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Úvod  
 

Tématem seminární práce jsou základní zdroje finančních informací o podniku, proto je 
naším cílem vás seznámit se strukturou a jednotlivými položkami  Rozvahy a Výkazu zisku a 
ztráty. Jsou to účetní výkazy, které musí podnik sestavovat ke dni účetní závěrky (společně 
s přílohou). 

Hlavní část naší práce lze rozdělit podle zpracování výše uvedené tematiky různými 
autory. 

Jako první popisujeme problematiku výkazů na základě knihy od Jaroslava Sedláčka, 
Finanční účetnictví podniku I . Uvádíme zde různé typy Rozvahy, rozdělení majetku podniku 
podle toho, co podnik vlastní a odkud majetek podniku pochází, na aktiva a pasiva a dále 
jednotlivé části, které tento výkaz tvoří. Na straně aktiv jsou to: stálá aktiva, oběžná aktiva, 
ostatní aktiva a na straně pasiv: vlastní kapitál, cizí zdroje, ostatní pasiva. Dále jsou zde 
zahrnuty jednotlivé body tvořící výkaz zisku a ztráty, který je z hlediska výpovědi o úspěšném 
hospodaření podniku nejdůležitější. Jsou to: obchodní marže, přidaná hodnota, provozní VH, 
finanční VH, VH za běžnou činnost, VH z mimořádné činnosti, VH před zdaněním a VH po 
zdanění. Jsou zde také uvedeny příklady a tabulky pro lepší představu o jednotlivých 
výkazech a jejich položkách. 

Další kniha Účetnictví I., jejímiž autory jsou Vladimír Munzar, Hana Březinová, Vilém 
Juránek a Ludmila Muzikářová, uvádí kromě výše uvedených pojmů i pojmy jako je 
rozvahový den a rozvahový stav. Výkaz zisku a ztráty je zde doplněn o výpočet provozního 
HV. 

V poslední části je popsána Rozvaha  podle knihy Účetnictví. Autorkou je Alena 
Kocmanová. Výkaz zisku a ztráty popisujeme podle Josefa Valacha, autora knihy Finanční 
řízení a rozhodování v podniku I. 



Hlavní část 
 

Jak již bylo v úvodu řečeno, tématem naší seminární práce jsou Základní zdroje 
finančních informací o podniku. Jedná se tedy o Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty. Teorii 
k danému  tématu jsme čerpaly ze čtyř knih: Základy finančního účetnictví I., Účetnictví I. a 
Finanční řízení a rozhodování v podniku I. 
 

Autorem knihy Základy finančního účetnictví I je Jaroslav Sedláček, podle něhož rozvaha 
(bilance) vyjadřuje vztah aktiv a pasiv k určitému dni. Základní charakteristikou rozvahy je 
rovnováha aktiv a pasiv, tedy bilanční rovnice: AKTIVA=PASIVA.  

Podle okamžiku sestavení rozeznáváme rozvahu: 
Ø Zahajovací, kterou sestavují obchodní společnosti při vzniku. Skládá se z aktiv 

vložených  vlastníky a odpovídajících zdrojů na straně pasiv, 
Ø konečnou, která se sestavuje na konci každého účetního období nebo při ukončení 

činnosti podniku, 
Ø mimořádnou, která se sestavuje nepravidelně, v mimořádných situacích, tedy 

v průběhu účetního období (např: ke dni zrušení podniku bez likvidace, ke dni 
skončení likvidace nebo zrušení konkurzu), 

Ø mezitimní, která se sestavuje k jinému dni než k rozvahovému, v tomto případě se 
neuzavírají účetní knihy. 

Povinnost předkládat rozvahu v plném rozsahu mají: 
Ø akciové společnosti, 
Ø ostatní obchodní společnosti a družstva splňující alespoň dvě ze tří uvedených kritérií: 

úhrn rozvahy > 40 mil. Kč, 
čistý obrat > 80 mil.Kč, 
průměrný počet zaměstnanců > 50, 

Ø zahraniční osoby podnikající na území ČR, 
Ø účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. 

