé pohledávky, které vykazuje společnost v účetních výkazech v letech  

2013 – 2015, jsou pohledávky za ovládanými a řízenými osobami, za účetními 

jednotkami pod podstatným vlivem a pohledávky za Finančním úřadem s územním 

pracovištěm v Příbrami a Celním úřadem v Benešově a postoupené pohledávky  

za společností NLB Factoring, a.s.  

Krátkodobé pohledávky za Finačním a Celním úřadem se vždy týkají zaplacených záloh 

na daň z příjmu právnických osob, nároku na odpočet DPH, refundace daně ze zahraničí 

a poskytnutých dotací. V roce 2013 a 2014 společnost vykazovala také krátkodobé 

pohledávky z derivátových obchodů (swapy, forwardy, opce), které jsou vykazovány 

v podrozvahové evidenci. 

Dlouhodobé nesplacené pohledávky vymáhá RAVAK a.s. po společnosti OLEO 

CHEMICAL a.s., s níž vede již několik let soudní spor. K této pohledávce  

se také přičítají pohledávky související s náklady, které byly vynaloženy na soudní 

řízení. 

Krátkodobý finanční majetek 

V položkách krátkodobého majetku vykazuje společnost peníze na běžných účtech 

v bankách, které vede u Komerční banky, a.s., UniCredit bank, a.s. a ČSOB, a.s.  

a hotovost vedenou v pokladně pro zajištění běžných obchodních transakcí  

se zákazníky. 

5.1.3 Pasiva 

Vlastní kapitál 

Základní kapitál 

V roce 2013 nedošlo ke změně ve výši základního kapitálu. Společnost ke dni 31. 12. 

2013 vykazovala základní kapitál ve výši 1.200.000.000,- Kč, který byl rozdělen  

na jmenovité akcie s emisním kurzem ve výši 100.000,- Kč.  

V roce 2014 došlo ke změně ve výši základního kapitálu. Část jmění společnosti 

RAVAK a.s. se odštěpila a převedla se do základního jmění nástupnické společnosti 

RAVAK BRAND a.s. Rozhodnutím akcionáře byl základní kapitál společnosti snížen 

z 1.200.000.000,- Kč na 804.000.000,- Kč.  
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V roce 2015 nedošlo ke změně ve výši základního kapitálu a jeho hodnota zůstala  

ve výši 804.000.000,- Kč. 

Cizí zdroje 

Závazky 

V letech 2013 – 2015 vedla společnost krátkodobé závazky vůči Zdravotní pojišťovně, 

Okresní správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu s územním pracovištěm 

v Příbrami a Celnímu úřadu v Benešově. Tyto krátkodobé pohledávky se týkají odvodů 

nemocenských dávek a zdravotního pojištění za zaměstnance i za samotný podnik  

a povinných daní, které musí podnik odvádět – zálohová daň, srážková daň, silniční daň 

a daň z elektřiny.  

V roce 2015 vykazovala společnost nově vytvořené krátkodobé závazky vůči 

ovládaným a řízeným osobám a jednotkám s podstatným vlivem, do kterých patří 

společnosti ve skupině RAVAK a FINHOLD.  

Jako dlouhodobé závazky vykazuje společnost emitované dluhopisy upsané personálně 

spojenými osobami v listinné podobě v souladu se Zákonem o dluhopisech č. 190/2004 

Sb. v platném znění. V roce 2015 byla společnosti RAVAK a.s. poskytnuta půjčka  

od akcionářů a ostatních personálně a ekonomicky spojených osob se splatností  

na konci roku 2018 a byla složena dlouhodobá kauce na podnájem Obchodního centra 

Skalka. 

Rezervy 

Každý rok vytváří společnost RAVAK a.s. rezervy na opravy dlouhodobého hmotného 

majetku, konkrétně na opravy staveb a strojů. 

5.2 Výkaz zisku a ztráty 

5.2.1 Náklady 

Samotné rozdělení nákladů společnosti se řídí dle sestavených interních kalkulací 

nákladů, protože RAVAK a.s. se specializuje především na výrobu sociálních zařízení  

a koupelnových doplňků. V rozvaze jsou tedy zachyceny veškeré náklady, které s touto 

výrobou souvisí. Nejčastěji jsou finanční prostředky vynaloženy na nákup materiálu, 

energie a služeb. Menší část tvoří náklady na nákup zboží a odpisy dlouhodobého 

majetku. 
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Společnost musí také počítat s finančními náklady, kterými je omezena a musí  

je povinně hradit (např. mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění, daně a poplatky nebo nákladové úroky). 

5.2.2 Výnosy 

Největší procento provozních výnosů společnosti tvoří tržby za prodané výrobky  

a služby. Vyšší hodnotu dle přiložených výkazů z let 2013 – 2015 vykazují také tržby 

za prodané zboží. Malé procento výnosů tvoří tržby za prodaný materiál a dlouhodobý 

majetek. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů vykazuje společnost pouze v roce 

2014. 

5.2.3 Výsledek hospodaření 

V porovnání výsledků hospodaření za běžné účetní období dle výkazů zisků a ztrát 

v letech 2013 – 2015 lze říci, že společnost si příliš dobře nevedla. V letech  

2013 – 2014 vykazuje společnost záporný výsledek hospodaření za běžné účetní 

období. Důvodem jsou vysoké hodnoty v položce vykazující změnu rezerv a oprávek. 

