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ABSTRAKT 

 

Tato práce se bude zabývat finanční analýzou a finančním plánem stavebního 

podniku. V teoretické části je popsána finanční analýza a finanční plán. V praktické 

části je řešena finanční analýza a finanční plán firmy Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o. 

Cílem práce je vypracování finanční analýzy za roky 2006 – 2010 a finančního plánu za 

roky 2011  2015 a jejich vyhodnocení. 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is a financial analysis and financial plan of a construction 

company. The theoretical part describes the different methods of financial analysis and 

of the financial plan. The practical part deals with the financial analysis and financial 

plan from the view of the construction company Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o. The 

objective of the work is to determine the financial analysis with the financial data from 

2006 to 2010 and to work out the financial plan from 2011 to 2015. 
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Úvod 

V této diplomové práci se zabývám vzájemnou provázaností finanční analýzy 

a finančního plánování stavební firmy. Práce je rozdělena do několika částí.  

První dvě části práce zahrnují teoretické informace. Jsou zde uvedeny metody pro 

tvorbu finanční analýzy a pro vytvoření dlouhodobého finančního plánu.  

Třetí část je věnována praktickému využití, kdy je vytvořena analýza současného 

stavu firmy Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o. V analýze je zahrnuta horizontální analýza, 

analýza struktury finančních výkazů, analýza poměrových ukazatelů a analýza souhrn-

ného ukazatele za roky 2006 až 2010. V poslední částí je obsažen dlouhodobý plán, 

který je sestaven na roky 2011 až 2015. 

Vypracování finanční analýzy je závislé na poskytnutí přehledných a pravdivých 

informací, je využíváno hlavně účetních výkazů – rozvahy, výkazu zisku a ztráty. Dále 

jsem využíval podrobnější informace poskytnuté majitelem firmy. 

Cílem práce je vytvoření odpovídající finanční analýzy, která je následně podkla-

dem pro vytvoření dlouhodobého finančního plánu pro firmu Ing. Brázda – UNIVERS 

s.r.o. Tato firma nemá aktuálně sestaven plán. Finanční plán by měl pomoci firmě 

v rozpoznání výhodných investic a směru, jakým se má firma dále rozvíjet. 

Při sestavování plánu jsem vycházel z finanční analýzy a pro vývoj jednotlivých 

položek jsem použil program Stratex R 5.3. 
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1 Metody finanční analýzy 

Finanční analýza je úzce spojena s finančním účetnictvím a finančním řízením, 

propojuje tyto dva nástroje podnikového řízení. Účelem finanční analýzy je vyjádřit 

komplexně finanční situaci podniku. Představuje ohodnocení minulosti, současnosti 

a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku.  

Uspokojivá finanční situace podniku se často nazývá finanční zdraví podniku. Za 

finančně zdravý podnik se je možné považovat ten, který je v danou chvíli i perspektiv-

ně schopen naplňovat smysle své existence, což znamená, že je schopen dosahovat trva-

le takové míry zhodnocení vloženého kapitálu, která je požadována investory. 

Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové 

ukazatele. Tyto ukazatele se běžně vypočítají vydělením jedné položky jinou položkou, 

mezi nimiž existují co do obsahu určité souvislosti. Hlavní důraz je kladen na vypoví-

dací schopnost poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a závislosti a způsob jejich in-

terpretace a hodnocení. Nelze stanovit pevné doporučené nebo optimální hodnoty po-

měrových ukazatelů.  

Specifickou skupinu poměrových finančních ukazatelů tvoří ukazatele používané 

při tzv. procentuelním rozboru, který spočívá v tom, že částky ve výkazech uváděné 

v absolutních hodnotách se převedou na relativní procentuelní vyjádření.  

Samotnou skupinu ukazatelů používaných k finančnímu hodnocení podniku tvoří 

ukazatele konstruované jako kombinace primárních ukazatelů. Konstrukce těchto uka-

zatelů má snahu získat charakteristiku, jež by hodnotila finanční situaci podniku synte-

ticky, což znamená poměrové spojení různých vypovídacích vlastností, nebo charakte-

ristiku hodnotící specifický důsledek určité finanční situace. 

Finanční stav podniku je předmětem zájmu mnoha subjektů, především investoři, 

manažeři, obchodní partneři, zaměstnanci, banky, stát. [3, str. 7 až 10] 

1.1 Horizontální analýza 

Při hodnocení finanční situace ve firmě je využíváno přímo údajů obsažených 

v účetních výkazech. Sledujeme nejen změny absolutní hodnoty ukazatelů v čase, ale 

obvykle jsou zjišťovány také jejich relativní změny. 
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Pomocí horizontální analýzy jsou porovnávány změny ukazatelů v časové řadě. 

Vstupní data jsou brána z účetních výkazů firem a výročních zpráv. Při analýze bereme 

v úvahu jak změny absolutní hodnoty, tak i procentuelní změny jednotlivých položek 

výkazů, po řádcích, neboli horizontálně, proto hovoříme o horizontální analýze absolut-

ních ukazatelů. [2, str. 9] 

1.2 Analýza struktury finan čních výkazů 

1.2.1 Rozvaha 

Účetní výkaz, který zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého hmotného 

i nehmotného majetku a zdrojů jeho financování. Představuje základní přehled o majet-

ku podniku. Dává nám obraz o třech základních oblastech, což jsou majetková situace 

podniku, zdroje financování a finanční situace podniku.  

U majetkové situace podniku zjišťujeme, v jakých konkrétních druzích je majetek 

vázán a jak je oceněn, nakolik opotřeben, jak rychle se obrací, optimálnost složení. 

Druhou oblast tvoří zdroje financování, ze kterých byl majetek pořízen, kdy nás nejvíce 

zajímá, jakou část tvoří cizí zdroje a jakou část tvoří vlastní zdroje a jejich struktura. 

Poslední skupinu tvoří informace o finanční situaci podniku, kde jsou informace, jakého 

zisku podnik dosáhl, jak jej rozdělil, nebo zda je podnik schopen dostát svých závazků. 

Rozvaha je dělena na Aktiva a Pasiva. [1, str. 22 až 23] 

 

Aktiva 

Aktiva zachycují majetkovou strukturu firmy. Aktiva jsou členěna podle doby je-

jich upotřebitelnosti, neboli likvidity, od položek nejméně likvidních až po položky nej-

likvidnější. 

První skupinu tvoří dlouhodobý majetek, u nějž jsou přeměny na hotové prostřed-

ky delší než jeden rok a nespotřebovávají se většinou najednou, ale v podobě odpisů. 

Dělí se na dlouhodobý nehmotný, hmotný a finanční majetek. Východiskem pro analy-

zování změn dlouhodobého majetku hmotného majetku je posouzení dynamiky změny 

v objemu a struktuře tohoto majetku. Hlavně bychom se měli zajímat o využívání dlou-
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hodobého hmotného majetku, kdy se jedná prakticky o rozbor výrobních kapacit a vyu-

žití jednotlivých strojů a zařízení. 

Další skupinou je krátkodobý majetek, který zahrnuje převážně peněžní prostřed-

ky a věcné položky majetku, pod které se řadí suroviny, materiál, rozpracovaná výroba, 

hotové výrobky a polotovary. Struktura oběžných aktiv je tvořena zásobami, dlouhodo-

bými a krátkodobými pohledávkami a finančním majetkem. Analýza oběžných aktiv 

musí posoudit velikost, strukturu této majetkové složky vzhledem k potřebám a zabez-

pečení plynulého výrobního procesu. Začíná zhodnocením objemu, struktury a vývoje 

oběžných aktiv a následuje zaměření se na nejvýznamnější skupinu, kterou jsou zásoby. 

Oběžná aktiva ovlivňují likviditu firmy. I přes to, že oběžná aktiva představují velmi 

neefektivní uložení finančních prostředků, je důležité si uvědomit, že určitá míra těchto 

aktiv je nezbytně nutná, aby nebyla narušena kontinuita provozu dané společnosti. 

V aktivech jsou také dále obsažena ostatní aktiva, která zachycují zůstatek na účtu 

časového rozlišení nákladů příštích období. Představují však velmi malou část na celko-

vých aktivech, takže jejich změna se většinou vůbec neprojeví na chodu společnosti. 

