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METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO )DRAVÍ (FZ) 

Povinnost splnit FZ 

Fiﾐaﾐčﾐí zdraví ふF)) se vyhodnocuje, pokud je ve SpecifiIké části Pravidel pro žadatele k jedﾐotlivýﾏ 
operaIíﾏ staﾐoveﾐa podﾏíﾐka jeho splﾐěﾐí. 

Podﾏíﾐka splﾐěﾐí FZ se ﾐevztahuje ﾐapř. ﾐa oHIe, svazk┞ oHIí, příspěvkové orgaﾐizaIe, spolk┞, 
poHočﾐé spolk┞, ústav┞, oHeIﾐě prospěšﾐé společﾐosti, zájﾏová sdružeﾐí právﾐiIkýIh osoH, Iírkevﾐí 
orgaﾐizaIe a ﾐáHožeﾐské společﾐosti, ﾐadaIe, veřejﾐé VŠ a školﾐí statky/podniky.  

FZ se posuzuje u suHjektů, které: 

a) jsou účetﾐíﾏi jedﾐotkaﾏi, ﾐa ﾐěž se vztahuje prováděIí v┞hláška č. 500/2002 Sb. k zákoﾐu č. 
ヵヶン/ヱΓΓヱ SH., o účetﾐiItví, 

b) vedou daňovou evideﾐIi dle § ΑH zákoﾐa č. ヵΒヶ/ヱΓΓヲ SH., o daﾐíIh z příjﾏů, 

c) při staﾐoveﾐí základu daﾐě z příjﾏů ze saﾏostatﾐé čiﾐﾐosti ふ§ Α zákoﾐa č. ヵΒヶ/ヱΓΓヲ SH., o 
daﾐíIh z příjﾏůぶ ﾐeuplatňují výdaje prokazatelﾐě v┞ﾐaložeﾐé ﾐa dosažeﾐí, zajištěﾐí a udržeﾐí 
příjﾏu a řídí se § Α odstavIeﾏ ふΑぶ zákoﾐa č. ヵΒヶ/ヱΓΓヲ SH., o daﾐíIh z příjﾏů.  

Jestliže se ﾐa suHjekt ﾐevztahují Hod┞ aぶ, Hぶ a Iぶ, pak se u ﾐěho F) ﾐehodﾐotí. 

HodﾐoIeﾐí F) 

HodﾐoIeﾐí F) se provádí za posledﾐí ン uzavřeﾐá účetﾐí oHdoHí, tj. tři po soHě ﾐavazujíIí oHdoHí 
Hezprostředﾐě předIházejíIí roku podáﾐí žádosti.  

- )a uzavřeﾐá oHdoHí ﾏusí Hýt u ﾏístﾐě příslušeﾐého správIe daﾐě podaﾐá daňová přizﾐáﾐí. 1 

- Daňová přizﾐáﾐí ﾏusí Hýt podaﾐá ﾐejpozději do data zasláﾐí forﾏulářů pro posouzeﾐí 
fiﾐaﾐčﾐího zdraví.  

- Daňová přizﾐáﾐí ﾏusí Hýt podáﾐa ﾐejpozději do terﾏíﾐu předkládáﾐí příloh po podáﾐí Žádosti 
o dotaci. 2 

Pokud H┞l podﾐik založeﾐ ﾐeHo f┞ziIká osoHa zahájila čiﾐﾐost ふtj. suHjekt Hez historieぶ, pak se fiﾐaﾐčﾐí 
zdraví prokazuje pouze za ヲ uzavřeﾐá účetﾐí oHdoHí.  

V případě, že jsou ekoﾐoﾏiIké výsledk┞ v ﾐěkteréﾏ roIe ﾐegativﾐě ovlivﾐěﾐ┞ zásaheﾏ v┞šší ﾏoIi či 
ﾏiﾏořádﾐou okolﾐostí3, ﾐeHude po prokázáﾐí této skutečﾐosti příslušﾐý rok ふﾏa┝iﾏálﾐě 1) do 

hodﾐoIeﾐí počítáﾐ. SuHjekt doloží forﾏuláře pro posouzeﾐí F) a píseﾏﾐě ふﾐapř. potvrzeﾐíﾏ od 
pojišťovﾐ┞ぶ prokáže, že H┞l zásaheﾏ v┞šší ﾏoIi či ﾏiﾏořádﾐou okolﾐostí postižeﾐ. ProstředﾐiItvíﾏ 
příloh předkládaﾐýIh po podáﾐí Žádosti o dotaIi suHjekt zažádá o ﾐezahrﾐutí daﾐého účetﾐího 
oHdoHí do výpočtu F).  

                                                           
1 Příklad: Pokud suHjekt podal daňové přizﾐáﾐí za oHdoHí ヲヰヱヵ, Hude F) hodﾐoIeﾐo za oHdoHí ヲヰヱヵ, ヲヰヱヴ a ヲヰヱン.  
                  Pokud subjekt nepodal daňové přizﾐáﾐí za oHdoHí ヲヰヱヵ, Hude F) hodﾐoIeﾐo za oHdoHí ヲヰヱヴ, ヲヰヱン a ヲヰヱヲ.  
2 V případě, že se jedﾐá o operaIe LEADER, ﾏusí Hýt daňová přizﾐáﾐí podáﾐa ﾐejpozději do terﾏíﾐu předkládáﾐí příloh při podáﾐí Žádosti o 
dotaci na MAS.  
3 Dle oHeIﾐé části Pravidel. 
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SuHjekt, jehož průﾏěrﾐá výše příjﾏů ふdaňová evideﾐIeぶ ﾐeHo průﾏěrﾐá výše součtu tržeH za prodej 
zHoží a výkoﾐů, resp. tržeH z prodeje výroHků a služeH, zﾏěﾐ┞ stavu zásoH vlastﾐí čiﾐﾐosti a aktivaIe, 
ふúčetﾐiItvíぶ je ﾐulová, Hude hodﾐoIeﾐ jako ﾐev┞hovujíIí.  