Naopak v roce 2015 se společnost výrazně zlepšila. Finanční výsledek hospodaření 

zůstává v tomto roce stále v mínusu, ale provozní výsledek hospodaření  

je výrazně vyšší než v předchozích letech. Důvodem je také výrazný pokles položky 

změny rezerv, které mají vliv na provozní výsledek hospodaření.  

5.3 Příloha k účetní závěrce 

Příloha doplňuje důležité informace o podniku, které nelze zachytit v účetních 

výkazech, a poskytuje vysvětlení ke specifickým položkám účetních výkazů. Hlavička 

přílohy k účetní závěrce je sestavena z obecných údajů o společnosti, které představují 

název a sídlo společnosti, identifikační a daňové identifikační číslo, datum vzniku 

společnosti, a údaj o zápisu do obchodního rejstříku a podrobného popisu živností, které 

jsou předmětem podnikání. RAVAK a.s. je akciovou společností, proto vykazuje 

v příloze k účetní závěrce údaje o základním kapitálu a jeho případných změnách.  

Dále je zde zachycena organizační struktura společnosti, rozdělení statutárních orgánů 

společnosti, průměrný počet zaměstnanců a náklady vynaložené na mzdy a odměny 

členů statutárních orgánů. 
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Druhým záchytným bodem přílohy k účetní závěrce je popis účetních metod, zásad  

a způsobů oceňování. Tyto údaje se týkají především dlouhodobého hmotného, 

nehmotného a finančního majetku, zásob a pohledávek. 

Další informace v příloze k účetní závěrce se týkají samotných účetních výkazů,  

tj. rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Tato část zachycuje přehlednější rozpis a vysvětlení 

jednotlivých důležitých položek účetních výkazů.  

5.4 Nefinanční informace 

Nefinanční informace společnosti RAVAK a.s. nejsou povinně zveřejňovány v účetní 

závěrce, přesto s nimi firma v určité formě pracuje. 

Účetní závěrka v minulých letech obsahovala údaje o počtu pracovníků, rozdělení počtu 

mužů a žen a obecné zásady odměňování pracovníků. 

Podrobněji je tato problematika upravena v ZPS (závazné podnikové směrnice),  

které jsou však interním materiálem. Zde jsou stanoveny všechny zásady a postupy 

v sociální oblasti, tj. zaměstnanecké benefity, vzdělávání pracovníků, čerpání 

dovolených, dodržování pracovní doby, zákazy kouření a požívání návykových látek, 

návštěvy lékaře, čerpání a evidence doby pracovní neschopnosti.  Obecně se jedná  

a rozpracování pracovního zákonodárství do konkrétních podmínek naší firmy.  

ZPS upravují též postupy v oblasti ochrany zdraví při práci, ale též postupy ochrany 

životního prostředí při realizaci ekonomických činností. 

Ochrana lidských práv a boj proti korupci je ve společnosti RAVAK a.s. řešen pouze 

v rámci obecně platných právních předpisů, tj. Sbírky zákonů. Ekonomická činnost, 

kterou se společnost zabývá, nevyžaduje podrobnější úpravy. 

 

6. Finanční analýza společnosti RAVAK a.s. 

Finanční analýza je prováděna na základě účetních výkazů společnosti RAVAK a.s.  

za poslední tři roky, tj. 2013 – 2015. Výkazy jsou uvedeny v příloze této bakalářské 

práce. 

Úkolem finanční analýzy je zhodnocení současné a minulé finanční situace společnosti. 

Dle finanční analýzy je poukazováno na silné a slabé stránky ve finančním řízení 
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společnosti. Prováděná finanční analýza u společnosti RAVAK a.s. je zaměřena  

na likviditu, rentabilitu, aktivitu, čistý pracovní kapitál a celkovou zadluženost, proto 

jsou v této části využity pouze konkrétní ukazatele, které mají za úkol posoudit finanční 

zdraví společnosti a poukázat na nedostatky, které by bylo vhodné zlepšit.  

6.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity určují schopnost podniku uhradit své závazky. Likvidita je tedy 

souhrn všech likvidních prostředků, které má firma na splacení svých dluhů (Sedláček, 

2001). 

6.1.1 Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity poukazuje na to, zda má společnost dostatečné množství 

oběžných aktiv k tomu, aby dokázala pokrýt všechny krátkodobé závazky (Sedláček, 

2001). 

 
BL =  (2) 

 kde: BL … běžná likvidita 

 OA … oběžná aktiva 

 KZ … krátkodobé závazky 

 

Tab. č. 1: BL v letech 2013 – 2015  

 2013 2014 2015 

OA (v tis. Kč) 818 308 647 816 667 377 

KZ (v tis. Kč) 59 299 49 896 66 995 

BL 13,80 12,99 9,96 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Dle vypočítané běžné likvidity lze říci, že společnost v letech 2013 – 2015 byla likvidní, 

tzn., že měla prostředky k uhrazení svých krátkodobých závazků, protože oběžná aktiva 

jsou vykazována v mnohem vyšší výši, než krátkodobé závazky. 
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6.1.2 Pohotová likvidita 

Ve finanční analýze je často běžná likvidita srovnávána s pohotovou likviditou. Pokud 

je hodnota pohotové likvidity výrazně nižší než hodnota běžné likvidity, znamená to,  

že má podnik na skladě přílišné množství zásob (Sedláček, 2001). 