 
 

ROZVAHA 
AKTIVA PASIVA 

1. Dlouhodobý majetek   
dlouhodobý nehmotný majetek    
dlouhodobý hmotný majetek            
dlouhodobý finanční majetek    

1. Vlastní kapitál          
základní kapitál 
kapitálové fondy                           
fondy ze zisku                          
výsledek hospodaření(zisk)        

2. Oběžný majetek                          
zásoby                                           
krátkodobé pohledávky    
dlouhodobé pohledávky                  
finanční majetek                  

2. Cizí zdroje                        
rezervy                                    
krátkodobé závazky                 
dlouhodobé závazky                
bankovní úvěry                         

3. Ostatní aktiva 3. Ostatní pasiva 
CELKEM AKTIVA CELKEM PASIVA 

 
 
 
 
 



Příklad 1. 
Obchodní společnost vykázala tato aktiva a pasiva: budovy 0,9mil Kč, peníze v hotovosti 
90tis. Kč, hotové výrobky 45tis. Kč, vklad na běžném účtu 220tis. Kč, software v hodnotě  
65tis. Kč, akcie dceřinné společnosti v hodnotě 120tis. Kč, pohledávky z obchodních vztahů 
200tis. Kč, krátkodobé bankovní úvěry 350tis. Kč, závazky z obchodních vztahů 120tis. Kč, 
rezervní fond 50tis. Kč, fond ze zisku 65tis. Kč, základní kapitál 1mil Kč a výsledek 
hospodaření 60tis. Kč. Určete strukturu majetku a zdrojů obchodní společnosti. 
 
 

ROZVAHA v tis. Kč 
Stálá aktiva 1085 Vlastní kapitál 1120 
Dlouhodobý nehmotný majetek 65 Základní kapitál 1000 
Dlouhodobý hmotný majetek 900 Fond ze zisku 65 
Dlouhodobý finanční majetek 120 Výsledek hospodaření 55 
Oběžná aktiva  555 Cizí zdroje 520 
Zásoby 45 Rezervní fond 50 
Pohledávky 200 Závazky 120 
Finanční majetek 310 Bankovní úvěr 350 
Celkem aktiva 1640 Celkem pasiva 1640 

 
Důležitou úlohu ve finančním rozhodování zastává kromě rozvahy také výkaz zisku a 

ztráty (výsledovka). 
Jaroslav Sedláček ve své knize, která je určena především ke studiu finančního účetnictví, 

popisuje tento výkaz jako hlavního nositele informací o nákladech, výnosech a výsledku 
hospodaření podniku za určité období. Jinými slovy, výkaz zisku a ztráty umožňuje posoudit 
schopnost podniku vytvářet dostatečný objem zisku. Podniky, které podléhají auditu, vyplňují 
výkaz v plném rozsahu, ostatní podniky ve zjednodušeném rozsahu. 

Uspořádání a označování položek výkazu uvádí vyhláška č. 500/2002 Sb.. Je uspořádán 
stupňovitě, což umožňuje postupně vypočítat obchodní marži, přidanou hodnotu a 
výsledky hospodaření z jednotlivých fází podnikové činnosti: 
Ø VH provozní, tj. rozdíl nákladů a výnosů dosažených v rámci provozní činnosti, 
Ø VH finanční, tj. rozdíl mezi finančními náklady a výnosy, 
Ø VH za běžnou činnost, tj. součet VH provozního a finančního, od něhož se odečte daň 

z příjmů z běžné činnosti, 
Ø VH mimořádný, tj. VH tvořený v důsledku takových operací jako jsou změny ve 

způsobu oceňování, manka a škody či přebytky apod., 
Ø VH za účetní období (celkový VH před a po zdanění). 
 