Jestliže subjekt ﾐedispoﾐuje alespoň ヲ uzavřeﾐýﾏi účetﾐíﾏi oHdoHíﾏi, nelze FZ vyhodnotit.  

Postup hodﾐoIeﾐí F) 

Pro v┞hodﾐoIeﾐí FZ se používá 10 poﾏěrovýIh ukazatelů fiﾐaﾐčﾐí aﾐalýz┞ z oblasti rentability, 

likvidity, zadlužeﾐosti a aktivit┞. Podle dosažeﾐého výsledku jsou jedﾐotlivýﾏ ukazatelůﾏ přiděleﾐ┞ 
body, viz taHulk┞ Hodového hodﾐoIeﾐí ukazatelů ふPříloha ヱ, Příloha ヲ, Příloha ン). V┞hodﾐoIeﾐí 
ukazatelů se provede pro každé účetﾐí oHdoHí zvlášť. Následﾐě se Hod┞ přiděleﾐé všeﾏ ukazatelůﾏ v 
jedﾐotlivýIh účetﾐíIh oHdoHíIh sečtou. Výsledﾐé hodﾐoIeﾐí F) představuje aritﾏetiIký průﾏěr 
součtu Hodů za předkládaﾐá účetﾐí oHdoHí. 

Celkově je ﾏožﾐé dosáhﾐout ﾏa┝iﾏálﾐě 30 Hodů. Pro splﾐěﾐí podﾏíﾐk┞ F) ふjakožto kritéria 
přijatelﾐosti projektuぶ je zapotřeHí získat víIe ﾐež 9 Hodů. Výsledkeﾏ hodﾐoIeﾐí ﾏusí Hýt dosažeﾐí 
kategorie A, B nebo C dle taHulk┞ ﾐíže. 

Tabulka 1: Rozlišeﾐí kategorií F) dle dosažeﾐého počtu Hodů 

Kategorie A  (22; 30> 

Splﾐěﾐí podﾏíﾐk┞ F) Kategorie B  (14; 22> 

Kategorie C  (9; 14> 

Kategorie D  (6; 9> 
Nesplﾐěﾐí podﾏíﾐk┞ F) 

Kategorie E  <0; 6> 

Návazﾐost v┞užitýIh položek ukazatelů pro výpočet F) ﾐa výkaz┞ účetﾐí závěrk┞ a přizﾐáﾐí k dani 

z příjﾏů f┞ziIkýIh osoH jsou uvedeﾐ┞ v Příloze ヴ, Příloze ヵ a Příloze ヶ. 

Pro orieﾐtačﾐí výpočet FZ lze v┞užít jedﾐoduIhý kalkulátor v Excelu, který je zveřejﾐěﾐ na 

iﾐterﾐetovýIh stráﾐkáIh SZIF https://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi.  

Podklady pro hodﾐoIeﾐí FZ 

Podkladeﾏ pro hodﾐoIeﾐí F) jsou v┞plﾐěﾐé forﾏuláře, které ﾏají forﾏu pdf ふukázka forﾏulářů je 
uvedena v Příloze 8). Forﾏuláře se v┞geﾐerují ﾐa Portálu farﾏáře v závislosti ﾐa způsoHu vedeﾐí 
účetﾐiItví, nebo daňové evideﾐIe. Postup pro doložeﾐí pdf forﾏulářů, tj. poviﾐﾐýIh či ﾐepoviﾐﾐýIh 
příloh předkládaﾐýIh po podáﾐí Žádosti o dotaIi, je zveřejﾐěﾐý na iﾐterﾐetovýIh stráﾐkáIh S)IF 
(https://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi). 

Pokud suHjekt ﾐevede účetﾐiItví aﾐi daňovou evideﾐIi dle § ΑH zákoﾐa č. ヵΒヶ/ヱΓΓヲ SH., o daﾐíIh 
z příjﾏů a dosahuje příjﾏů ze saﾏostatﾐé čiﾐﾐosti ふ§ Α zákoﾐa č. ヵΒヶ/ヱΓΓヲ SH., o daﾐíIh z příjﾏůぶ, ﾐa 
které uplatňuje výdaje proIeﾐteﾏ z příjﾏů dle § Α, odstavIe ふΑぶ zákoﾐa č. ヵΒヶ/ヱΓΓヲ SH., o daﾐíIh 
z příjﾏů, v┞plňuje stejﾐé údaje jako suHjekt, který vede daňovou evideﾐIi. V případě, že těﾏito údaji 
ﾐedispoﾐuje, staﾐoví je odhadeﾏ dle své dlouhodoHé pra┝e.  
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V případě v┞kazováﾐí příjﾏů a výdajů dle § ヱン zákoﾐa č. ヵΒヶ/ヱΓΓヲ SH. o daﾐíIh z příjﾏů ふtj. 
spolupraIujíIí osoH┞ぶ jsou vstupﾐí data v┞plňováﾐa z přizﾐáﾐí k dani z příjﾏů f┞ziIkýIh osob dle 

postupu, který je uvedeﾐ v Příloze Α.  