Celkový majetek firmy je ovlivňován třemi základními faktory – rozsah podniko-

vých výkonů, stupeň využití celkového majetku, cena majetku. 

Pro analýzu položek majetkové struktury je charakteristické zkoumání druhu 

a vzájemného vztahu majetku. Zajímá nás také, jak dlouho je majetek ve firmě vázán. 

[1, str. 24 až 26] 

 

Pasiva 

Jsou strukturou zdrojů financování firmy. Hodnotíme finanční strukturu firmy, 

která představuje strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je financován majetek. 

Strana pasiv je členěna z hlediska vlastnictví zdrojů financování. Z tohoto pohledu dě-

líme pasiva na vlastní kapitál, cizí kapitál a ostatní kapitál. 

Vlastní kapitál obsahuje základní kapitál, který obsahuje peněžní i nepeněžní 

vklady společníků do dané společnosti. Do vlastního kapitálu dále zahrnujeme kapitálo-

vé fondy, ale také oceňovací rozdíly z přecenění majetku a oceňovací rozdíly 

z kapitálové účasti, fondy ze zisku, který zahrnuje zákonný rezervní fond, nedělitelný 
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fond a ostatní fondy, výsledek hospodaření minulých let, výsledek hospodaření běžného 

období. 

Cizí kapitál zahrnuje dluh společnosti, který musí být v různě dlouhém časovém 

horizontu uhrazen. Firma z těchto zdrojů platí úroky a ostatní výdaje spojené se získá-

váním tohoto kapitálu. V cizím kapitálu jsou obsaženy rezervy, dlouhodobé závazky, 

krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci. 

Ostatní pasiva obsahují časové rozlišení – výdaje a výnosy příštích období a do-

hadné účty. Mají z analytického hlediska velmi podobnou pozici jako ostatní aktiva. 

V rámci finanční struktury je třeba analyzovat zejména relaci mezi vlastním a ci-

zím kapitálem. Z teoretického hlediska se za optimální finanční strukturu považuje ta-

kové rozložení kapitálu, které je spojeno s minimalizací veškerých nákladů na jeho po-

řízení. [1, str. 26 až 27] 

 

Úskalí při analýze rozvahy 

Jednoznačně nejzásadnějším problémem analýzy rozvahy je fakt, že stav na zá-

kladě historických cen, a z toho plynou i další úskalí z hlediska vypovídací schopnosti 

dat: 

– zobrazuje stav hodnot v ní obsažených k danému okamžiku, nemůže dát informace 

o dynamice společnosti, toto úskalí se stává méně problematickým v okamžiku, jsou-li 

data řazena do časové řady 

– nepracuje s časovou hodnotou peněz, nepostihuje přesně současnou hodnotu aktiv 

a pasiv, neboť nezapracovává vliv vnějších faktorů, které mohou velmi výrazně ovlivnit 

některé položky rozvahy, 

– k určení realistické hodnoty některých položek musí být použito odhadu, je to např. 

u skutečné kvality stálých aktiv, zásob, cenných papírů, nadhodnocené pohledávky, 

podhodnocené závazky. [1, str. 30 až 31] 

1.2.2 Výkaz zisků a ztráty 

Dává přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité období. 

Také zde se sleduje struktura výkaz, jeho dynamika, respektive dynamika jednotlivých 
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položek. Při analýze hledáme, jak jednotlivé položky ovlivňují nebo ovlivňovaly výsle-

dek hospodaření. Tvoří významný podklad pro hodnocení firemní ziskovosti. Ze struk-

tury lze vyčíst několik druhů výsledků hospodaření, jsou to provozní, z finančních ope-

rací, za běžnou činnost, mimořádný, za účetní období a před zdaněním. 

Nejdůležitější položkou je výsledek hospodaření z provozní činnosti. Další důleži-

tou položkou je přidaná hodnota. 

Mezi problémy související s analýzou výkazu zisků a ztráty patří tokové veličiny, 

a proto jejich změny v čase nemusejí být rovnoměrné, výnosy dosažené v určitém ob-

dobí a náklady s nimi spojené nemusejí být vynaloženy ve stejném období, nákladové 

a výnosové položky se neopírají o skutečné peněžní toky, což mimo jiné znamená, že 

výsledný čistý zisk neobsahuje skutečnou dosaženou hotovost získanou hospodařením 

v daném období. [1, str. 31 až 33] 

1.2.3 Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků 

V podmínkách České republiky se tento výkaz označuje jako výkaz cash flow. 

Účetní výkaz srovnávající bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků s jejich 

užitím za určité období – slouží k posouzení skutečné finanční situace. 

Dává přehled o peněžních tocích, kterými rozumíme přírůstky a úbytky peněžních 

prostředků. Výkaz je možno rozdělit na tři základní části – provozní činnost, investiční 

činnost, finanční činnost. 

Provozní činnost nám umožňuje zjistit, do jaké míry výsledek hospodaření za 

běžnou činnost odpovídá skutečně vydělaným penězům a jak je produkce peněz ovliv-

něna změnami pracovního kapitálu a jeho složkami. 

Oblast investiční činnosti nám ukazuje nejen výdaje týkající se pořízení investič-

ního majetku a strukturu těchto výdajů, ale také rozsah příjmů z prodeje investičního 

majetku. 

Poslední oblastí je oblast finanční činnosti, ve které hodnotíme vnější financování, 

zejména tedy pohyb dlouhodobého kapitálu – splácení a přijímání dalších úvěrů, peněž-

ní toky související s pohybem vlastního jmění. 
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Cash flow se v zásadě kvantifikuje dvěma způsoby: 

– přímo – pomocí sledování příjmů a výdajů podniku za dané období, 

– nepřímo – pomocí transformace zisku do pohybu peněžních prostředků. 

Nejčastěji se cash flow kvantifikuje nepřímým způsobem. [1, str. 33 až 36] 

1.3 Klasifikace poměrových ukazatelů 

Ukazatele se obvykle sdružují do skupin, přičemž každá skupina se váže 

k některému aspektu finančního stavu podniku. Zpravidla se uvádí dělení na 4 základní 

skupiny, podle posuzované vlastnosti objektu, resp. skutečnosti, na kterou se zaměřuje. 

 

První skupinu ukazatelů tvoří ukazatele rentability, tj. různé formy míry zisku ja-

ko všeobecně akceptovaného vrcholového ukazatele efektivnosti podniku. Patří sem 

zejména rentabilita celkového vloženého kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu, rentabi-

lita odbytu, rentabilita nákladů. Zvláštní skupinou jsou ukazatele aktivity, jsou to ukaza-

tele rychlosti nebo doby obratu zásob, pohledávek, vázanosti hmotného investičního 

majetku. Jsou to hlavně ukazatele rychlosti obratu celkového kapitálu, rychlost obratu 

nebo doba obratu zásob, rychlost obratu nebo doba obratu pohledávek, obratnost, resp. 

relativní vázanost hmotného investičního majetku. 

 

Druhá skupina sdružuje ukazatele zadluženosti hodnotící finanční strukturu pod-

niku. Zahrnuje řadu ukazatelů, které porovnávají vlastní a cizí finanční zdroje. Patří sem 

hlavně celkové závazky k celkovým aktivům, vlastní jmění k celkovým aktivům, celko-

vé závazky k vlastnímu jmění, úrokové krytí. 

 

Třetí skupina je složena z ukazatelů platební schopnosti, tj. solventnosti a likvidi-

ty. Cílem těchto ukazatelů je vyjádřit se k potenciální schopnosti podniku hradit své 

splatné závazky. Hlavní ukazatele jsou solventnost neboli běžná likvidita, pohotová 

likvidita, hotovostní likvidita. 
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Čtvrtá skupina obsahuje ukazatele vycházející z údajů kapitálového trhu, jde-li o 

akciovou společnost, jejíž akcie jsou volně obchodovatelné. Hlavní ukazatele jsou vý-

platní poměr, dividendový výnos, P/E, tj. tržní cena akcie dělená ziskem na 1 akcii. [3, 

str. 14 až 15] 

1.3.1 Analýza platební schopnosti - likvidita 

Platební schopnost je jednou ze základních podmínek úspěšné existence podniku. 