Příklad 2 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  v tis. Kč 
Obchodní činnost 
Tržby z prodeje zboží 
-  Náklady na prodané zboží 

 
1000  
- 820  

= Obchodní marže 
Výrobní činnost 
Tržby z prodeje výrobků 
- Náklady na materiál 

180  
 

2 500  
- 2 100  

= Přidaná hodnota 
- Ostatní náklady 

580  
- 330  

Celkový výsledek hospodaření 250 
 



Rozvaha i výkaz zisku a ztráty jsou propojeny prostřednictvím výsledku hospodaření. 
Jeho výpočet lze provést z obou výkazů. 

 
ROZVAHA v tis. Kč 

Stálá aktiva 100 Vlastní kapitál 400 
Dlouhodobý nehmotný majetek 10 Základní kapitál 100 
Dlouhodobý hmotný majetek 70 Fond ze zisku 50 
Dlouhodobý finanční majetek 20 Výsledek hospodaření 250 
Oběžná aktiva  370 Cizí zdroje 70 
Zásoby 120 Rezervy 10 
Pohledávky 30 Závazky 20 
Finanční majetek 220 Bankovní úvěr 40 
Celkem aktiva 470 Celkem pasiva 470 

 
Pan Sedláček dodává, že vedle výše uvedených patří k povinně vyplňovaným účetním 

výkazům také příloha a přehled o peněžních tocích (u podniků podléhajících auditu). 
 

Další knihou, podle které bychom chtěly ysvětlit strukturu a funkci obou výkazů, je 
Účetnictví I.. Autory jsou Vladimír Munzar, Hana Březinová, Vilém Juránek a Ludmila 
Muzikářová. 

Charakterizují rozvahu jako utříděný přehled a pasiv v určitém ocenění a k určitému datu. 
Pro rozvahu se používá též název bilance. Sestavuje se ke dni označovaném jako rozvahový 
den. Jednotlivé položky aktiv a pasiv v rozvaze označujeme jako rozvahové položky. Peněžní 
částky u jednotlivých položek  nazýváme rozvahové stavy.  
 

rozvahová položka→bankovní úvěr.......250tis.Kč←rozvahový stav 
 

Rozvaha se sestavuje v tabulce, kde na levé straně uvádíme aktiva a na pravé straně 
znázorňujeme pasiva. Jiný způsob umožňuje uspořádání aktiv a pasiv pod sebou. Ať již 
zvolíme kterýkoliv z těchto způsobů, vždy dojdeme k závěru, že součet aktiv v rozvaze se 
rovná součtu pasiv.  
Členění aktiv a pasiv v rozvaze se téměř shoduje s výše uvedeným členěním Jaroslava 
Sedláčka. Jen s drobnými výjimkami některých názvů. Zásadním rozdílem je však nezařazení 
ostatních aktiv a pasiv do rozvahy. .Dalším rozdíl je vynechání fondu ze zisku a kapitálových 
fondů z vlastního jmění.  Otázkou pro nás zůstává, kam autoři tyto rozvahové položky 
zařadili. Přehled rozvahy uvádíme v tabulce: 

 
 

ROZVAHA 
AKTIVA PASIVA 

1. Investiční majetek                
nehmotný majetek          
hmotný majetek                   
finanční investice 

1. Vlastní jmění                  
Základní jmění                 
Hospodářský výsledek    
                       

2. Oběžný majetek                 
zásoby                                  
pohledávky                              
peněží prostředky 

2. Cizí zdroje                           
dlouhodobé závazky                 
krátkodobé závazky                   
bankovní úvěry    

CELKEM AKTIVA CELKEM PASIVA 



Příklad 3 
Obchodní společnost vykázala tato aktiva a pasiva: inventář 324tis. Kč, zboží v prodejnách    
2.010tis. Kč, pokladna 23,1tis. Kč, dopravní prostředky 880tis. Kč, odběratelé 72tis. Kč, 
dodavatelé 133tis. Kč, bankovní účty 144tis. Kč, základní jmění 3.290,2tis. Kč, zaměstnanci 
29,9tis. Kč. Sestavte rozvahu. 
 