Koﾐtrola podkladů pro hodﾐoIeﾐí F) 

)a správﾐost v┞plﾐěﾐýIh hodﾐot ve forﾏuláříIh pro prokázáﾐí F) zodpovídá žadatel. Pravdivost 

v┞plﾐěﾐýIh forﾏulářů pro prokázáﾐí F) Hude ověřeﾐa při f┞ziIké koﾐtrole projektu ﾐa ﾏístě.  

a) Pokud suHjekt vede účetﾐiItví, pak Hude koﾐtrolováﾐa shoda hodﾐot zejﾏ. s rozvahou, 
výkazeﾏ zisku a ztrát┞ a daňovýﾏi přizﾐáﾐíﾏi ověřeﾐýﾏi fiﾐaﾐčﾐíﾏ úřadeﾏ ふvčetﾐě 
případﾐýIh dodatečﾐýIh ﾐeHo opravﾐýIh přizﾐáﾐíぶ. Při elektroﾐiIkéﾏ podáﾐí daňového 
přizﾐáﾐí je akIeptováﾐo potvrzeﾐí o podáﾐí daňového přizﾐáﾐí.  

b) Pokud suHjekt vede daňovou evideﾐIi dle § ΑH zákoﾐa č. ヵΒヶ/ヱΓΓヲ SH., o daﾐíIh z příjﾏů, pak 
Hude koﾐtrolováﾐa shoda hodﾐot zejﾏéﾐa s evideﾐIí příjﾏů a výdajů, evideﾐIí ﾏajetku a 
dluhů a daňovýﾏi přizﾐáﾐíﾏi ověřeﾐýﾏi fiﾐaﾐčﾐíﾏ úřadeﾏ ふvčetﾐě případﾐýIh dodatečﾐýIh 
ﾐeHo opravﾐýIh přizﾐáﾐíぶ. Při elektroﾐiIkéﾏ podáﾐí daňového přizﾐáﾐí je akIeptováﾐo 
potvrzeﾐí o podáﾐí daňového přizﾐáﾐí. 

c) Pokud subjekt ﾐevede účetﾐiItví ani daňovou evideﾐIi dle § ΑH zákoﾐa č. ヵΒヶ/ヱΓΓヲ SH., o 
daﾐíIh z příjﾏů, ale uplatňuje výdaje proIeﾐteﾏ z příjﾏů dle § Α, odstavIe ふΑぶ zákoﾐa č. 
ヵΒヶ/ヱΓΓヲ SH., o daﾐíIh z příjﾏů, pak Hude koﾐtrolováﾐa shoda hodﾐot zejﾏéﾐa s evideﾐIí 
příjﾏů, evideﾐIí pohledávek a daňovýﾏi přizﾐáﾐíﾏi ověřeﾐýﾏi fiﾐaﾐčﾐíﾏ úřadeﾏ ふvčetﾐě 
případﾐýIh dodatečﾐýIh ﾐeHo opravﾐýIh přizﾐáﾐíぶ. Při elektroﾐiIkéﾏ podáﾐí daňového 
přizﾐáﾐí je akIeptováﾐo potvrzeﾐí o podáﾐí daňového přizﾐáﾐí. 

Výkaz┞ účetﾐí závěrk┞ ふrozvaha, výkaz zisku a ztrát┞ぶ, evideﾐIe příjﾏů a výdajů, evideﾐIe ﾏajetku a 
dluhů, evideﾐIe pohledávek aﾐi ověřeﾐá daňová přizﾐáﾐí se prostředﾐiItvíﾏ Portálu farﾏáře ﾐa S)IF 
ﾐezasílají. Jako podklad┞ pro posouzeﾐí F) se dokládají pouze v┞geﾐerovaﾐé a v┞plﾐěﾐé pdf forﾏuláře 
přes Portál farﾏáře. 
 

Sezﾐaﾏ příloh  

Příloha ヱ ÚčetﾐiItví: Výpočet ukazatelů, ﾏezﾐí hodﾐot┞ ukazatelů, Hodové hodﾐoIeﾐí ukazatelů 
ふúčetﾐí výkaz┞ do roku ヲヰヱヵぶ 
Příloha ヲ ÚčetﾐiItví: Výpočet ukazatelů, ﾏezﾐí hodﾐot┞ ukazatelů, Hodové hodﾐoIeﾐí ukazatelů 
ふúčetﾐí výkaz┞ od roku ヲヰヱヶぶ 
Příloha ン Daňová evideﾐIe: Výpočet ukazatelů, ﾏezﾐí hodﾐot┞ ukazatelů, Hodové hodﾐoIeﾐí 
ukazatelů  
Příloha ヴ Návazﾐost v┞užitýIh položek ukazatelů ﾐa účetﾐí výkaz┞ ふヲヰヱヲ – 2015) 

Příloha ヵ Návazﾐost v┞užitýIh položek ukazatelů ﾐa účetﾐí výkaz┞ ふod oHdoHí ヲヰヱヶぶ 
Příloha ヶ Návazﾐost forﾏuláře Daňové evideﾐIe ﾐa přizﾐáﾐí k dani z příjﾏů f┞ziIkýIh osoH 

Příloha Α Postup pro v┞plﾐěﾐí vstupﾐíIh dat v případě v┞kazováﾐí příjﾏů a výdajů dle § ヱン zákoﾐa 
č. ヵΒヶ/ヱΓΓヲ SH., o daﾐíIh z příjﾏů ふspolupraIujíIí osoH┞ぶ 
Příloha Β Ukázka forﾏulářů pro prokázáﾐí fiﾐaﾐčﾐího zdraví  
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Příloha ヱ ÚčetﾐiItví: Výpočet ukazatelů, ﾏezﾐí hodﾐoty ukazatelů, Hodové hodﾐoIeﾐí ukazatelů ふúčetﾐí výkazy do roku ヲヰヱヵぶ 