 
PL =  (3) 

kde: PL … pohotová likvidita 

OA … oběžná aktiva 

KZ … krátkodobé závazky 

 

Tab. č. 2: PL v letech 2013 – 2015  

 2013 2014 2015 

OA (v tis. Kč) 818 308 647 816 667 377 

Zásoby (v tis. Kč) 287 998 298 070 300 412 

KZ (v tis. Kč) 59 299 49 896 66 995 

PL 8,94 7,01 5,48 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Z porovnání pohotové likvidity s běžnou likviditou společnosti vyplývá, že pohotová 

likvidita vykazuje téměř o polovinu nižší hodnoty. Mohlo by to tedy znamenat,  

že společnost má na skladě příliš velké množství zásob než je potřeba. Z hlediska 

celkové likvidity společnost lze však říci, že společnost RAVAK a.s. byla v letech  

2013 – 2015 likvidní a mohla uhradit všechny své krátkodobé závazky.  

6.1.3 Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita je nejpřísnější ukazatel, který zobrazuje nejlikvidnější část aktiv 

daného podniku, tj. peněžní prostředky na účtech bank a hotovostní peníze. Peněžní 

prostředky není potřeba dále směňovat, proto jsou krátkodobé závazky okamžitě splatné 

(Sedláček, 2001). 

 
OL =  (4) 
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kde:  OL … okamžitá likvidita 

KFM … krátkodobý finanční majetek 

KZ … krátkodobé závazky 

 

Tab. č. 3: OL v letech 2013 – 2015  

 2013 2014 2015 

KFM (v tis. Kč) 103 127 188 050 223 966 

KZ (v tis. Kč) 59 299 49 896 66 995 

OL 1,74 3,77 3,34 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Dle vypočítané okamžité likvidity lze říci, že společnost měla v letech 2013 - 2015 

menší množství hotovostních prostředků, proto jsou hodnoty likvidity výrazně menší 

než hodnoty vypočítané v běžné a pohotové likviditě. Krátkodobé závazky činily  

dle okamžité likvidity cca polovinu hodnoty krátkodobého finančního majetku. Lze 

však říci, že ač je okamžitá likvidita v jednotlivých letech 2013 – 2015 nižší, i přesto 

byl podnik v těchto letech likvidní a stále mohl uhradit své krátkodobé závazky. 

6.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují zisk, kterého podnik dosáhl svou ekonomickou činností. 

Pomocí vypočítané rentability lze spočítat, jak si podnik v daném účetním období vedl, 

tzn. čím vyšší je hodnota rentability, tím lépe se společnosti daří. 

6.2.1 ROI – ukazatel rentability vloženého kapitálu 

ROI je nazýván jako ukazatel míry zisku a je to jeden z nejdůležitějších ukazatelů,  

který hodnotí podnikatelskou činnost podniku (Sedláček, 2001). 

 
ROI =  * 100 (5) 

kde: ROI … ukazatel rentability vloženého kapitálu 

 Zisk … výsledek hospodaření za účetní období 

 ZK … základní kapitál 
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Tab. č. 4: ROI v letech 2013 – 2015  

 2013 2014 2015 

Zisk (v tis. Kč) -210 354 -219 037 10 175 

ZK (v tis. Kč) 1 200 000 804 000 804 000 

ROI (v %) -17,53 -27,24 1,27 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Dle vypočítané rentability vloženého kapitálu lze říci, že si podnik příliš dobře nevede. 

Procento rentability v letech 2013 - 2014 se nachází v záporných hodnotách a v roce 

2015 je rentabilita pouze lehce nad jedním procentem. Důsledkem je záporný zisk, tzn., 

že podnik vynaložil v daných letech více finančních prostředků v souvislosti s náklady, 

které dostatečně nepokryly získané výnosy.  

6.2.2 ROA - ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

ROA poměřuje zisk a veškerá celková aktiva společnosti, která byla investována  

do podnikání (Sedláček, 2001). 

 
ROA =  * 100 (6) 

kde: ROA … ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

 Zisk … výsledek hospodaření za účetní období 

 ∑A … celková aktiva 

 

Tab. č. 5: ROA v letech 2013 – 2015 

 2013 2014 2015 

Zisk (v tis. Kč) -210 354 -219 037 10 175 

∑A (v tis. Kč) 1 797 661 1 465 830 1 513 789 

ROA (v %) -11,70 -14,94 0,67 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Podle vypočítaných hodnot společnost vykazuje v letech 2013 – 2014 nižší záporné 

procento než u vypočítané rentability vloženého kapitálu, i přes to nelze říci,  
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že si společnost vede dobře, a to ani v případě vypočítané rentability celkových 

vložených aktiv v roce 2015, protože hodnota se nachází pod jedním procentem. 

6.2.3 ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Vlastníci podniku na základě vypočítané rentability vlastního kapitálu zjišťují,  

zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos a zda odpovídá velikosti jejich investičního 

rizika (Sedláček, 2001). 

 
ROE =  * 100 (7) 

kde: ROE … ukazatel rentability vlastního kapitálu 

 Zisk … výsledek hospodaření za účetní období 

 VK … vlastní kapitál 

 

Tab. č. 6: ROE v letech 2013 – 2015 

 2013 2014 2015 

Zisk (v tis. Kč) -210 354 -219 037 10 175 

VK (v tis. Kč) 968 190 635 888 643 831 

ROE (v %) -21,73 -34,45 1,58 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Dle výsledků rentability vlastního kapitálu je společnost v letech 2013 – 2014  

opět v mínusu, dokonce vykazuje vyšší záporné hodnoty, než jsou u rentability 

vloženého kapitálu. V roce 2015 vykazuje společnost vyšší hodnotu, než u rentability 

vloženého kapitálu a rentability celkových vložených aktiv, opět však nelze říci,  

že se společnosti vedlo dobře. 