Zjišťujeme ji při rozboru bilance. Jde o to, zda je podnik schopen včas splatit své krát-

kodobé závazky. Je důležitý rozbor vzájemných vztahů mezi položkami aktiv a pasív 

(mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky). 

Základní pojmy: 

Solventnost:  schopnost podniku získat prostředky na úhradu svých závazků. Relativní 

přebytek hodnoty aktiv nad hodnotou závazků. 

Likvidita:    momentální schopnost uhradit splatné závazky. Měřítko krátkodobé nebo 

okamžité solventnosti. 

Likvidnost:  charakteristika konkrétního druhu majetku. Označuje míru obtížnosti 

transformovat majetek do hotovostní formy.  

Poměrové ukazatele odvozují likviditu podniku od poměru mezi oběžnými aktivy 

jako nejlikvidnější skupinu aktiv a krátkodobými závazky splatnými v blízké budouc-

nosti. 

Klasickým ukazatelem je poměr celkového objemu oběžných aktiv a krátkodo-

bých závazků. Měřítkem krátkodobé solventnosti je běžná likvidita: 

běžná likvidita =
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
 

Tento ukazatel ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky 

podniku. Ukazuje, do jaké míry jsou krátkodobé investice věřitelů chráněny hodnotou 

majetku. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je obecně pravděpodobnější zachování 

platební schopnosti podniku. Ukazatel ale nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv 

z hlediska jejich likvidnosti a nebere v úvahu strukturu krátkodobých závazků 

z hlediska doby splatnosti. 
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Ne všechna aktiva jsou stejně likvidní, proto je snaha odstranit z ukazatele vliv 

obecně nejméně likvidních částí oběžných aktiv, tj. zásoby. Měřítkem okamžité sol-

ventnosti je pohotová likvidita: 

pohotová likvidita =
(oběžná aktiva − zásoby)

krátkodobé závazky
 

Bere se v úvahu struktura oběžných aktiv z hlediska likvidity. Poměřuje jen tzv. 

pohotová oběžná aktiva ke krátkodobým závazkům. Čitatel je vhodné opravit o nedo-

bytné pohledávky, z důvodu opatrnosti se v některých případech zahrnují pohledávky 

jen v poloviční výši. Je dobré porovnávat vývoj tohoto ukazatele v čase. 

Posledním ukazatelem je hotovostní likvidita: 

hotovostní likvidita =
hotovost

krátkodobé závazky
 

Hotovost lze ztotožnit s finančním majetkem. Součástí krátkodobých závazků jsou 

i běžné bankovní úvěry.  

Nedostatkem předchozích ukazatelů je skutečnost, že jsou odvozovány z údajů 

rozvahy sestavené vždy k určitému časovému okamžiku a mají proto statický charakter. 

K překonání tohoto nedostatku se často používá ukazatel odvozený z tokové veličiny 

cash flow: 

cash �low z provozní činnosti

krátkodobé závazky
 

S analýzou likvidity je velmi úzce spojena důležitá kategorie tzv. pracovní kapitál, 

který se vypočítá jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Od pra-

covního kapitálu se odvozuje ukazatel obratu pracovního kapitálu. Je konstruován jako 

poměr tržeb k průměrnému stavu pracovního kapitálu za určité období. Do tohoto uka-

zatele se promítá délka výrobního cyklu, které ovlivňuje, jak velká část oběžných aktiv 

a jak dlouho je vázána v zásobách a pohledávkách. [3, str. 64 až 71] 
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1.3.2 Analýza rentability 

Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je formou vy-

jádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci ka-

pitálu. 

Tyto ukazatele patří do kategorie tzv. mezivýkazových poměrových ukazatelů, 

protože využívají údajů ze dvou základních účetních výkazů, z rozvahy a výkazu zisků 

a ztrát. 

Obecně se rentabilita vyjadřuje jako poměr zisku k částce vloženého kapitálu: 

zisk

vložený kapitál
 

Tento ukazatel se liší hlavně podle toho, jaký zisk se dosazuje do čitatele a co ro-

zumíme v konkrétním případě pod pojmem vložený kapitál. 

První bereme v úvahu celkový vložený kapitál, v tomto případě hovoříme o renta-

bilitě celkového vloženého kapitálu. 

Druhá forma považuje za vložený kapitál jen vlastní kapitál, v tomto případě mlu-

víme o rentabilitě vlastního kapitálu. [3, str. 16 až 18] 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, 

jeho výdělkovou schopnost, resp. produkční sílu: 

RCVK =
zisk

celkový vložený kapitál
 

Celková částka vloženého kapitálu se nepřebírá ze zdrojové části rozvahy, ale 

z části, v níž jsou vykazována aktiva podniku. Pokud tedy v tomto konkrétním případě 

hovoříme o celkovém vloženém kapitálu, mámě na mysli celková aktiva. V případě 

zisku se do čitatele výše ukazatele dosazuje většinou částka zisku před zdaněním a úro-

ky placenými z cizího kapitálu. 
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Vzorec pro rentabilitu celkového vloženého kapitálu lze zapsat ve tvaru: 

RCVK =
ZUD

CA
 nebo 

Z + U ∗ (1 − d)

CA
 

RCVK = rentabilita celkového vloženého kapitálu 

ZUD = zisk před úroky a daněmi 

Z = zisk po zdanění 

U = úrok 

d = daňová sazba daně z příjmů (ze zisku) 

CA = celková aktiva 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři. 

Tento ukazatel je definován jak poměr čistého zisku a vlastního jmění: 

RVK =
Z

VJ
 

kde Z  = zisk po zdanění  

 VJ = vlastní jmění. 

 

Takto vypočtená rentabilita by měla dosahovat vyšších hodnot než je výnosnost 

cenných papírů garantovaných státem, jelikož je investice do podniku rizikovější než 

nákup cenných papírů garantovaných státem, které lze považovat za téměř bezrizikové 

investice. [3, str. 18 až 22] 

 

Pyramidový rozklad rentability 

Je to rozklad syntetických ukazatelů na ukazatele dílčí. Je znám také jako Du Pon-

tův systém finanční analýzy. 
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V prvním stupni této analýzy je rentabilita celkového vloženého kapitálu vyjádře-

na jako funkce dvou ukazatelů – ukazatel ziskovosti tržeb (ziskové marže) a ukazatel 

obratu celkových aktiv. 

RCVK =
ZUD

T
∗  

T

CA
nebo 

Z + U ∗ (1 − d)

T
∗

T

CA
 

RCVK = rentabilita celkového vloženého kapitálu 

ZUD = zisk před úroky a daněmi 

Z = zisk po zdanění 

U = úrok 

d = daňová sazba daně z příjmů (ze zisku) 

CA = celková aktiva 

T = tržby 

 

Ukazatel zisku v poměru k tržbám (zisková marže) vyjadřuje schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb = kolik podnik dokáže vyprodukovat „efektu“ na 

1Kč tržeb. 

Ukazatel tržeb v poměru k celkovým aktivům vyjadřuje schopnost podniku zajiš-

ťovat investice do aktiv při dané úrovni tržeb, jak rychle dokáže otáčet vložený kapitál, 

jaký je obrat celkových aktiv. Z rozkladu je zřejmé, že podnik dosahuje rentability cel-

kového vloženého kapitálu různými kombinacemi ziskovosti tržeb a obratovosti kapitá-

lu. Vysoká ziskovost tržeb je výsledkem dobré kontroly nákladů. Vysoký obrat celko-

vých aktiv je projevem efektivního využívání kapitálu. 

Podniky kapitálově náročné fungují v rámci tzv. kapacitního omezení, což zna-

mená, že vysoká kapitálová náročnost vytváří určitý horní limit, omezení pro obrat ka-

pitálu. 