ROZVAHA v Kč 
Investiční majetek 1 204 000 Vlastní jmění 3 290 200
Dlouhodobý hmotný majetek 1 204 000 Základní jmění 3 290 200
Oběžný majetek 2 249 100 Cizí zdroje 162 900
Zásoby 2 010 000 Dlouhodobé závazky 133 000
Pohledávky 72 000 Krátkodobé závazky 29 900
Peněžní prostředky 167 100  
Celkem aktiva 3 453 100 Celkem pasiva 3 453 100

 
V oblasti vykazování zisku se autoři téměř ve všem shodují s Jaroslavem Sedláčkem. 

Výsledovka je uspořádána stupňovitě, což umožňuje získat informace o zdrojích tvorby 
hospodářského výsledku. 

Výnosy jsou uspořádány podle jednotlivých zdrojů, z nichž vznikají, a náklady jsou 
uspořádány podle druhového a účelového členění. Kombinace druhového a účelového členění 
nákladových položek umožňuje využití údajů k nákladové analýze tvorby hospodářského 
výsledku. 
 

Výkaz zisků a ztrát pro podnikatele tvoří ukazatele: 
Ø obchodní marže, 
Ø přidaná hodnota, 
Ø provozní hospodářský výsledek, 
Ø hospodářský výsledek z finančních operací, 
Ø hospodářský výsledek za běžnou činnost, 
Ø mimořádný hospodářský výsledek, 
Ø hospodářský výsledek za účetní období, 
Ø hospodářský výsledek před zdaněním. 
 

Dále je zde popsána struktura zjištění hospodářského výsledku provozního: 
 
I. Tržby za zboží 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 
Obchodní marže 
II. Výkony 

B. Výkonová spotřeba 
Přidaná hodnota 

C. Osobní náklady 
D. Daně a poplatky 
E. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 
F. Výsledek z prodeje investičního majetku a materiálu 
G. Rozdíl tvorby a zúčtování rezerv a časového rozlišení 
H. Rozdíl tvorby a zúčtování opravných položek 
I. Rozdíl ostatních provozních výnosů a nákladů 

 



Položky označené písmeny F až I jsou ve Výkazu zisků a ztrát rozvedeny na výnosy a 
náklady. 

Ve výkazu zisků a ztrát se uvádějí údaje skutečné za běžné účetní období a za minulé 
účetní období, což umožňuje vzájemné srovnání výnosů a nákladů za dvě účetní období. 
Tato informace je pro nás nová, Jaroslav Sedláček a Josef Valach se o ní nezmiňují. Stejně 
jako postup výpočtu provozního hospodářského výsledku. 

Dalším drobným rozdílem je označení výsledovky. Jaroslav Sedláček a Josef Valach 
označují tento výkaz jako Výkaz zisku a ztráty. Luděk Munzar a kolektiv používají množného 
čísla, tedy označení Výkaz zisků a ztrát.  

Alena Kocmanová popisuje ve své knize Účetnictví (podvojné účetnictví v aplikaci a 
příkladech) rozvahu jako stav aktiv a pasiv k určitému datu, k rozvahovému dni. Ten 
můžeme charakterizovat jako poslední den účetního období, k němuž se sestavuje účetní 
závěrka a již předchází uzavření účetních knih. Rozvaha nám dává informace o stavu a 
složení majetku podniku a o zdrojích, ze kterých byl majetek pořízen. 