Ukazatel Výpočet ukazatelů  
Mezﾐí hodﾐot┞ 

Bodové hodﾐoIeﾐí 

1 
ROA  100 * ふProvozﾐí výsledek hospodařeﾐí + )ﾏěﾐa stavu rezerv a opravﾐýIh položek v 

provozﾐí oHlasti a koﾏple┝ﾐíIh ﾐákladů příštíIh oHdoHíぶ / Aktiva Ielkeﾏ  
(-∞; ヰ> (0; 1,5) <1,5; 3> ふン; ∞ぶ 

(%) MAX 0 1 2 3 

2 
DlouhodoHá reﾐtaHilita  100 * ふFoﾐd┞ ze zisku + Výsledek hospodařeﾐí ﾏiﾐulýIh let + Výsledek hospodařeﾐí 

Hěžﾐého účetﾐího oHdoHíぶ / Aktiva Ielkeﾏ  
(-∞; ヰ> (0; 2) <2; 8> ふΒ; ∞ぶ 

(%) MAX 0 1 2 3 

3 
Přidaﾐá hodﾐota / vstupy  

100 * Přidaﾐá hodﾐota / ふNáklad┞ v┞ﾐaložeﾐé ﾐa prodaﾐé zHoží + Výkoﾐová spotřeHaぶ   (-∞; ヱヵぶ <15; 30> ふンヰ; ∞ぶ 
(%) MAX   1 2 3 

4 

ReﾐtaHilita výkoﾐů, 
z cash flow   

100 * ふVýsledek hospodařeﾐí za účetﾐí oHdoHí + Odpis┞ dlouhodoHého ﾐehﾏotﾐého a 
hﾏotﾐého ﾏajetku + )ůstatková Ieﾐa prodaﾐého dlouhodoHého ﾏajetku a ﾏateriáluぶ 

/ ふTržH┞ za prodej zHoží + Výkoﾐ┞ぶ 

(-∞; ヰ>  (0; 6) <6; 15> ふヱヵ; ∞ぶ 

(%) MAX 0 1 2 3 

5 
Celková zadlužeﾐost   100 * ふCizí zdroje – Dohadﾐé účt┞ pasivﾐí ふdlouhodoHéぶ – Dohadﾐé účt┞ pasivﾐí ふkrátkodoHéぶ 

– Rezervy) / Pasiva celkem  

(-∞; ヵヵぶ <55; 70> (70; 100) <ヱヰヰ; ∞ぶ 
(%) MIN 3 2 1 0 

6 
Úrokové krytí  ふProvozﾐí výsledek hospodařeﾐí + )ﾏěﾐa stavu rezerv a opravﾐýIh položek v provozﾐí 

oHlasti a koﾏple┝ﾐíIh ﾐákladů příštíIh oHdoHíぶ / Nákladové úrok┞ 

(-∞; ヰ> (0; 1,1) <1,1; 2,1> ふヲ,ヱ; ∞ぶ 

ふﾐásoHekぶ MAX 0 1 2 3 

7 

DoHa splatﾐosti dluhů, 
z cash flow  

ふCizí zdroje – Dohadﾐé účt┞ pasivﾐí ふdlouhodoHéぶ – Dohadﾐé účt┞ pasivﾐí ふkrátkodoHéぶ – 

Rezervy – KrátkodoHý fiﾐaﾐčﾐí ﾏajetekぶ / ふVýsledek hospodařeﾐí za účetﾐí oHdoHí + 
Odpis┞ dlouhodoHého ﾐehﾏotﾐého a hﾏotﾐého ﾏajetku + )ůstatková Ieﾐa prodaﾐého 

dlouhodoHého ﾏajetku a ﾏateriáluぶ 

(-∞; ヰ> (0; 5) <5; 7> ふΑ; ∞ぶ 

(roky) MIN 0 3 2 1 

8 
Krytí zásoH ČPK   ふOHěžﾐá aktiva + Časové rozlišeﾐí (aktiva) – KrátkodoHé závazk┞ – KrátkodoHé Haﾐkovﾐí 

úvěr┞ – KrátkodoHé fiﾐaﾐčﾐí výpoﾏoIi – Časové rozlišeﾐí (pasiva) - Dohadﾐé účt┞ pasivﾐí 
ふdlouhodoHéぶぶ / )ásoH┞ 

  (-∞; ヰ,ヵぶ <0,5; 0,7> ふヰ,Α; ∞ぶ 

ふﾐásoHekぶ MAX   1 2 3 

9 
Pohotová likvidita ふLヲぶ ふKrátkodoHé pohledávk┞ – Dohadﾐé účt┞ aktivﾐí ふkrátkodoHéぶ + KrátkodoHý fiﾐaﾐčﾐí 

ﾏajetekぶ / ふKrátkodoHé závazk┞ – Dohadﾐé účt┞ pasivﾐí ふkrátkodoHéぶ + KrátkodoHé 
Haﾐkovﾐí úvěr┞ + KrátkodoHé fiﾐaﾐčﾐí výpoﾏoIiぶ 

  (-∞; ヱぶ <1; 1,5> ふヱ,ヵ; ∞ぶ 

ふﾐásoHekぶ MAX   1 2 3 

10 
Iﾐvestičﾐí aktivita 100 * ふDlouhodoHý ﾏajetek Hěžﾐé úč. o. netto - DlouhodoHý ﾏajetek ﾏiﾐulé úč. o. 

ﾐetto + Odpis┞ dlouhodoHého ﾐehﾏotﾐého a hﾏotﾐého ﾏajetkuぶ / DlouhodoHý 
ﾏajetek ﾏiﾐulé úč. o. ﾐetto 

(-∞; ヰ> (0; 2,51) <2,51; 5> ふヵ; ∞ぶ 

(%) MAX 0 1 2 3 
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Příloha ヲ ÚčetﾐiItví: Výpočet ukazatelů, ﾏezﾐí hodﾐoty ukazatelů, Hodové hodﾐoIeﾐí ukazatelů ふúčetﾐí výkazy od roku ヲヰヱヶぶ 