Podniky, které působí v odvětvích méně kapitálově náročných, podléhají tzv. 

konkurenčnímu omezení, což znamená, že vzhledem ke značné konkurenci jsou tyto 
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podniky limitovány v úrovni ziskovosti tržeb a musí se zaměřit na dosahování co nej-

vyšší obratovosti kapitálu. [3, str. 22 až 25] 

 

Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu 

Používá se následující vztah: 

RVK =
Z

VJ
=

Z

T
∗

T

CA
∗

CA

VJ
 

RVK = rentabilita vlastního kapitálu 

Z = zisk po zdanění 

VJ = vlastní jmění 

T = tržby 

CA = celková aktiva 

 

Ukazatel lze rozdělit na 3 dílčí ukazatele – čistá ziskovost tržeb, obrat celkových 

aktiv a ukazatel (tzv. finanční páka). Je jedním z ukazatelů vyjadřujících zadluženost 

podniku. Zadluženost má pozitivní vliv na hodnotu RVK, ale podnik musí zhodnotit 

každou korunu dluhu více než je úrok dluhu. Není jednoznačně dáno, jak vysokou za-

dluženost má podnik, jelikož je optimální zadluženost ovlivněna mnoha faktory. [3, str. 

30 až 31] 

 

Vztah mezi rentabilitou celkového vloženého kapitálu a vlastního kapitálu 

Je vyjadřován zpravidla vztahem: 

RVK = RCVK ∗
CA

VJ
∗ (1 − d) 

RVK = rentabilita vlastního kapitálu 

RCVK = rentabilita celkového vloženého kapitálu 
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CA = celková aktiva 

VJ = vlastní jmění 

d = sazba daně ze zisku 

 

Částku zisku po odečtení úroků nelze považovat za míru zhodnocení jen vlastního 

kapitálu, protože zahrnuje i rozdíl mezi celkovým přínosem dosaženým použitím cizího 

kapitálu a částkou, kterou podnik ve formě úroků z cizích zdrojů platí. Tento rozdíl by 

měl být kladný, jinak by používání cizího kapitálu bylo pro podnik nevýhodné. 

RVK = RCVK ∗
Zisk po �in. nakl.

Zisk pred �in. nakl.
∗

CA

VJ
∗ (1 − d) 

RVK = rentabilita vlastního kapitálu 

RCVK = rentabilita celkového vloženého kapitálu 

d = daňová sazba daně z příjmů (ze zisku) 

CA = celková aktiva 

VJ = vlastní jmění 

 
Pokud tuto rovnici přetransformujeme s použitím jednotlivých kategorií zisku 

(zisk před úroky a daněmi – ZUD, zisk před zdaněním – ZD a zisk po zdanění – Z), tak 

dostaneme vztah ve formě: 

RVK =
ZUD

T
                  ∗

T

CA
                  ∗

ZD

ZUD
                  ∗

CA

VJ
                  ∗

Z

ZD
 

 provozní obrat  úroková finanční daňová 

 ziskovost celkových redukce páka  redukce 

 tržeb  aktiv  zisku    zisku 

 

Rentabilitu vlastního kapitálu vyjadřují úroková redukce zisku a tzv. finanční pá-

ka, přičemž tyto dva faktory působí protichůdně. Společný vliv obou faktorů lze vyjád-

řit jejich součinem, který se nazývá ziskový účinek páky. Pokud je větší než jedna, pak 
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se zvyšování podílu cizích zdrojů ve finanční struktuře podniku má pozitivní vliv na 

rentabilitu vlastního kapitálu akcionářů 

ZD

ZUD
∗

CA

VJ
  

musí být větší než 1. 

Vztah rentability celkového vloženého kapitálu a vlastního kapitálu lze vyjádřit 

ještě jiným modelem, v němž je explicitně zachycen efekt úrokové sazby a cizích zdrojů 

a to ve formě tzv. úrokové marže. 

RVK =
RCVK ∗ (VJ + CZ) − u ∗ CZ

VJ
∗ (1 − d) 

RVK = rentabilita vlastního kapitálu 

RCVK = rentabilita celkového vloženého kapitálu 

CZ = celkové závazky 

VJ = vlastní jmění 

u = průměrná úroková míra z cizích zdrojů 

d = sazba daně ze zisku 

 

Tento vztah je schopen od sebe oddělit efekt změn provozního zisku a efekt změn 

úrokové míry z cizích zdrojů. Tento model umožňuje analytickou separaci provozního 

a finančního rizika. 

Jestliže se rentabilita celkového vloženého kapitálu rovná průměrné úrokové míře 

cizích zdrojů, pak rentabilita vlastního kapitálu bude shodná s rentabilitou celkového 

vloženého kapitálu. Pokud bude vyšší než průměrná úroková míra, pak zvýšený podíl 

cizích zdrojů může být používán jako finanční páka a pozitivně ovlivňovat rentabilitu 

vlastního kapitálu. Pokud bude nižší než úroková míra, tak bude zvýšení podíl cizích 

zdrojů negativně ovlivňovat rentabilitu vlastního kapitálu. [3, str. 31 až 35] 
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Analýza rizika a jeho vliv na rentabilitu 

Celkové riziko podniku je kombinací celé řady rizik, z nichž významnou roli hrají 

provozní riziko a finanční riziko. 

Provozní riziko bývá často spojováno s havárií nebo poškozením strojů. Zkou-

máme, v jakém rozsahu je v podniku využíván hmotný investiční majetek, s ním spoje-

né fixní náklady a jejich poměr k nákladům variabilním. 

Finanční riziko vyplývá ze skladby zdrojů financování podniku podle nároků na 

pořadí jejich úhrady. Každé zvýšení podílu cizích zdrojů v celkových zdrojích vede ke 

zvýšení finančního rizika akcionářů. [3, str. 36 až 37] 

 

Analýza provozního rizika 

Růst fixních nákladů je úzce svázán s technologiemi. Pokles variabilních nákladů 

je zpravidla způsoben omezením provozních aktivit podniku. Nejčastěji se používá 

technika výpočtu bodu zvratu a technika tzv. marginálních nákladů, která poskytuje 

velmi cennou informaci o příspěvku na úhradu. 

Příspěvek na úhradu se vypočítá jako rozdíl mezi prodejní cenou výrobku a varia-

bilními náklady vynaloženými na jeho výrobu a odbyt. Praktickým problémem je způ-

sob oddělení fixních a variabilních nákladů v rámci celkových nákladů. Tyto údaje lze 

čerpat z operativních rozpočtů a předběžných a výsledných kalkulací nákladů. Pro hod-

noty podílu variabilních nákladů a obratu celkových aktiv platí zpravidla přímo úměrný 

vztah, čím vyšší je podíl variabilních nákladů, tím větší je obrat celkových nákladů. 

U fixních nákladů je tomu naopak. Pro hodnoty podílu variabilních nákladů a ziskovosti 

tržeb platí zpravidla nepřímo úměrný vztah, čím vyšší je podíl variabilních nákladů, tím 

je nižší ziskovost tržeb. Naopak, čím vyšší je podíl nákladů, tím vyšší je ziskovost tržeb. 

[3, str. 37 až 39] 

 

Analýza finančního rizika 

Odráží míru zapojení cizích zdrojů ve finanční struktuře podniku, protože s cizími 

zdroji je spojena povinnost fixní platby úroků z těchto zdrojů. 
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Jelikož různé podniky mají různou strukturu vlastních a cizích zdrojů, využívá se 

pro porovnání ukazatel míry finančního rizika, jako poměr změny zisku na jednu akcii 

(v %) a změny zisku před úroky a zdaněním – ZUD (v %). 

míra �inančního rizika =
změna zisku 1 akcii (v%)

změna ZUD (v%)
=

ZUD

ZUD − U
 

kde  ZUD = zisk před úroky a daněmi 

U = úrok 

 

Podnik může využívat jak provozního, tak finančního rizika ke znásobení celko-

vých výnosů a vliv obou rizik můžeme vyjádřit mírou kombinovaného rizika: 

míra �inančního rizika =
změna zisku na 1 akcii (v%)

změna objemu tržeb (v%)
 

Přibližně stejného výsledku je dosaženo také při vynásobení provozního a finanč-

ního rizika. [3, str. 47 až 51] 

1.3.3 Analýza zadluženosti 

Zadluženost znamená, že podnik používá k financování svých aktiv a činnosti cizí 

zdroje. V reálné ekonomice nepřichází v úvahu, že by podnik financoval veškerá svá 

aktiva z kapitálu vlastního nebo naopak jen kapitálu cizího. Vedle stanovení celkové 

výše potřebného kapitálu je i volba správné skladby zdrojů financování jeho činnosti, 

označovaná jako finanční struktura. Má zásadní význam pro úspěšný rozvoj podniku, 

podmiňuje nejen jeho zdravý finanční vývoj a celkovou prosperitu, ale nezřídka rozho-

duje o jeho bytí či nebytí. 