 
Podle časového okamžiku, k němuž se rozvaha sestavuje rozeznáváme: 
Ø zahajovací rozvahu: sestavuje se při vzniku podniku, 
Ø počáteční rozvahu: sestavuje se k počátku účetního období, 
Ø konečnou rozvahu: sestavuje se nejen ke konci účetního období, ale také při ukončení 

činnosti podniku 
 

ROZVAHA 
AKTIVA PASIVA 

1. Stálá aktiva                     
Dlouhodobý nehmotný majetek   
Dlouhodobý hmotný majetek       
odepisovaný                             
neodepisovaný                      
Dlouhodobý finanční majetek 
 
 
 

1. Vlastní kapitál                       
Základní kapitál                          
Kapitálové fondy                               
Emisní ážio                                           
Ostatní kapitálové fondy        
Rezervní fondy, fondy ze zisku 
Výsledek hospodaření minulých let 
Výsledek hospodaření běž.úč.období 
 

2. Oběžná aktiva                    
Zásoby                                 
Pohledávky                    
Peněžní prostředky, ceniny        
Krátkodobý finanční majetek 
 

2. Cizí zdroje                               
Rezervy                           
Závazky-krátkodobé, dlouhodobé 
 
 
 

3. Ostatní aktiva                    
Náklady příštích období           
Příjmy příštích období 
 

3. Ostatní pasiva                
Výdaje příštích období       
Výnosy příštích období 
 

AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 
 

Zahajovací rozvahu sestavují právnické osoby při vzniku účetní jednotky, ke dni vstupu 
do likvidace, ke dni účinnosti prohlášení konkursu, ke dni zápisu změny právní formy do 
obchodního rejstříku, k rozvahovému dni fúze, při převodu obchodního jmění. Fyzické osoby, 
které vedou podvojné účetnictví (ke dni zahájení činnosti, ke dni účinnosti prohlášení 
konkursu). 

Další významnou funkcí rozvahy je, že umožňuje vypočítat výsledek hospodaření, tedy 
zisk nebo ztrátu. 
AKTIVA=PASIVA+ZISK 
AKTIVA+ZTRÁTA=PASIVA 



 
Příklad 4 
Obchodní společnost má následující aktiva a pasiva: 
Bankovní účet 450tis. Kč, krátkodobý bankovní úvěr 300tis. Kč, závazky z obchodního 
vztahu 150tis. Kč, odběratelé 300tis. Kč, Závazky za zaměstnanci 80tis. Kč, daň z příjmu 
120tis. Kč, peníze v pokladně 10tis. Kč, dlouhodobý hmotný majetek 650tis. Kč, oprávky k 
dlouhodobému hmotnému majetku 350tis. Kč, pohledávky za upsaný  vlastní kapitál 70tis. 
Kč, náklady příštích období 50tis. Kč, výrobky 110tis. Kč, zákonný rezervní fond 70tis. Kč, 
základní kapitál 500tis. Kč, rezerva na opravy dl.hmotného majetku 60tis. Kč, výsledek 
hospodaření ...? 
Sestavte rozvahu k 31.12.2004. A dopočítejte výsledek hospodaření. 
 

ROZVAHA v tis. Kč 
AKTIVA PASIVA 

1.Stálá aktiva 300 000 1. Vlastní kapitál 580 000
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Základní kapitál 500 000
Dlouhodobý hmotný majetek 650 000 Kapitálové fondy 0
Dlouhodobý finanční majetek 0 Zákonný rezervní fond 70 000
Oprávky k dl.hm.majetku -350 000 Výsledek hospodaření b.ú.období 10 000
2.Oběžná aktiva 940 000 2.Cizí zdroje 710 000
Zásoby 110 000 Rezervy 60 000
Pohledávky 370 000 Závazky 350 000
Peněžní prostředky, ceniny 10 000 Bankovní úvěr 300 000
Krátkodobý finanční majetek 450 000    
3. Ostatní aktiva 50 000 3. Ostatní pasiva 0
Náklady příštích období 50 000    
CELKEM AKTIVA 1 290 000 CELKEM PASIVA 1 290 000
 