Ukazatel Výpočet ukazatelů  
Mezﾐí hodﾐot┞ 

Bodové hodﾐoIeﾐí 

1 
ROA  100 * ふProvozﾐí výsledek hospodařeﾐí + Úprav┞ hodﾐot dlouhodoHého ﾐehﾏotﾐého a hﾏotﾐého 

ﾏajetku dočasﾐé + Úpravy hodnot zásoH + Úprav┞ hodﾐot pohledávek + Rezerv┞ v provozﾐí oHlasti a 
koﾏple┝ﾐí ﾐáklad┞ příštíIh oHdoHíぶ / Aktiva Ielkeﾏ  

(-∞; ヰ> (0; 1,5) <1,5; 3> ふン; ∞ぶ 

(%) MAX 0 1 2 3 

2 
DlouhodoHá reﾐtaHilita  100 * ふFoﾐd┞ ze zisku + Výsledek hospodařeﾐí ﾏiﾐulýIh let + Výsledek hospodařeﾐí Hěžﾐého 

účetﾐího oHdoHíぶ / Aktiva Ielkeﾏ  
(-∞; ヰ> (0; 2) <2; 8> ふΒ; ∞ぶ 

(%) MAX 0 1 2 3 

3 

Přidaﾐá hodﾐota / 
vstupy  

100 * (TržH┞ za prodej zHoží - Náklad┞ v┞ﾐaložeﾐé ﾐa prodaﾐé zHoží + ふTržH┞ z prodeje výroHků a 
služeH - )ﾏěﾐa stavu zásoH vlastﾐí čiﾐﾐosti ふ+/-) - Aktivace (-)) - ふSpotřeHa ﾏateriálu a eﾐergie + 

SlužH┞ぶ)/ Výkoﾐová spotřeHa  

  (-∞; ヱヵぶ <15; 30> ふンヰ; ∞ぶ 

(%) MAX   1 2 3 

4 

ReﾐtaHilita výkoﾐů, 
z cash flow   

100 * ふVýsledek hospodařeﾐí za účetﾐí oHdoHí + Úprav┞ hodﾐot dlouhodoHého ﾐehﾏotﾐého a 
hﾏotﾐého ﾏajetku trvalé + )ůstatková Ieﾐa prodaﾐého dlouhodoHého ﾏajetku + )ůstatková Ieﾐa 

prodaﾐého ﾏateriáluぶ / ふTržH┞ za prodej zHoží + TržH┞ z prodeje výroHků a služeH - )ﾏěﾐa stavu 

zásoH vlastﾐí čiﾐﾐosti ふ+/-) - Aktivace (-))  

(-∞; ヰ> (0; 6) <6; 15> ふヱヵ; ∞ぶ 

(%) MAX 0 1 2 3 

5 
Celková zadlužeﾐost   100 * ふCizí zdroje – Dohadﾐé účt┞ pasivﾐí ふdlouhodoHéぶ – Dohadﾐé účt┞ pasivﾐí ふkrátkodoHéぶ – Rezervy) / 

Pasiva celkem  

(-∞; ヵヵぶ <55; 70> (70; 100) <ヱヰヰ; ∞ぶ 
(%) MIN 3 2 1 0 

6 
Úrokové krytí  ふProvozﾐí výsledek hospodařeﾐí + Úprav┞ hodﾐot dlouhodoHého ﾐehﾏotﾐého a hﾏotﾐého ﾏajetku 

dočasﾐé + Úprav┞ hodﾐot zásoH + Úprav┞ hodﾐot pohledávek + Rezerv┞ v provozﾐí oHlasti a 
koﾏple┝ﾐí ﾐáklad┞ příštíIh oHdoHíぶ / Nákladové úrok┞ a podoHﾐé ﾐáklad┞ 

(-∞ ヰ> (0; 1,1) <1,1; 2,1> ふヲ,ヱ; ∞ぶ 

ふﾐásoHekぶ MAX 0 1 2 3 

7 

DoHa splatﾐosti dluhů, 
z cash flow  

ふCizí zdroje – Dohadﾐé účt┞ pasivﾐí ふdlouhodoHéぶ – Dohadﾐé účt┞ pasivﾐí ふkrátkodoHéぶ – Rezervy – 

(KrátkodoHý fiﾐaﾐčﾐí ﾏajetek + Peﾐěžﾐí prostředk┞)) / ふVýsledek hospodařeﾐí za účetﾐí oHdoHí + 
Úprav┞ hodﾐot dlouhodoHého ﾐehﾏotﾐého a hﾏotﾐého ﾏajetku trvalé + )ůstatková Ieﾐa 

prodaﾐého dlouhodoHého majetku + )ůstatková Ieﾐa prodaﾐého ﾏateriáluぶ 

(-∞; ヰ> (0; 5) <5; 7> ふΑ; ∞ぶ 

(roky) MIN 0 3 2 1 

8 
Krytí zásoH ČPK   ふOHěžﾐá aktiva + Časové rozlišeﾐí aktiv – KrátkodoHé závazk┞ – )ávazk┞ k úvěrovýﾏ iﾐstituIíﾏ – 

KrátkodoHé fiﾐaﾐčﾐí výpoﾏoIi – Časové rozlišeﾐí pasiv - Dohadﾐé účt┞ pasivﾐí ふdlouhodoHéぶぶ / )ásoH┞ 