Cizí zdroje mají relativně nižší cenu ve srovnání se zdroji vlastními. Pro stanovení 

nákladů na tvorbu finanční struktury se často používá výpočet průměrných nákladů na 

kapitál, který je váženým aritmetickým průměrem nákladů jednotlivých zdrojů použi-

tých ve finanční struktuře. Vážený průměr nákladů kapitálu je roven očekávanému vý-

nosu z portfolia všech cenných papírů podniku, očekávanému výnosu z dluhů a vlastní-

ho jmění. [3, str. 55 až 56] 
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Používá se několik ukazatelů zadluženosti, které jsou odvozeny z rozvahy, vychá-

zejí z rozboru vzájemných vztahů mezi položkami závazků a vlastních zdrojů. 

Základním ukazatelem je ukazatel věřitelského rizika: 

celkové závazky

celková aktiva
 

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku a tím 

vyšší je i finanční riziko. Nelze stanovit přesné zásady pro jeho výši, vždy záleží na 

posouzení v souvislosti s celkovou výnosností, kterou podnik dosahuje z celkového 

vloženého kapitálu, i v souvislosti se strukturou cizího kapitálu. 

K měření zadluženosti se dále používá ukazatel poměru vlastního jmění 

k celkovým aktivům. Je doplňkový ukazatel k předcházejícímu ukazateli, jejich součet 

je roven 1, resp. 100%. 

vlastní jmění

celková aktiva
 

Tento ukazatel je nazýván jako kvóta vlastního kapitálu. Při rozkladu rentability 

vlastního kapitálu se používá převrácená hodnota tohoto ukazatele, tzv. finanční páka. 

Další ukazatel je kombinací předcházejících dvou ukazatelů. Je ukazatel poměru 

celkových závazků k vlastnímu jmění. Míra zadluženosti: 

celkové závazky

vlastní jmění
 

Převrácená hodnota tohoto ukazatele se nazývá míra finanční samostatnosti. 

Zadluženost podniku je v korelaci s jeho likviditou, čím vyšší je objem dluhů, tím 

více musíme věnovat pozornost tvorbě prostředků na jejich splácení. Z tohoto pohledu 

se využívá např. ukazatel: 

cash �low z provozní činnosti

celkové závazky
 

Tento ukazatel by měl nabývat hodnot větších jak 20%. 
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U výše uvedených ukazatelů je obtížné stanovit nějaké optimální nebo doporuče-

né hodnoty. 

Pro hodnocení přiměřené úrovně zadlužení z hlediska jejich dopadu na zisk se po-

užívají různé dílčí ukazatele. Jedním z nejčastěji používaných je ukazatel úrokového 

krytí: 

úrokové krytí =
zisk (před úroky a zdaněním)

celkový úrok
 

Ukazatel ukazuje, kolikrát celkový efekt reprodukce převyšuje úrokové platby. 

Podniky s vyšším růstem tržeb a zisku mohou ve větším rozsahu využívat cizí kapitál, 

protože budou schopny platit fixní částku úroku. [3, str. 59 až 62] 

1.3.4 Ukazatele aktivity 

Druhý ukazatel, který ovlivňuje rentabilitu celkového vloženého kapitálu. Nejčas-

těji se sleduje rychlost obratu, resp. obratovost zásob, pohledávek a stálých aktiv, pře-

devším hmotného investičního majetku (HIM). 

Rychlost obratu, resp. obratovost zásob je definována jak poměr tržeb a průměr-

ného stavu zásob všeho druhu. 

Rychlost obratu zásob =
Tržby

Zásoby
 nebo 

Celkové náklady

Zásoby
 

Při detailnějším rozboru obratovosti jednotlivých druhů zásob je nutné vztahovat 

příslušná druh zásob k adekvátnímu ukazateli spotřeby. 

Výsledkem výpočtu je absolutní číslo, které znamená počet obrátek, což je koli-

krát se přemění zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových výrob-

ků a opětný nákup zásob. 

Doba obratu zásob =
Zásoby

Celkové náklady
365

 nebo 
365

Obratovost zásob
 

Je poměrem průměrného stavu zásob a průměrných denních nákladů. Vypočítá-

me, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Považuje se za ukazatel in-
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tenzity využití zásob. Obecně platí, že čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obra-

tu zásob, tím lépe. Ovšem za předpokladu, že dodržení, že zásoby materiálu zajišťují 

plynulou výrobu, že jsou zajištěny dostatečné zásoby hotových výrobků, aby byl podnik 

schopen reagovat na poptávku. 

Rychlost obratu pohledávek udává, jak rychle jsou pohledávky přeměňovány 

v peněžní prostředky. 

Rychlost obratu pohledávek =
Tržby

Pohledávky
  

Stejně jako u zásob se stanovuje doba obratu pohledávek, která ukazuje, kolik dní 

se majetek podniku vyskytuje ve formě pohledávek. 

Ukazatel obratovosti hmotného investičního majetku je ukazatelem efektivnosti 

a intenzity využívání budov, strojů a zařízení. Vyjadřuje, jaká částka tržeb byla vypro-

dukována z 1 Kč hmotného investičního majetku. Ukazatel flexibility podniku vzhle-

dem k možnému poklesu tržeb. 

Obratovost HIM =
Tržby

HIM v ZC
 

Někdy se tento ukazatel interpretuje jako flexibilita podniku vzhledem 

k možnému poklesu tržeb. Pokud hodnota ukazatele klesá, znamená to, že se jeho flexi-

bilita snižuje, tzn. zvyšují se relativně jeho fixní náklady a zvyšuje se tak citlivost pod-

niku na případný pokles tržeb. [3, str. 25 až 28] 

1.3.5 Kalkulace s vlastním jměním 

Jeden z nejoblíbenějších postupů pro zjišťování správné proporce cizích a vlast-

ních zdrojů ve finanční struktuře. Tento výpočet může být užitečný, jestliže podnik po-

třebuje dodatečné dlouhodobé finanční zdroje na rozšíření podniku, realizaci projektu. 

Opět musí platit zásada, že dosažený zisk z použití cizích zdrojů bude vyšší než 

náklady spojené s jejich získáním. [3, str. 62] 



31 

 

1.3.6 Časoprostorové srovnání primárních finančních ukazatelů 

Informační potenciál ukazatelů lze využít teprve jejich srovnáním s jinými hodno-

tami. Existují dva základní způsoby – srovnání prostorové a srovnání v časové řadě. 

Základním problémem u prostorového srovnání je otázka srovnatelnosti hodnot 

ukazatelů z různých podniků navzájem. Dalším problémem je např. způsob účtování 

některých hospodářských operací, u kterých není jednotná forma, dalším problémem je 

forma financování investic pomocí leasingu. 

Navzdory tomu se toto srovnání provádí, základní podmínkou je podobný charak-

ter činnosti podnikem, který je použit jako základ srovnání. 

Základní výhodou časového srovnání spočívá v možnosti zachycení vývoje hod-

not ukazatelů. Základem analýzy finanční situace podniku by proto mělo být a ve sku-

tečnosti je srovnání hodnot ukazatelů v časové řadě. Tato analytická metoda je doplňo-

vána mezipodnikovým srovnáním jako nezbytnou reflexí vnějšího prostředí podniku. [3, 

str. 74 až 78] 

1.3.7 Predikce finanční tísně 

Je nutné definovat, co je pojem „finanční tíseň“, která je opakem pojmu finanční 

zdraví. Finanční tísní je nazýván stav podniku, kdy podnik vykazuje vážné platební po-

tíže, jež nemohou být vyřešeny jinak než radikální změnou jeho činnosti nebo struktury. 

Za objektivní kritérium finanční tísně se považuje ohlášení úpadku – bankrot. 

Je několik skupin indikátorů budoucí finanční tísně. První skupinu tvoří analýza 

aktuálních a budoucích peněžních toků, druhá skupina informací pochází z analýzy fi-

nančně-účetních výkazů. 