6.2.4 ROC - ukazatel rentability nákladů 

Rentabilita nákladů ukazuje to, jak se projeví 1 Kč vložená do nákladů v návratnosti  

pro firmu v podobě zisku (Sedláček, 2001). 
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ROC =  * 100 (8) 

kde: ROC … ukazatel rentability vlastního kapitálu  

 Zisk … výsledek hospodaření za účetní období 

 ∑N … celkové náklady 

 

Tab. č. 7: ROC v letech 2013 – 2015 

 2013 2014 2015 

Zisk (v tis. Kč) -210 354 -219 037 10 175 

 ∑N (v tis. Kč) 1 293 540 1 246 747 1 085 719 

ROC (v %) -16,26 -17,57 0,94 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Z výpočtů rentability celkových nákladů lze dobře vidět, že společnost měla v letech 

2013 – 2015 velmi vysoké náklady, které byly příčinou záporného zisku v letech  

2013 – 2014 a nízkého kladného zisku v roce 2015, proto ani dle výsledků této 

rentability nelze říci, že si společnost vedla dobře. Bylo by dobré, aby společnost 

přepočítala své nákladové kalkulace a snažila se vymyslet dobré řešení, které by vedlo 

k celkovému snížení nákladů. 

6.2.5 ROS – ukazatel rentability tržeb 

Rentabilita tržeb slouží k hodnocení výkonnosti podniku pomocí dosažených tržeb. 

Tržby jsou podmíněny mnoha faktory, proto nemusí být vždy rozhodující skutečná 

hodnota výrobků či služeb. Tržby mohou být ovlivněny např. marketingovou strategií, 

cenovou politikou, reklamou či módními vlivy apod. (Sedláček, 2001). 

 
ROS =  * 100 (9) 

kde: ROS … ukazatel rentability tržeb 

 Zisk … výsledek hospodaření za účetní období 

 ∑ Tržby … celkové tržby 
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Tab. č. 8: ROS v letech 2013 - 2015  

 2013 2014 2015 

Zisk (v tis. Kč) -210 354 -219 037 10 175 

 ∑ Tržby (v tis. Kč) 1 083 186 1 027 710 1 095 894 

ROS (v %) -19,42 -21,31 0,93 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

V porovnání s předchozí rentabilitou nákladů je patrné, že společnost vykazovala 

v letech 2013 – 2015 velmi nízké hodnoty tržeb a velmi vysoké hodnoty nákladů. 

Rentabilita tržeb je v letech 2013 – 2014 záporná v důsledku záporného zisku a v roce 

2015 se hodnota opět nachází pod jedním procentem. I v tomto případě je možné vidět, 

že se společnost RAVAK a.s. za poslední tři roky velmi dobře nevedlo. 

6.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity zobrazují, jak podnik využívá majetkové složky. Tyto ukazatele 

mohou být vyjádřeny dvojím způsobem, a to jako: 

- rychlost obratu = kolikrát se majetek projeví v tržbách za určený časový interval, 

- doba obratu = doba, po kterou jsou finanční prostředky vázány v podobě majetku. 

V případě rychlosti obratu je výsledek interpretován jako počet obrátek za rok, 

v případě doby obratu je výsledek interpretován jako počet dní obratu (Kislingerová, 

2001). 

6.3.1 Obrat aktiv 

Obrat aktiv zobrazuje celkové využití majetku. Ukazatel by měl být co nejvyšší, 

minimálně však roven hodnotě 1 (Kislingerová, 2001). 

 
Obrat aktiv =  (10) 

kde: ∑Tržby … celkové tržby 

 ∑A … celková aktiva 
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Tab. č. 9: Obrat aktiv v letech 2013 - 2015 

 2013 2014 2015 

 ∑ Tržby (v tis. Kč) 1 083 186 1 027 710 1 095 894 

∑A (v tis. Kč) 1 797 661 1 465 830 1 513 789 

Obrat aktiv  0,60 0,70 0,72 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Hodnota obratu aktiv v letech 2013 – 2015 se nacházela pod minimální doporučenou 

hranicí. Důvodem jsou příliš vysoká celková aktiva, dokonce vyšší než samotné tržby. 

Společnost by se v příštích letech měla zaměřit na výhodnější investice,  

které jí přinesou vyšší zisk. 

6.3.2 Obrat zásob 

Tento ukazatel hodnotí, jak je každá položka zásob prodána a znovu uskladněna. 

Ukazatel bývá někdy nadhodnocen, protože tržby jsou vyjádřeny v tržní hodnotě, 

zatímco zásoby jsou vyjádřeny v nákladové hodnotě. Vysoký obrat zásob podporuje 

důvěru v ukazatele běžné likvidity (Sedláček, 2001). 

 
Obrat zásob =  (11) 

kde:  ∑Tržby … celkové tržby 

 

Tab. č. 10: Obrat zásob v letech 2013 – 2015 

 2013 2014 2015 

 ∑ Tržby (v tis. Kč) 1 083 186 1 027 710 1 095 894 

Zásoby (v tis. Kč) 287 998 298 070 300 412 

Obrat zásob  3,76 3,45 3,65 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Vypočítané hodnoty nejsou příliš velké, ale ani záporné. Obrat zásob je pro společnost 

v tomto ohledu dostačující a lze vyhodnotit, že společnost nemá na skladě přebytečné 

zásoby. 
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6.3.3 Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává počet dnů, po které jsou zásoby uskladněny až do doby jejich 

spotřeby nebo prodeje (Sedláček, 2001). 