  (-∞; ヰ,ヵぶ <0,5; 0,7> ふヰ,Α; ∞ぶ 
ふﾐásoHekぶ MAX   1 2 3 

9 
Pohotová likvidita ふLヲぶ ふKrátkodoHé pohledávk┞ – Dohadﾐé účt┞ aktivﾐí ふkrátkodoHéぶ + KrátkodoHý fiﾐaﾐčﾐí ﾏajetek + Peﾐěžﾐí 

prostředk┞ぶ / ふKrátkodoHé závazk┞ – 

Dohadﾐé účt┞ pasivﾐí ふkrátkodoHéぶ + )ávazk┞ k úvěrovýﾏ iﾐstituIíﾏ + KrátkodoHé fiﾐaﾐčﾐí výpoﾏoIiぶ 

  (-∞; ヱぶ <1; 1,5> ふヱ,ヵ; ∞ぶ 

ふﾐásoHekぶ MAX   1 2 3 

10 
Iﾐvestičﾐí aktivita 

100 * ふDlouhodoHý ﾏajetek Hěžﾐé úč. o. netto - DlouhodoHý ﾏajetek ﾏiﾐulé úč. o. ﾐetto + Úprav┞ 
hodﾐot dlouhodoHého ﾐehﾏotﾐého a hﾏotﾐého ﾏajetku trvaléぶ / DlouhodoHý ﾏajetek ﾏiﾐulé úč. 

o. netto 

(-∞; ヰ> (0; 2,51) <2,51; 5> ふヵ; ∞ぶ 

(%) MAX 0 1 2 3 
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Příloha ン Daňová evideﾐIe: Výpočet ukazatelů, ﾏezﾐí hodﾐoty ukazatelů, Hodové hodﾐoIeﾐí ukazatelů 

Ukazatel Výpočet ukazatelů  
Mezﾐí hodﾐot┞ 

Bodové hodﾐoIeﾐí 

1 
ReﾐtaHilita Ielkového ﾏajetku 

100 * ふPříjﾏ┞ – Výdaje – Odpisy) / (Majetek celkem)  
(-∞; ヰ> (0; 1,5) <1,5; 3> ふン; ∞ぶ 

(%) MAX 0 1 2 3 

2 
ReﾐtaHilita vlastﾐíIh zdrojů 

100 * ふPříjﾏ┞ – Výdaje – Odpis┞ぶ / ふČistý ﾏajetekぶ  
(-∞; ヰ> (0; 1,7) <1,7; 4> ふヴ; ∞ぶ 

(%) MAX 0 1 2 3 

3 
Celková zadlužeﾐost   

100 * ふ)ávazk┞ Ielkem / Majetek celkem)  
(-∞; ンヰぶ <30; 50> (50; 100) <ヱヰヰ; ∞ぶ 

(%) MIN 3 2 1 0 

4 

Krytí dlouhodoHého ﾏajetku 
vlastﾐíﾏi zdroji  Čistý ﾏajetek / ふHﾏotﾐý a DlouhodoHý ﾐehﾏotﾐý ﾏajetekぶ 

(-∞; ヰ>  (0; 0,51) <0,51; 1> ふヱ; ∞ぶ 

ふﾐásoHekぶ MAX 0 1 2 3 

5 
Podíl výdajů ﾐa ヱ Kč příjﾏů   

Výdaje Ielkeﾏ / Příjﾏ┞ Ielkeﾏ 
(-∞; ヰ,Γヵぶ <0,95; 0,99> (0,99; 1> ふヱ; ∞ぶ 

ふﾐásoHekぶ MIN 3 2 1 0 

6 
DoHa oHratu zásoH 

ふ)ásoH┞ / Příjﾏ┞ Ielkeﾏぶ * ンヶヰ 
  (-∞; ヴヰぶ <40; 70> ふΑヰ; ∞ぶ 

(dny) MIN   3 2 1 

7 
OHrátkovost ﾏajetku 

Příjﾏ┞ Ielkeﾏ / Majetek Ielkeﾏ 
  (-∞; ヰ,ンぶ <0,3; 1> ふヱ; ∞ぶ 

ふﾐásoHekぶ MAX   1 2 3 

8 
"Pohotová likvidita"   ふPohledávk┞ + Peﾐěžﾐí prostředk┞ v hotovosti a ﾐa HaﾐkovﾐíIh účteIh + Ceﾐﾐé papír┞ 

a peﾐěžﾐí vklad┞ぶ / ふ)ávazk┞ včetﾐě přijatýIh úvěrů a půjčekぶ 
  (-∞; ヰ,Αぶ <0,7; 1,5> ふヱ,ヵ; ∞ぶ 

ふﾐásoHekぶ MAX   1 2 3 

9 
DoHa splatﾐosti závazků 

)ávazk┞ Ielkeﾏ / ふPříjﾏ┞ – Výdajeぶ 
(-∞; ヰ> (0; 5) <5; 7> ふΑ; ∞ぶ 

(roky) MIN 0 3 2 1 

10 
Iﾐvestičﾐí aktivita {[ふHﾏotﾐý ﾏajetek + Ostatﾐí ﾏajetek ﾐa koﾐIi zdaňovaIího oHdoHíぶ – ふHﾏotﾐý 

ﾏajetek + Ostatﾐí ﾏajetek ﾐa začátku zdaňovaIího oHdoHíぶ + Uplatﾐěﾐé odpisy 

Ielkeﾏ] / ふHﾏotﾐý ﾏajetek + Ostatﾐí ﾏajetek ﾐa začátku zdaňovaIího oHdoHíぶ} * ヱヰヰ 

(-∞; ヰ> (0; 2,51) <2,51; 5> ふヵ; ∞ぶ 

(%) MAX 0 1 2 3 
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Příloha ヴ Návazﾐost využitýIh položek ukazatelů ﾐa účetﾐí výkazy ふヲヰヱヲ – 2015) 