Predikce finanční tísně podniku jsou založeny na dvou druzích modelů. Jedno-

rozměrné modely se snaží najít jednoduchou charakteristiku, která by dokázala dobře 

rozlišit mezi podniky, které se ocitnou ve finanční tísni a těmi ostatními. Vícerozměrné 

modely se na rozdíl od jednorozměrných snaží konstruovat model skládající se z více 

jednoduchých charakteristik, kterým jsou obvykle přiřazovány různé váhy. [3, str. 85 až 

92] 
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Altmanův index 

Typickým příkladem souhrnného indexu hodnocení je Altmanův index finančního 

zdraví. Oblíbenost tohoto ukazatele je převážně díky jeho jednoduchosti výpočtu. Je 

stanoven jako součet pěti hodnot běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena 

různá váha, z nichž největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. Účelem Altmanova 

ukazatele je oddělit od sebe společnosti bankrotující od těch, u nichž je pravděpodob-

nost bankrotu minimální. 

Pro společnosti, které patří do skupiny firem veřejně obchodovatelných na burze, 

je možné vyjádřit rovnicí: 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5, kde 

X1 = podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 

X2 = rentabilita čistých aktiv 

X3 = EBIT/aktiva celkem 

X4 = tržní hodnota ZJ/celkové závazky nebo průměrný kurz akcií/nominální 

  hodnota cizích zdrojů 

X5 = tržby/aktiva celkem 

 

Vypočtený výsledek je možno interpretovat podle toho, do jakého spektra jej mů-

žeme zařadit. Je-li hodnota vypočteného indexu vyšší než 2,99, jedná se o firmu, jejíž 

finanční situace je uspokojivá. Jsou-li výsledky v rozmezí 1,81 – 2,98, tak hovoříme 

o šedé zóně, což znamená, že firmu nelze jednoznačně označit za úspěšnou, ale stejně 

tak ji nemůžeme hodnotit jako firmu s problémy. Hodnoty pod 1,81 signalizují poměrně 

výrazné finanční problémy, a tedy i možnost bankrotu. 
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Pokud není společnost veřejně obchodovatelná na burze, tak se Altmanův index 

částečně liší: 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5, kde 

Liší se také interpretací výsledků, neboť hraničící hodnoty jsou zde posunuty 

o něco níže: 

– hodnoty nižší než 1,2 pásmo bankrotu 

– hodnoty od 1,2 do 2,9 pásmo šedé zóny 

– hodnoty nad 2,9  pásmo prosperity 

 

Použití Altmanova indexu je pouze výpočtem koeficientu, jehož vypovídací 

schopnost o možnostech bankrotu je velmi diskutabilní. Je řazen mezi techniky jedno-

duché finanční analýzy. Je považován za vhodný dodatek finanční poměrové analýzy. 

Je vhodné ho používat u firem střední velikosti. [1, str. 73 až 74] 
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2 Podstata a metodika finančního plánování 

Dobře vedené podniky si vymezují oblast svého působení a v jejím rámci rozvíjejí 

schopnost vyhovět potřebám zákazníků. Po té, co si organizace vytyčí podnikové cíle, 

přistupuje k formulaci způsobů, jimiž chce cílů dosáhnout. Stanoví si politiku, kde ob-

chodní politika specifikuje metody vytváření okruhu zákazníků, výrobní politika stanoví 

standardy jakosti a bezpečnosti výrobků, personální politika přispívá k sociální odpo-

vědnosti při vedení firmy, finanční politika je zaměřena na zásady, které posilují posta-

vení podniku na finančním trhu. Na formulování cílů a politik navazuje podnikový plán, 

který vyjadřuje podnikovou strategii na cestě k realizaci cílů v příštích několika letech. 

Finanční plán je součástí podnikového plánu, která propojuje všechny aktivity 

s kvantifikovaným finančním cílem a s časově rozvrženými strategickými záměry. [3, 

str. 97 až 98] 

2.1 Finanční cíl podniku a finanční politiky 

Finanční cíl podniku lze formulovat jako maximalizace tržní ceny podniku. Fi-

nanční cíl podniku lze formulovat tak, že akcionářům jde o maximální hodnotu poměru 

tržní ceny podniku k jeho účetní hodnotě. Tento poměr lze rozložit na součin dvou uka-

zatelů: 

MV

VJ
=

Z

VJ
∗

P

E
 

MV = tržní hodnota podniku 

VJ = vlastní jmění 

P = tržní cena 

Z = zisk po zdanění 

P/E = price/earning ratio 

Z/VJ = rentabilita vlastního jmění 
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Pyramidová analýza finančních ukazatelů dovoluje rozpoznat faktory působící na 

rentabilitu vlastního jmění. Patří k nim daňové zatížení, úrokové zatížení, finanční páka, 

ziskové rozpětí. Analýza cenných papírů předpokládá závislost vývoje ukazatele P/E na 

výplatním poměru, na růstu dividendy a na požadovaném zúročení akcií. [3, str. 99 až 

100] 

2.1.1 Daňová politika 

Týká se rozdílu mezi účetním hospodářským výsledkem a základem daně 

z příjmu. Jde z části o trvalé rozdíly, zčásti o časové rozdíly. 

Trvalé rozdíly jsou vyjmenovány v zákonu o daních z příjmů. Časové rozdíly me-

zi účetním ziskem a základem daně z příjmu vyplývají z možnosti odlišit daňové odpisy 

od účetních odpisů. Způsob stanovení daňových odpisů je stanoven v zákonu o daních 

z příjmů. [3, str. 100 až 101] 

2.1.2 Dluhová politika 

Poměr vlastního jmění a cizích zdrojů je závislý na rozmanitých vnějších okolnos-

tech, na rozhodnutí podniku, jak velkou relativní zadluženost zvolí z hlediska nákladů, 

zisku a ztrát. Cizí zdroje jsou pro podnik levnější.  

úroková míra < zisk před úroky a daněmi/aktiva 

Je-li zisk před úroky a daněmi nižší, než jaký vyhovuje uvedené nerovnosti při ur-

čité úrokové sazbě, pak není zadluženost výhodou vlastníků. [3, str. 102 až 103] 

2.1.3 Účetní politika 

Týká se položek účtu zisku a ztrát, které ovlivňují provozní hospodářský výsle-

dek. Možnost alternativního účtování se u nás týká spotřeby materiálu a odpisů. Jsou 

dva způsoby oceňování zásob na skladě – cena zjištěná váženým průměrem z pořizovací 

ceny, druhý způsob je znám jako metoda „první do skladu, první ze skladu“. 

Určitý prostor pro účetní politiku vytváří i metodika účetních odpisů, nejsou sta-

noveny závazné nebo doporučené způsoby odepisování. [3, str. 103 až 104] 
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2.1.4 Likviditní politika 

Je třeba volit míru rizika v rámci finanční politiky. Míru rizika platební neschop-

nosti vyjadřují ukazatele dlouhodobé a krátkodobé likvidity. Podniky věnují likviditní 

politice prvořadou pozornost v rámci dlouhodobého finančního plánu. Péče o krátkodo-

bou likviditu má zabezpečit, že během následujícího roku není pravděpodobná platební 

neschopnost. Dbá se na udržení přijatelného poměru oběžných aktiv a krátkodobých 

pasiv. [3, str. 105 až 106] 

 

2.1.5 Úvěrová politika 

Týká se celkové částky poskytovaného obchodního úvěru, kterým se rozumí to, že 

dodavatelé nepožadují okamžité zaplacení faktur. Odběratel platí za poskytnutý úvěr 

skrytě v ceně zboží vysoký úrok. Občas musí podnik poskytnout úvěr, i když to není 

z hlediska zisku příliš výhodné. Alternativou by bylo omezení okruhu zákazníků, nebo 

snížení obratu. [3, str. 106] 

 

2.1.6 Dividendová politika 

O způsobu užití zisku po zdanění rozhoduje majitel podniku. Zisk může být roz-

dělen ve formě dividend nebo ponechán v podniku. Obsahuje pravidla přijatá jako dlou-

hodobé směrnice pro rozdělení zisku. Výplata dividendy signalizuje, že jsou k dispozici 

peněžní prostředky (cash flow). Velká část akcionářů je ochotna ponechat v podniku jen 

tolik, kolik lze dostatečně efektivně investovat. Ponechat zisk v podniku je výhodné pro 

akcionáře, kteří by získané peněžní prostředky investovali do cenných papírů téže nebo 

jiné firmy.  