 
DOZ =  (12) 

kde: DOZ … doba obratu zásob 

 ∑Tržby … celkové tržby 

 

Tab. č. 11: DOZ v letech 2013 – 2015 

 2013 2014 2015 

Zásoby (v tis. Kč) 287 998 298 070 300 412 

Tržby (tis. Kč)/360 3 009 2 855 3 044 

DOZ (dni)  95,71 104,40 98,70 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Dle výpočtů doby obratu zásob v jednotlivých letech je patrné, že zásoby  

jsou uskladněny déle jak 3 měsíce. Možné je, že společnost si vytváří až příliš velké 

zásoby, které pak na skladě leží déle než je potřeba. Tímto způsobem lze vysvětlit velmi 

vysoké náklady a zároveň nízké tržby, které společnost vykazuje. Dobré korigování 

zásob by podniku mohlo pomoci zvýšit svůj zisk. 

6.3.4 Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek zobrazuje počet dní, po které je inkaso peněz za každodenní 

tržby zadrženo v pohledávkách od odběratelů. Doba obratu pohledávek by se měla 

nejvýše rovnat 14-ti denní lhůtě splatnosti. Pokud je tato hodnota vyšší, znamená to,  

že odběratelé neplní své závazky, tzn., že neplatí pohledávky včas (Sedláček, 2001). 

 
DOP =  (13) 

kde: DOP … doba obratu pohledávek 

∑Tržby … celkové tržby 
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Tab. č. 12: DOP v letech 2013 - 2015  

 2013 2014 2015 

Pohledávky  

z obch. vztahů 

(v tis. Kč) 

19 997 137 780 112 478 

Tržby (tis. Kč)/360 3 009 2 855 3 044 

DOP (dni) 6,65 48,26 36,95 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

V roce 2013 je dodržena dle ukazatele doby obratu pohledávek 14-ti denní splatnost, 

zákazníci tedy platili společnosti včas. Problém však nastává v letech 2014 – 2015,  

kdy splatnost pohledávek z obchodních vztahů je delší než jeden měsíc. Pokud nejsou 

pohledávky včas splaceny, společnosti nabývají náklady a zároveň se snižují tržby,  

což může vést k zápornému zisku. 

6.3.5 Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků na rozdíl od doby obratu pohledávek zkoumá počet dní splatnosti 

závazků dodavateli ze strany firmy. Doba obratu závazků by se měla nejvýše rovnat 

době splatnosti ve 14-ti denní lhůtě (Sedláček, 2001). 

 
DOZA =  (14) 

kde: DOZA … doba obratu závazků 

∑Tržby … celkové tržby 
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Tab. č. 13: DOZA v letech 2013 - 2015  

 2013 2014 2015 

Závazky  

z obch. vztahů 

(v tis. Kč) 

21 019 25 834 46 712 

Tržby (tis. Kč)/360 3 009 2 855 3 044 

DOZA (dni) 6,99 9,05 15,35 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

V porovnání s dobou obratu pohledávek je možné vidět, že společnost RAVAK a.s. 

platí své závazky vůči dodavatelům včas. To souhlasí i s vypočítanými hodnotami 

likvidity, kde bylo dle výpočtů poukázáno na to, že společnost je zcela likvidní. 

6.4 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je čistý fond peněžních prostředků, který lze použít na zajištění 

provozní činnosti podniku. Manažer pohlíží na čistý pracovní kapitál ze strany aktiv, ale 

vlastník naopak ze strany pasiv. Z pohledu manažera jde o sdělení informací, jak se 

čistý pracovní kapitál změnil. Vlastník pohlíží na příčiny, které způsobily změnu čistého 

pracovního kapitálu (Růčková, Roubíčková, 2012). 

 ČPK = OA – KZ (15) 

kde: ČPK … čistý pracovní kapitál  

 OA … oběžná aktiva  

 KZ … krátkodobé závazky 

 

Tab. č. 14: ČPK v letech 2013 – 2015 

 2013 2014 2015 

OA (v tis. Kč) 818 308 647 816 667 377 

KZ (v tis. Kč) 59 299 49 896 66 995 

ČPK (v tis. Kč) 759 009 597 920 600 382 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 



 

45 

 

Čistý pracovní kapitál společnosti RAVAK a.s. dle vypočítaných hodnot ukazuje,  

jakou výši finančních prostředků může společnost využívat ke své provozní činnosti  

po uhrazení všech svých krátkodobých závazků. Provozní činnost společnosti v letech 

2013 – 2015 nebyla krátkodobými závazky příliš ovlivněna. Společnost měla dostatečné 

prostředky zajišťující celkový chod společnosti. 

6.5 Celková zadluženost 

Celková zadluženost zobrazuje veškeré cizí zdroje, které podnik využívá  

ke své podnikatelské činnosti, a ukazuje, zda má dostatečné finanční prostředku  

na splacení těchto dluhů. Celkově je tedy poukazováno na solventnost a finanční 

stránku dané společnosti. Hodnota celkového zadlužení by měla vykazovat co nejnižší 

hodnotu. 