Josef Valach se ve své knize zaměřuje spíše na kategorii zisku, který je ve výsledovce 
vykazován, než na výsledovku samotnou. Podle autora jsou způsoby a různé kategorie zisku, 
vykazované v účetnictví, v různých zemích odlišné. Rozepisuje se zde o způsobu výpočtu 
hospodářského výsledku v americké praxi, což však z hlediska naší seminární praxe 
nepovažujeme za důležité a tuto skutečnost pomineme. V praxi našich podniků je v současné 
době hospodářský výsledek vykazován podle základních oblastí, které tvoří podnikatelskou 
aktivitu: 
Ø oblast provozní činnosti, 
Ø oblast finančních operací, 
Ø oblast mimořádných výsledků. 
 

Východiskem pro stanovení hospodářského výsledku za účetní období jsou: 
Ø provozní výsledek hospodaření, tj. je rozdíl mezi provozními výnosy a provozními 

náklady, 
Ø výsledek hospodaření z finančních operací, tj. rozdíl mezi finančními výnosy a 

finančními náklady, 
Ø výsledek hospodaření za běžnou činnost, tj provozní výsledek hospodaření a výsledek 

z finančních operací, snížený o daň z příjmů z běžné činnosti, 
Ø mimořádný výsledek hospodaření, tj. rozdíl mimořádných výnosů a mimořádných 

nákladů, 
Ø výsledek hospodaření za účetní období, tj. výsledek hospodaření za běžnou činnost a 

mimořádný výsledek hospodaření. 



 
Josef Valach ve své publikaci, resp. v části týkající se Výkazu zisku a ztráty, nezmiňuje 

položky, které jsou podle autorů dalších dvou knih nezbytnou součástí tohoto výkazu. Jedná 
se o obchodní marži a přidanou hodnotu. To je dáno zřejmě zaměřením jeho knihy na firemní 
finance. Sleduje zde zisk a jeho výpočet, resp. stanovení hospodářského výsledku a jeho 
jednotlivých částí za účelem stanovení daně z příjmů podnikajících jednotek a následně zisku 
po zdanění.  
 
 



Závěr 
 
Klíčové pojmy: 
 
 aktiva    výnosy  
 pasiva     výkaz zisku a ztráty 
 bilanční rovnice   obchodní marže 

rozvaha    přidaná hodnota 
rozvahový den   VH za běžnou činnost 
náklady    VH mimořádný 

 
Shrnutí:  
 

Základní zdroje finančních informací o podniku získáme pomocí výkazů rozvaha a  
výkaz zisku a ztráty.  Jsou to účetní výkazy, které musí podnik sestavovat ke dni  
účetní závěrky. 
 

Strukturu aktiv a pasiv udává rozvaha, která funguje na principu bilanční rovnice  
AKTIVA = PASIVA. Tento vztah musí platit v každém okamžiku sestavování rozvahy. Je 
nutné tedy vykazovat nejen majetek podniku, ale také odkud tento majetek pochází. Podle 
rozvahového dne, k němuž se výkaz sestavuje, rozlišujeme rozvahu zahajovací, konečnou, 
mimořádnou a mezitímní. 

Pokud pomineme otázku, do které  skupiny byla zařazena ostatní aktiva v publikaci 
Účetnictví I a otázku, zda pohledávky za upsaný vlastní kapitál spadají do oběžného majetku, 
či mají být samostatně vykazovány, lze aktiva rozdělit do tří základních skupin. Tyto jsou 
uspořádány podle likvidity. Jde o stálá aktiva, oběžná aktiva, ostatní aktiva. Pasiva tvoří: 
vlastní kapitál, cizí kapitál a ostatní pasiva. 
 

Druhým zkoumaným výkazem je výkaz zisku a ztráty, který je z hlediska výpovědi o 
úspěšném hospodaření podniku nejdůležitější, jako hlavní nositel informací o nákladech, 
výnosech a výsledku hospodaření podniku za určité období. Náklady a výnosy jsou zde 
uspořádány stupňovitě, což umožňuje postupně vyčíslit jednotlivé ukazatele pro výpočet 
výsledku hospodaření.  