Akciová dividenda se vydává v případě, kdy není dostatek peněz peněžní hotovos-

ti na výplatu dividend nebo podnik potřebuje investovat celý zisk, tak podnik emituje 

další akcie, které rozdělí proporcionálně majitelům akcií. [3, str. 107 až 109] 
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2.2 Pojetí finančního plánování 

Na rozdíl od finančního účetnictví nejsou vydány závazné postupy ani formuláře. 

Existuje třináct výchozích tezí: 

1) Finanční plánování je prvek, který vnáší do řízení firemních financí orientaci na fi-

nanční cíl. 

2) V souladu s cílem podnikání se stává operabilním finančním cílem nejčastěji zisk, 

a to nejlépe zisk před zdaněním, neovlivněný daňovými předpisy. 

3) Finanční plánování omezuje finanční riziko. 

4) Zásadních změn v ziskovosti se dosahuje opatřeními, která přinášejí mnohdy výsled-

ky až za několik let. Tomu odpovídá zásada dlouhodobosti finančního plánování 

s časovým horizontem tří až pěti let, často i delším. 

5) Finanční plán je součástí dlouhodobého podnikového plánu. 

6) Finanční plán se sestavuje posuvným způsobem. 

7) Finanční plán je relativně autonomní. 

8) Jádrem finančního plánování je investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 

9) Struktura a forma finančního plánu odpovídá struktuře a formě finančních výkazů. 

10) Středem pozornosti dlouhodobého finančního plánování jsou příjmy a výdaje, za-

chycené v plánu peněžních toků. 

11) Finanční plánování tíhne k co nejprůhlednějším výpočtům. 

12) Plán peněžních toků provázejí v dlouhodobém plánu tři dílčí plánovací dokumenty: 

prognóza prodeje, rozpočet investičních výdajů a rozpočet externího financování. 

13) Finanční plán v podobě plánovaných výkazů za jednotlivé roky plánovaného období 

se hodnotí pomocí kritérií finanční analýzy. [3, str. 111 až 115] 

Plánování obecně lze charakterizovat jako proces formulace cílů a způsobů, kte-

rými lze daného cíle dosáhnout. Proto je nutné nejdříve provést analýzu vnitřních 

a vnějších podmínek, prognózu těchto podmínek a hodnocené nejistot a rizik spojených 

s budoucími aktivitami, proto je nutné před vytvořením finančního plánu udělat 

podrobnou finanční analýzu. 
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Finanční plánování lze definovat jako soubor činností, jejichž výsledkem je před-

pověď budoucích finančních a investičních rozhodnutí firmy. Jedna definice finančního 

plánování říká, že se jedná o specificky zaměřenou, kvalifikovanou činnost, jejímž vý-

sledkem je řešení, zabezpečující žádoucí výnosovou situaci a finanční stabilitu podniku 

v daném časovém období. 

Finanční plán obsahuje: 

– stanovení finančních cílů podniku, které jednoznačně zahrnuje také analýzu provedi-

telnosti strategických cílů podniku,  

– analýzu rozdílů mezi skutečným a žádoucím stavem, jejíž součástí je rovněž nutnost 

identifikovat vzájemné vztahy a relace mezi jednotlivými prvky podniku, 

– soubor opatření potřebných k dosažení cílů, jehož součástí je snaha o identifikaci 

všech možností, které vedou k naplnění cílů a zároveň zajistí celkovou efektivnost a růst 

hodnoty podniku. [1, str. 83 až 84] 

Plány jsou sestavovány pro různě dlouhá časová období a na základě toho je čle-

níme na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé finanční plány jsou sestavovány na dobu 

několika měsíců, maximálně však na dobu jednoho roku, naproti tomu dlouhodobé plá-

ny jsou sestavovány na dobu dvou až pěti let. [1, str. 84] 

2.3 Dlouhodobé finanční plánování 

U dlouhodobého finančního plánu se dává přednost kvalitativnímu, verbálně ko-

mentovanému vyjádření faktorů, které ovlivňují zajištění úrovně zisku, před přesností 

výpočtů. Sestavuje se zpravidla na následujících dva až pět let a obsahuje zpravidla ná-

sledující části: 

– analýza finanční situace 

– plán tržeb na základě prognózy a plánu prodeje 

– provozní zisková marže 

– vývoj pracovního kapitálu 

– výdaje na pořízení investičního majetku a odpisová politika 

– zdroje financování 
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– plán peněžních toků 

– plánová rozvaha 

– plánová výsledovka 

– hodnocení dlouhodobého finančního plánu 

 

Analýza finanční situace 

Posuzuje se minulost s přihlédnutím k měnícím se vnějším podmínkám u vývoje 

poptávky, nákupních a prodejních cen, devizových kurzů, úrokové míry a daňových 

sazeb. K vnitřním vlivům patří příčiny odchylek skutečnosti od očekávání, schopnost 

využívat příležitostí a předcházet hrozbám. 

 

Plán tržeb 

Je základní faktor, který ovlivňuje finanční potřeby formy a určuje současně 

i rozhodující peněžní příjmy. Vychází z prognózy tržních podmínek a z plánu prodeje, 

který vyjadřuje obchodní cíle, které si firma na základě prognózy vytyčila a na které 

navazuje obchodní strategie. Prodejní ceny vlastních výrobků jsou předmětem cenové 

politiky, která přihlíží k prognóze tržních cen a ke strategii získávání tržního podílu. [2, 

str. 142 až 144] 

Klíčovou otázkou je prognóza, zda poptávka kupujících poroste, poklesne nebo 

bude stagnovat. Dále třeba zhodnotit, jaké jsou předpoklady konkurentů získat zákazní-

ky, na to navazuje otázka cenové politiky, propagace a distribučních metod. Pokud by 

byla prognóza chybná, mohlo by to mít vážné následky. Může nastat buď větší poptáv-

ka, která povede k hromadění objednávek a navyšování dodací lhůty nebo naopak menší 

poptávka, která povede k nadměrnému vybavení zařízením a zásobami. [3, str. 122 až 

124] 

 

Provozní zisková marže 

Zisková marže vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tr-

žeb, kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb. Obecně platí, že čím vyšší 
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je ziskovost, tím lépe. Hodnotu tohoto ukazatele je však třeba posuzovat ještě s ohledem 

na dva další faktory, celkový objem tržeb a rychlost obratu zásob.  

Pokud je zisková marže nízká nebo po několik let klesá, měla by se provést analý-

za jednotlivých druhů nákladů, neboť je také měřítkem schopnosti podniku ovlivňovat 

úroveň nákladů. [3, str. 22 až 25] 

 

Vývoj pracovního kapitálu 

Pracovní kapitál je vypočtený jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a cel-

kovými krátkodobými dluhy. Ty mohou být vymezeny od splatnosti jeden rok až po 

splatnost tří měsíční, což umožňuje oddělit výstižněji v oběžných aktivech tu část fi-

nančních prostředků, která je určena na brzkou úhradu krátkodobých dluhů, od té části, 

která je relativně volná a kterou chápeme jako určitý finanční fond. 

Rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy má významný vliv na sol-

ventnost firmy. Přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými dluhy opravňuje 

k úsudku, že firma má dobře finanční zázemí, že je likvidní. Čistý pracovní kapitál 

představuje polštář, který firmě umožní pokračovat ve svých aktivech i v případě, že by 

ji potkala nějaká nepříznivá událost, jež by vyžadovala vysoký výdej peněžních pro-

středků. [2, str. 27 až 28] 

 

Výdaje na pořízení investičního majetku a odpisová politika 

Je determinována interními rozhodnutími a její účinky se projevují neodvratně až 

v době, která se následuje nezřídka s velkým časovým odstupem od chvíle rozhodování. 

Investiční plánování používá při výběru projektu pro realizaci cílové finanční ukazatele.  