 
Celková zadluženost =  (16) 

kde: CZ … cizí zdroje  

∑A … celková aktiva 

 

Tab. č. 15: Celková zadluženost v letech 2013 – 2015  

 2013 2014 2015 

CZ (v tis. Kč) 814 621 826 054 862 635 

∑A (v tis. Kč) 1 797 661 1 465 830 1 513 789 

 0,45 0,56 0,57 

Zdroj: vlastní zpracování, 2017 

Dle vypočítaných hodnot v letech 2013 – 2015 byla společnost RAVAK a.s. solventní. 

Celková zadluženost v těchto letech se nacházela mezi hodnotami 0 -1. Společnost  

má dostatek finančních prostředků k tomu, aby zabezpečila své celkové dluhy. 
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7. Finanční a manažerské účetnictví společnosti RAVAK a.s. 

7.1 Finanční účetnictví společnosti RAVAK a.s. 

Dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a Vyhlášky č. 410/2009 Sb. vede společnost 

RAVAK a.s. podvojné účetnictví v plném rozsahu, které archivuje po dobu nejméně 

deseti let a povinně sestavuje roční účetní závěrku, kterou nechává ověřovat nezávislým 

auditorem a následně zveřejňuje ve sbírce listin. 

Společnost v účetních výkazech zachycuje skutečný stav výsledku hospodaření za dané 

účetní období, které je určeno hospodářským rokem, tzn. od 1. ledna do 31. prosince 

daného kalendářního roku. 

Sestavované roční účetní výkazy, tj. rozvaha a výkaz zisku a ztráty, napomáhají 

společnosti zhodnotit její finanční situaci, tím plní informační funkci.  

Finanční účetnictví slouží také jako důkazní prostředek, protože RAVAK a.s. vede 

dlouholetý spor se společností OLEO CHEMICAL a.s., po které vymáhá dlouhodobé 

neuhrazené pohledávky.  

Na základě účetních informací z roční účetní závěrky společnost hodnotí svou finanční 

situaci za uplynulý rok a sestavuje plány na příští rok.  

Účetní informace využívají především vlastníci podniku, kteří sledují svůj ekonomický 

úspěch a výnosnost z daných investicí. V případě účetních informací poskytovaných 

dodavatelům a jiným věřitelům vykazuje společnost, že je likvidní, tzn., hradí  

své závazky včas a v plné výši. Své závazky plní také vůči svým zaměstnancům  

i finančním institucím. Veškeré tyto účetní informace společnost RAVAK a.s. uvádí  

ve výroční zprávě, kterou zveřejňuje společně s účetní závěrkou ve sbírce listin. 

7.2 Manažerské účetnictví společnosti RAVAK a.s. 

Manažerské účetnictví vede společnost RAVAK a.s. dobrovolně a využívá ho k řízení 

svého managementu.  

Společnost pravidelně sestavuje reporty, které obsahují velmi cenné interní informace, 

podle kterých společnost sestavuje finanční plán a cíle, kterých by chtěla dosáhnout. 

Podnikatelská činnost společnosti RAVAK a.s. je zaměřena především na výrobu 

sanitárních doplňků, proto využívá manažerské účetnictví k sestavení interních 

výrobních kalkulací. Kalkulace je sestavena na každý výrobek zvlášť. 
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Přímý materiál 

Jako přímý materiál nakupuje společnost akrylát, který využívá jako hlavní surovinu 

pro výrobu sociálních zařízení. 

Přímé mzdy 

Pod položkou přímé mzdy vykazuje společnost náklady, vynaložené na odměny  

pro pracovníky, kteří sociální zařízení přímo vyrábí. 

Ostatní přímé náklady 

Do ostatních přímých nákladů jsou zahrnuty např. odpisy lisů, které tvarují odlitky  

do požadovaných tvarů. Dále jsou v této položce zahrnuty náklady na odvod povinných 

poplatků a daní za zaměstnance, kteří se přímo podílejí na výrobě daného výrobku. 

Výrobní režie 

Do výrobní režie zahrnuje společnost především spotřebu energií, které jsou  

pro zajištění chodu výroby nezbytné.  

Správní režie 

Správní režie v kalkulaci dané společnosti vykazuje např. veškeré mzdy pracovníků, 

kteří se podílejí na organizaci a managementu společnosti. 

Odbytová režie 

Do odbytové režie zahrnuje společnost náklady, které zajišťují provoz skladů,  

v nichž skladuje především zásoby materiálu a zboží, které za určitý čas  

dále zpracovává nebo prodává.  

 

Společnost RAVAK a.s. je rozdělena na jednotlivá střediska, která následně sledují  

a řídí manažerské účetnictví této společnosti. Každé středisko vykonává konkrétní 

podnikatelskou činnost, ze které vykazuje konkrétní náklady, výnosy a výsledek 

hospodaření.  

Součet všech výsledků hospodaření jednotlivých středisek zobrazuje celkový výsledek 

hospodaření společnosti, který se následně zobrazuje v účetních výkazech účetní 

závěrky společnosti. V tomto smyslu lze říci, že dobrovolné manažerské účetnictví  

je propojeno s výsledky dle zákona vedeného finančního účetnictví. 



 

48 

 

Režijní náklady společnosti jsou vynaloženy především na celkový management 

společnosti, tj. mzdy účetních, manažerů a řídících pracovníků. Tyto náklady jsou 

postupně rozpouštěny do nákladů jednotlivých středisek. Procento podílu režijních 

nákladů jednoho střediska se řídí výší procenta, které vykazuje středisko na celkových 

tržbách – např. pokud středisko vykazuje 50% podíl na celkových tržbách,  

bude mu přiděleno 50% podíl režijních nákladů. 