Rozvaha 

   Aktiva celkem 

B. DlouhodoHý ﾏajetek 

C.  OHěžﾐá aktiva  
C. I. )ásoH┞  
C. III. KrátkodoHé pohledávk┞ 

C. III. 8. Dohadﾐé účt┞ aktivﾐí ふkrátkodoHéぶ 
C. IV.  KrátkodoHý fiﾐaﾐčﾐí ﾏajetek 

D. I.  Časové rozlišeﾐí  
  Pasiva celkem  

A. III.  Fondy ze zisku 1) 

A. IV.  Výsledek hospodařeﾐí ﾏiﾐulýIh let  
A. V. 1  Výsledek hospodařeﾐí Hěžﾐého účetﾐího oHdoHí 2) 

B.  Cizí zdroje 

B. I.  Rezervy 

B. II. 8. Dohadﾐé účt┞ pasivﾐí ふdlouhodoHéぶ 
B. III.  KrátkodoHé závazk┞ 

B. III. 10. Dohadﾐé účt┞ pasivﾐí ふkrátkodoHéぶ  
B. IV. 2. KrátkodoHé Haﾐkovﾐí úvěr┞ 

B. IV. 3. KrátkodoHé fiﾐaﾐčﾐí výpoﾏoIi 
C. I.  Časové rozlišeﾐí  

Výkaz zisku a ztrát┞ 

I.  TržH┞ za prodej zHoží 
A.  Náklad┞ v┞ﾐaložeﾐé ﾐa prodaﾐé zHoží 
II.  Výkoﾐ┞ 

B.  Výkoﾐová spotřeHa 

 +  Přidaﾐá hodﾐota 

E.  Odpis┞ dlouhodoHého ﾐehﾏotﾐého a hﾏotﾐého ﾏajetku 

F.  )ůstatková Ieﾐa prodaﾐého dlouhodoHého ﾏajetku a ﾏateriálu 

G.  
)ﾏěﾐa stavu rezerv a opravﾐýIh položek v provozﾐí oHlasti a koﾏple┝ﾐíIh 
ﾐákladů příštíIh oHdoHí 

* Provozﾐí výsledek hospodařeﾐí  
N.  Nákladové úrok┞ 

*** Výsledek hospodařeﾐí za účetﾐí oHdoHí 

1) v oHdoHí ヲヰヱヲ, ヲヰヱン A. III. Rezervﾐí foﾐdy, ﾐedělitelﾐý foﾐd a ostatﾐí foﾐdy ze zisku 

2) v oHdoHí ヲヰヱヲ, ヲヰヱン A.V. Výsledek hospodařeﾐí Hěžﾐého účetﾐího oHdoHí 
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Příloha ヵ Návazﾐost využitýIh položek ukazatelů ﾐa účetﾐí výkazy ふod oHdoHí ヲヰヱヶぶ 

Rozvaha  

  Aktiva celkem 

B. DlouhodoHý ﾏajetek 

C.  OHěžﾐá aktiva  
C. I. )ásoH┞  
C. II. 2. KrátkodoHé pohledávk┞ 

C. II. 2. 4. 5. Dohadﾐé účt┞ aktivﾐí ふkrátkodoHé) 

C. III. KrátkodoHý fiﾐaﾐčﾐí ﾏajetek  
C. IV. Peﾐěžﾐí prostředk┞ 

D. Časové rozlišeﾐí aktiv 

  Pasiva celkem  

A. III.  Fondy ze zisku 

A. IV.  Výsledek hospodařeﾐí ﾏiﾐulýIh let ふ+/-) 

A. V.  Výsledek hospodařeﾐí Hěžﾐého účetﾐího oHdoHí 
B + C Cizí zdroje 

B. Rezervy 

C. I. 9. 2. Dohadﾐé účt┞ pasivﾐí ふdlouhodoHé) 

C. II. KrátkodoHé závazk┞ 

C. II. 2. )ávazk┞ k úvěrovýﾏ iﾐstituIíﾏ 

C. II. 8. 2. KrátkodoHé fiﾐaﾐčﾐí výpoﾏoIi 
C. II. 8. 6. Dohadﾐé účt┞ pasivﾐí ふkrátkodoHé) 

D. Časové rozlišeﾐí pasiv 

Výkaz zisku a ztrát┞  

I. TržH┞ z prodeje výroHků a služeH 

II.  TržH┞ za prodej zHoží 
A. 1.  Náklad┞ v┞ﾐaložeﾐé ﾐa prodaﾐé zHoží 
A. 2. SpotřeHa ﾏateriálu a eﾐergie 

A. 3. SlužH┞ 

B. )ﾏěﾐa stavu zásoH vlastﾐí čiﾐﾐosti ふ+/-) 

C. Aktivace (-) 

E. 1. 1. Úprav┞ hodﾐot dlouhodoHého ﾐehﾏotﾐého a hﾏotﾐého ﾏajetku - trvalé 

E. 1. 2. Úprav┞ hodﾐot dlouhodoHého ﾐehﾏotﾐého a hﾏotﾐého ﾏajetku - dočasﾐé 

E. 2. Úprav┞ hodﾐot zásoH 

E. 3. Úprav┞ hodﾐot pohledávek 

F. 1. )ůstatková Ieﾐa prodaﾐého dlouhodoHého ﾏajetku 

F. 2. )ůstatková Ieﾐa prodaﾐého ﾏateriálu 

F. 4. Rezerv┞ v provozﾐí oHlasti a koﾏple┝ﾐí ﾐáklad┞ příštíIh oHdoHí 
* Provozﾐí výsledek hospodařeﾐí ふ+/-) 

J. Nákladové úrok┞ a podoHﾐé ﾐáklad┞ 

*** Výsledek hospodařeﾐí za účetﾐí oHdoHí ふ+/-) 
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Příloha ヶ Návazﾐost Forﾏuláře daňové evideﾐIe ﾐa přizﾐáﾐí k dani z příjﾏů fyziIkýIh osoH  

Údaj v pdf forﾏuláři 
řádek 

č. 
Vstupﾐí data z přizﾐáﾐí k dani z příjﾏů 

f┞ziIkýIh osoH 

řádek 
č. 