 Skládá se z částí: obchodní marže, přidaná hodnota, provozní VH, finanční VH, VH za 
běžnou činnost, VH z mimořádné činnosti, VH před zdaněním a VH po zdanění. 
 

Rozvaha i výkaz zisku a ztráty jsou propojeny prostřednictvím výsledku hospodaření. 
Jeho výpočet lze provést z obou výkazů. 
 

Existují dva typy rozvahy, jedná se o rozvahu v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu. 
Stejně tak existuje Výkaz zisku a ztráty v plném a zjednodušeném rozsahu. 
Výkazy v plném rozsahu musí sestavovat ty podnikatelské subjekty, které podléhají auditu 
podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších novel. 
 
 
 



Kontrolní otázky: 
 

1. Jaké položky tvoří rozvahu? 
2. Jaké položky tvoří výkaz zisku a ztráty a jak se vypočítají? 
3. Jaký je vztah mezi  rozvahou a výkazem zisku a ztráty? 
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Příloha 1 
Výsledovka  

   

Výkaz zisků a ztrát k 31.12. 2002 (v tis. Kč)     

 v tis. Kč 2002 2001 

+ Tržby za prodej zboží 0 0 

- Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 
 

+ Výkony 333 255 310 243 

- Výkonová spotřeba 203 109 198 148 

. Přidaná hodnota 130 146 112 095 

- Osobní náklady 73 763 72 033 

- Daně a poplatky 736 715 

- Odpisy stálých aktiv 8 626 10 064 

+ Ostatní provozní výnosy 7 939 9 334 

- Ostatní provozní náklady 21 131 9 748 

* Provozní hospodářský výsledek 33 829 28 869 

+ Finanční výnosy 7 631 7 067 

- Finanční náklady 16 256 11 767 

* Hospodářský výsledek z finančních operací - 8 625 - 4 700 

+ Mimořádné výnosy 7 22 

- Mimořádné náklady 127 1 059 

*  Mimořádný hospodářský výsledek - 120 - 1 037 

 Hospodářský výsledek před zdaněním 25 084 23 132 

 Daň z příjmu - splatná 7 997 6 200 

 Daň u příjmu - odložená - 141 - 31 

*** Hospodářský výsledek za účetní období 17 228 16 963 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 2 
Rozvaha k 31.12. 2002 (v tis. Kč)  

Označení v tis. Kč 2002 2001 

  AKTIVA 603 315 460 087 
A. Pohledávka za upsaný vlast. kapitál 0 0 
B. Stálá aktiva 462 757 330 339 
B.I. Nehmotný investiční majetek 2 397 2 808 
B.II. Hmotný investiční majetek 148 161 123 279 
B.III. Finanční investice 312 199 204 252 
C. Oběžná aktiva 74 142 71 547 
C.I. Zásoby 1 774 2 032 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 27 277 28 667 
C.III. Krátkodobé pohledávky 43 758 28 339 
C.IV. Finanční majetek 1 333 12 509 
D. Ostatní aktiva 66 416 12 509 
Označení v tis. Kč 2002 2001 

  PASIVA 603 315 460 087 
A. Vlastní kapitál 144 141 127 471 
A.I. Základní kapitál 106 000 6 000  
A.II. Kapitálové fondy 0 100 000 
A.III. Fondy ze zisku 2 072 1 083 
A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 18 841 3 425 
A.V. Hospodářský výsledek běžného období 17 228 16 963 
B. Cizí zdroje 447 653 327 958 
B.I. Rezervy 1 668 1 929 
B.II. Dlouhodobé závazky 13 411 7 646 
B.III. Krátkodobé závazky 85 723 68 383 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 346 851 250 000 
C. Ostatní pasiva 11 521 4 658 
 
 