Manažerské účetnictví napomáhá společnosti objevit, zda jednotlivá střediska vykazují 

požadovaný zisk, nebo zda se nachází ve ztrátě. Společnost tak může své podnikatelské 

činnosti lépe korigovat a zaměřit se na konkrétní nedostatky, které snižují její celkovou 

hospodářskou situaci. 

 

8. Finanční řízení a plánování společnosti RAVAK a.s. 

8.1 Finanční řízení společnosti RAVAK a.s. 

Finanční řízení ve firmě zahrnuje řadu činností, které umožňují plánovat, řídit  

a kontrolovat ekonomickou činnost firmy. Společnost RAVAK a.s. se ve finančním 

řízení specializuje na oblasti vymezující řízení zdrojů, tvorby zisku a řízení výplaty 

dividend akcionářům. 

Oblast řízení zdrojů 

- zajišťuje finanční zdroje pro krytí financování všech druhů aktiv, 

- řídí struktury zdrojů, tzn., využívá vlastních i cizích zdrojů, 

- řídí náklady potřebné na zajištění cizích zdrojů (např. platby úroků z úvěrů), 

- preferuje především využívání vlastních zdrojů. 

Oblast tvorby zisku 

Společnost vytváří plánovaný zisk a průběžně tuto činnost kontroluje na úrovni celé 

společnosti, detailně pak na úrovni jednotlivých nákladových středisek, a to formou: 

- řízení nákladů, při kterých probíhá efektivita a naplňování plánovaných ukazatelů, 

- sledování odchylek, které se vyskytují nejčastěji u nákladů na mzdy, materiál  

a používané služby a reakcí na ně, 
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- odpovědnosti vedoucích nákladových středisek za dodržování plánovaných nákladů, 

- řízení kurzových rizik, při kterých jsou prováděny převody měn tak,  

aby byla společnost vystavena co nejmenšímu kurzovému riziku. Dále provádí vnitřní 

vyrovnání a operace zajišťující budoucí platby v cizích měnách na finančních trzích, 

které jsou prováděny pomocí forwardu a swapu, 

- využívání manažerského účetnictví a controllingových nástrojů, 

- ekonomické a obchodní oddělení vytváří ceny výrobků a služeb tak,  

aby byla respektována situace na trzích a byl zajištěn zisk, 

- motivace především vedoucích pracovníků formou odměn, prémií a pohyblivých 

složek mzdy za dodržování plánů a tvorbu zisku (v případě nesplnění těchto podmínek 

využívá srážek a krácení mezd), 

- řízení peněžní likvidity pomocí Cash flow tak, aby byla společnost schopna v každém 

okamžiku hradit své splatné závazky a aby nevykazovala na účtech hotovost  

ve zbytečně vysokých částkách. 

Oblast řízení výplaty dividend akcionářům 

Tato oblast se týká řízení toku financí k akcionářům a řeší daňovou problematiku,  

která společnost omezuje.  

8.2 Finanční plánování společnosti RAVAK a.s. 

Finanční plánování probíhá v několika úrovních a jeho základem je plánování tržeb.  

Od celkového plánu tržeb se odvíjí jejich zabezpečení z hlediska zdrojů. Úroveň tržeb 

odpovídá objemu zásob materiálu, hotové produkce a pohledávek.  

Objemy těchto položek vychází z dalších dílčích plánů společnosti a podobných nárůstů 

tržeb v minulosti. 

Celkový plán tržeb společnosti RAVAK a.s. se dělí na: 

a) plány tržeb pro jednotlivé trhy,  

b) plány tržeb pro jednotlivé výrobkové skupiny. 

Plány tržeb společnosti jsou vytvářeny dle obecné ekonomické situace, úspěšnosti 

sanitární techniky na trzích a odhadu obchodníků.  



 

50 

 

K plánu tržeb je vytvářen plán nákladů, který je výrazně detailnější a přesnější.  

Plán nákladů vytváří společnost pomocí věcného rozdělení a struktury jednotlivých 

nákladů. 

Rozdíl mezi plánem tržeb a plánem nákladů je nazýván jako plánovaný zisk,  

kterého chce společnost dosáhnout. 

Podle aktuálních potřeb, velikosti disponibilních zdrojů, záměrů a strategie akcionářů  

je plánováno pořizování nových investic. Investice je základní výrobní prostředek 

společnosti a musí pokrývat potřeby výrobních úseků, aby bylo možno vyrábět  

a distribuovat naplánované objemy produkce. Za celkové sestavení plánů společnosti 

odpovídá finanční úsek a finanční manažer. 

 

9. Návrhy na zlepšení finanční situace společnosti RAVAK a.s. 

Společnosti RAVAK a.s. bych na základě zpracovaných poznatků této bakalářské práce 

doporučila, aby se více zaměřila na investice, které pro ni budou představovat vyšší 

zisk, a snažila se minimalizovat náklady a snížit skladové zásoby. 

Dobré by bylo také prověřování potencionálních obchodních partnerů z pohledu 

rentability a likvidity, aby v budoucnosti nedocházelo k soudním sporům a následnému 

odpisu nedobytných pohledávek. 

 

Závěr 

Aby mohl podnik správně fungovat, jsou pro něj finanční a nefinanční informace velmi 

důležité. Na základě těchto informací může podnik vyhodnocovat svou finanční situaci. 