Příjﾏ┞ PV 1 Příjﾏ┞ podle § Α zákoﾐa 101 

Výdaje PV 2 
Výdaje souvisejíIí s příjﾏ┞ podle § Α 
zákoﾐa 

102 

Rozdíl ﾏezi příjﾏ┞ a výdaji ふPV ヱ - PV ヲ vč. poj.ぶ PV 3 Rozdíl ﾏezi příjﾏ┞ a výdaji ふř. ヱヰヱ – 102) 104 

Odpisy celkem ODP Uplatﾐěﾐé odpis┞ Ielkeﾏ ふ§ Α zákoﾐaぶ  

DlouhodoHý hﾏotﾐý majetek MZ 1 Hﾏotﾐý ﾏajetek 1. 

Peﾐěžﾐí prostředk┞ v hotovosti (a ceniny) MZ 3 Peﾐěžﾐí prostředk┞ v hotovosti  2. 

Peﾐěžﾐí prostředk┞ ﾐa HaﾐkovﾐíIh účteIh MZ 4 
Peﾐěžﾐí prostředk┞ ﾐa HaﾐkovﾐíIh 
účteIh 

3. 

Ceﾐﾐé papír┞ a peﾐěžﾐí vklad┞ MZ 5 
Ostatﾐí ﾏajetek 1) 6. 

DlouhodoHý ﾐehﾏotﾐý ﾏajetek MZ 2 

)ásoH┞ MZ 6 )ásoH┞ 4. 

Pohledávk┞ ふvčetﾐě posk┞tﾐutýIh úvěrů a půjčekぶ MZ 7 
Pohledávk┞ včetﾐě posk┞tﾐutýIh úvěrů a 
půjček 

5. 

Majetek Ielkeﾏ ふsoučet řádků M) ヱ až M) Αぶ MZ 8 dopočet   

)ávazk┞ včetﾐě přijatýIh úvěrů a půjček 2) MZ 9 Dluhy včetﾐě přijatýIh úvěrů a půjček 3)  7. 

Rezervy 2) MZ 10 Rezervy 8. 

)ávazk┞ celkem 2) ふsoučet řádků M) Γ a M) ヱヰぶ MZ 11 dopočet   

Majetek – )ávazk┞ = Čistý ﾏajetek ふMZ 8 - MZ 11) MZ 12 dopočet   

Pozﾐ.: M) = řádky ﾏajetku a závazků, PV = řádky příjﾏů a výdajů 

1ぶ Součástí jedﾐé položky, ﾐutﾐo rozčleﾐit ふpeﾐěžﾐí vklady ﾏohou Hýt součástí peﾐěžﾐíIh prostředků v hotovosti, resp. na 

HaﾐkovﾐíIh účteIhぶ 
ヲぶ )ávazky se vyplňují s kladﾐýﾏ zﾐaﾏéﾐkeﾏ 

3) )ávazky včetﾐě přijatýIh úvěrů a půjček ふdo roku ヲヰヱヴぶ  
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Příloha 7 Postup pro vyplﾐěﾐí vstupﾐíIh dat v případě vykazováﾐí příjﾏů a výdajů  
   dle § ヱン zákoﾐa č. 586/1992 Sb., o daﾐíIh z příjﾏů ふspolupraIujíIí osoHy) 

 

 

OsoHa, která rozděluje příjﾏy a výdaje (v daňovéﾏ přizﾐáﾐí vyplﾐěﾐé řádky č. ヱヰΑ a č. ヱヰΒぶ 
 

Údaj pdf forﾏulář řádek č. Vstupﾐí data z přizﾐáﾐí k dani z příjﾏů 
f┞ziIkýIh osoH 

řádek č. 

Příjﾏ┞ PV 1 Rozdíl ﾏezi příjﾏ┞ ふř. ヱヰヱ – 107) 101, 107 

Výdaje PV 2 Rozdíl ﾏezi výdaji ふř. ヱヰヲ – 108) 102, 108 

Rozdíl ﾏezi příjﾏ┞ a výdaji  
ふř. PV ヱ -   PV 2) 

PV 3 
Rozdíl ﾏezi příjﾏ┞ a výdaji  
ふř. ヱヰヴ – 107 + 108) 

104, 107, 

108 

Pozn.: PV = řádky příjﾏů a výdajů 

 

 

SpolupraIujíIí osoHa (v daňovéﾏ přizﾐáﾐí vyplﾐěﾐé řádky č. ヱヰΓ a č. ヱヱヰぶ 
 

Údaj pdf forﾏulář řádek č. Vstupﾐí data z přizﾐáﾐí k dani z příjﾏů 
f┞ziIkýIh osoH 

řádek č. 

Příjﾏ┞ PV 1 Součet příjﾏů ふř. ヱヰヱ + ヱヰΓぶ 101, 109 

Výdaje PV 2 Součet výdajů ふř. ヱヰヲ + ヱヱヰぶ 102, 110 

Rozdíl ﾏezi příjﾏ┞ a výdaji  
ふř. PV ヱ -   PV 2) 

PV 3 
Rozdíl ﾏezi příjﾏ┞ a výdaji  
ふř. ヱヰヴ + ヱヰΓ – 110) 

104, 109, 

110 

Pozn.: PV = řádky příjﾏů a výdajů 
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Příloha 8 Ukázka forﾏulářů pro prokázáﾐí fiﾐaﾐčﾐího zdraví  
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