Na základě finančních a nefinančních informací byl v této bakalářské práci proveden 

rozbor účetní závěrky, jak z pohledu teoretického, tak i praktického. Praktická část 

účetní závěrky charakterizuje hospodárnost společnosti RAVAK a.s. a vysvětluje 

jednotlivé položky účetních výkazů.  

V návaznosti na účetní výkazy v účetní závěrce je dále v teoretické části vysvětlena  

a následně v praktické části provedena finanční analýza, která pohlíží na celkovou 

finanční situaci společnosti. Hodnotí, zda podnik dosahuje požadované úrovně zisku  

a zda dokáže hradit své závazky v celé výši a včas. U společnosti RAVAK a.s. bylo  
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na základě finanční analýzy zjištěno, že společnost je likvidní, tzn., má dostatek 

finančních prostředků na uhrazení svých závazků, ale rentabilita zisku vykazuje záporné 

nebo velmi nízké hodnoty. Důsledkem je záporný výsledek hospodaření v letech  

2013 – 2014 a velmi nízký výsledek hospodaření v roce 2015. Důvodem,  

proč společnost RAVAK a.s. vykazovala v letech 2013 – 2015 tyto hodnoty,  

jsou dlouhodobé pohledávky za společností OLEO CHEMICAL a.s. Tyto pohledávky 

jsou již nedobytné a společnost tak byla nucena provést jejich odpis pomocí změny 

vytvořených rezerv, která se dotkla samotného výsledku hospodaření.  

Nejvíce finančních a nefinančních informací získává společnost z finančního  

a manažerského účetnictví, proto bakalářská práce v teoretické části definuje tyto pojmy 

a následně je v praktické části blíže specifikuje pro danou společnost RAVAK a.s. Tato 

společnost využívá především manažerského účetnictví, které následně propojuje 

s finančním účetnictvím, které musí společnost dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. 

a Vyhlášky č. 500/2002 Sb. a jiných Českých účetních standardů pro podnikatele 

povinně vést a každým rokem vykazovat v účetní závěrce.  

Na manažerské a finanční účetnictví je dále navázáno finanční řízení a plánování. Pro 

finanční řízení a plánování jsou opět velice podstatné finanční a nefinanční informace, 

které napomáhají manažerovi v rozhodování a vykonávání podnikatelské činnosti.  

 

Zpracování této bakalářské práce je pro mě přínosem do praktického života. Uvědomila 

jsem si, že podnikání není tak lehké, jak se může na první pohled zdát a že než se člověk 

pustí do podnikatelské činnosti, měl by si uvědomit, zda má potřebné prostředky, 

znalosti a zkušenosti k tomu, aby mohl vést a řídit firmu.  
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Abstrakt 

 

VAŇKOVÁ, Petra. Informace (finanční a nefinanční) a jejich význam pro ekonomické 

řízení. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 51 s., 2017. 

 

Klíčová slova: účetní závěrka, rozvaha, aktiva, pasiva, výkaz zisku a ztráty, příloha 

k účetní závěrce, cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu, nefinanční 

informace, finanční informace, finanční analýza, finanční účetnictví, manažerské 

účetnictví, finanční řízení, finanční plánování, likvidita, rentabilita 

 

Předložená práce je zaměřena na významné finanční a nefinanční informace a jejich 

použití pro ekonomické a finanční řízení podniku. Cílem bakalářské práce je 

zhodnocení finanční situace konkrétního podniku RAVAK a.s. Bakalářská práce 

charakterizuje jednotlivé položky účetní závěrky, které následně aplikuje ve finanční 

analýze a charakterizuje pojem manažerské účetnictví, finanční účetnictví a finanční 

řízení a plánování podniku. Zjištěné finanční a nefinanční informace z teoretické části 

jsou aplikovány na konkrétní společnosti RAVAK a.s. Závěr bakalářské práce shrnuje 

zjištěné poznatky při zpracování této práce, hodnotí finanční stránku společnosti 

RAVAK a.s. a předkládá jí doporučení, které by mohlo vést ke zlepšení výsledků této 

společnosti. Úplný závěr bakalářské práce nastiňuje poznatky, které jsou pro autorku 

přínosem do praktického života. 



 

145 

 

Abstract 

 

VAŇKOVÁ, Petra. Information (financial and non financial) and their importance for 

economic management. Bachelor thesis. Pilsen: Faculty of Economics, University of 

West Bohemia, 51 s., 2017. 

 

Key words: financial statements, balance sheet, assets, liabilities, income statement, 

notes to the financial statement, cash flow, statement of changes in equity, non-financial 

information, financial information, financial analysis, financial accounting, management 

accounting, financial management, financial planning, liquidity, rentability 

 

Bachelor thesis is focused on significant financial and non-financial information and 

their use in economic and financial management of the company. The aim of this thesis 

is to evaluate financial situation of selected company, RAVAK a.s. Bachelor thesis 

characterizes individual items of final financial statements and uses them as the 

information base for prepared financial analysis. There are also characterized the terms 

management accounting, financial accounting, financial management and company 

planning. Gathered financial and non-financial information described in the theoretical 

part are then applied to financial analysis of selected company, RAVAK a.s. In 

conclusion identified information are summarized, financial situation of RAVAK a.s. is 

evaluated and the list of recommendations is submitted to enable improvement of the 

financial position of analyzed company. Conclusion of the bachelor thesis outlines the 

findings that are of benefit to the author in her practical life. 

  

 