Rozhodovací model investičního plánování spočívá v následujících krocích: 

- vyhledávání investičních příležitostí 

- prognózování vnějších okolností 

- stanovení pravděpodobnostních nároků 

- stanovení investiční strategie 

- stanovení finančních kritérií 
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- výběr investičních projektů 

- začlenění přijatých projektů do investičního rozpočtu 

- vyčíslení celkových důsledků realizace 

Investiční výdaje zachycuje investiční rozpočet. Rozpočet investičních výdajů má 

odlišnou časovou dimenzi, než jiné rozpočty. [3, str. 124 až 127] 

 

Zdroje financování 

Pokud nebudou emitovány akcie, může být vlastní jmění zvýšeno pouze formou 

přídělu nerozděleného zisku. Možnost emise akcií předpokládá dostatek nabídky kapitá-

lu na finančním trhu a příznivý kurz vlastních akcií. Posílení vlastního jmění interní 

nebo externí cestou usnadňuje rozšíření dlouhodobého kapitálu také formou dluhopisů 

a dlouhodobého úvěru za příznivých úrokových podmínek.  

Plánování dlouhodobých finančních zdrojů vyústí do rozpočtu externího financo-

vání. [3, str. 127 až 129] 

 

Plán peněžních toků 

Vstupní verze plánu peněžních toků stanoví cíle podniku v oblasti zisku. 

V návaznosti na minulý vývoj a na dosažený stav se podle finančního cíle dotvářejí ná-

roky na tvorbu peněžních toků z provozní činnosti na jedné straně a na jejich zabezpe-

čení v oblasti peněžních toků u investiční činnosti. Poté se bere v úvahu, jaké jsou reál-

né možnosti vytvářet potřebné výnosy. Východiskem je analýza finanční kondice pod-

niku. Vedle vnějších vlivů působily i vnitřní vlivy, vlastní chyby a omyly. Po finanční 

studii následuje hodnocení investičních příležitostí a možností, které má firma 

k dispozici. Souběžně s hodnocením investičních možností je třeba prognózovat finanč-

ní zdroje dostupné v příštích letech. Dalším krokem je stanovení finančního cíle a jeho 

kvantifikace. Finančním plánem je teprve přesvědčivý nástin strategie, jak zvýšit výno-

sy a příjmy, jak omezit náklady a výdaje.  

V každé fázi projednávání a prezentace je žádoucí předkládat ucelený propočet 

příjmů a výdajů, spojených s navrhovanou finanční strategií. [3, str. 129 až 131] 
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Plánová rozvaha 

Znázorňuje důsledky investiční aktivity v oblasti dlouhodobého investičního 

i oběžného majetku firmy a finančních zdrojů ve sledu ročních plánových rozvah. Vý-

chozím podkladem pro sestavení plánové rozvahy je plán peněžních toků. Plánové roz-

vahy umožňují zpřesnit výši odpisů a úroků podle údajů a aktivech a pasivech. Při vý-

počtu hodnoty dílčích položek plánové rozvahy se často používá tzv. regresní metoda. 

Tato metoda se používá pro plánování na delší časové období, ve kterém nemusí platit 

fixní, a tedy ideálně rovnoměrný poměr vybraných položek aktiv a pasiv na tržbách. [2, 

str. 146 až 147] 

 

Plánová výsledovka 

Umožňuje porovnat výši úvěrů a úroků z nich, které byly původně zakalkulovány 

do plánu peněžních toků s úroky navazujícími na plánovou rozvahu. [2, str. 148] 

 

Hodnocení dlouhodobého finančního plánu 

Kvalita finančního plánu se posuzuje podle jeho důsledků pro vývoj tržní hodnoty 

firmy, resp. podle tržní hodnoty akcie. Sestavené plánové výkazy se hodnotí pomocí 

kritérií finanční analýzy. 

Plán je z hlediska vývoje tržní hodnoty přijatelný, pokud je současná hodnota fir-

my podle plánu vyšší než její aktuální hodnota. [2, str. 150] 

2.4 Finanční kontrola 

Úkolem finančního řízení je mít v každém okamžiku finanční situaci podniku pod 

kontrolou. Kontrolní systém podniku sleduje všechny stránky činnosti podniku a jeho 

divizí, ale také komplexní kontrola celkové výkonnosti. Finanční kontrola plní úlohu 

komplexní kontroly. [3, str. 157] 

2.4.1 Zásady kontrolní činnosti 

Kontrola zjišťuje odchylky od plánovaného výkonu. Pokud má být kontrola účin-

ná, vztahují se na ni požadavky, kladené na adresu kontroly obecně: 
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1) Odchylky od žádoucího stavu hlásit bezodkladně. 

2) Hledět dopředu. 

3) Všímat si hlavně strategicky významných bodů. 

4) Pružně přihlížet při hodnocení závislé proměnných ke skutečnému vývoji nezávisle 

proměnných. 

5) Dbát hospodárnosti. 

6) Usilovat o objektivitu. 

7) Zajistit srozumitelnost pro manažery, kteří výsledky kontroly používají. 

8) Naznačovat kroky k nápravě. [3, str. 158 až 159] 

2.4.2 Rozpočtová kontrola 

Má vazbu na vnitropodnikové účetnictví. Účelem je vytvořit formální předpokla-

dy pro monitorování činnosti podniku jako celku a jeho jednotlivých částí. Kontrolní 

zprávy se podávají zpravidla jednou za měsíc. Nadměrné odchylky se signalizují, jakmi-

le k nim dojde. Mnohdy vyústí v úpravu rozpočtu na další období tak, aby se rozpočet 

přizpůsobil vnitřním i vnějším podmínkám. Z hlediska finančního řízení má nezastupi-

telnou úlohu pro svou komplexnost, souvislost s motivací odpovědných pracovníků, 

systematičnost. [3, str. 159 až 160] 

2.4.3 Operativní finanční kontrola 

Úkolem je zjišťovat rozdíly mezi finančním plánem a vykazovanou skutečností. 

Zjišťují se rozdíly mezi skutečností a plánem, kumulované rozdíly od počátku roku 

a očekávané odchylky skutečnosti od plánu za celý rok. Uplatní se i ukazatele finanční 

analýzy, zejména likvidity a rentability. [3, str. 160 až 162] 

 

2.4.4 Strategická kontrola 

Sleduje dodržení plánovaných hodnot strategických finančních veličin. 

Má-li strategická finanční kontrola splnit úlohu včasného varování, je nutné, aby 

zahrnovala tři roviny hodnocení: 
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a) jak se liší skutečné vnější podmínky od předpokladů, z nichž vycházel finanční plán, 

a jaký to bude mít vliv na vývoj relevantní okolí v příštích obdobích 

b) jak se liší skutečná finanční situace podniku od strategických cílů založených do fi-

nančního plánu 

c) jaké důsledky z toho vyplývají pro vlastní investiční výstavbu. [3, str. 162 až 165] 

2.4.5 Vztah finanční kontroly ke controllingu 

Úlohou controllingu je usnadnit vedoucímu pracovníkovi efektivní rozhodování 

ve všech fázích rozhodovacího procesu poskytováním adekvátního procesu. Do působ-

nosti útvaru controllingu patří obvykle vnitropodnikové účetnictví, rozpočtování, roční 

plánování, rozbory a výkaznictví. Controlling není kontrolní instance, nýbrž jeho úloha 

spočívá spíše v poradenství, informační podpoře rozhodování, v komunikaci. [3, str. 

166 až 167] 
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3 Finanční analýza současného stavu 

3.1 Charakteristika firmy 

3.1.1 Základní údaje o firmě 

Název společnosti: Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti: Štěpánovská 1541, Předklášteří 666 02 

Datum vzniku: 7.3.2006 

IČO: 27676935 

DIČ: CZ27676935 

Základní kapitál: 200 000,-Kč 

3.1.2 Popis firmy 

Firma Ing. František Brázda – UNIVERS s.r.o. byla zapsána do obchodního 

rejstříku Krajským soudem v Brně dne 7.3.2006, kdy vznikla transformací z fyzické 

osoby UNIVERS. 

Hlavní činností firmy je provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová 

činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě, specializovaný maloob-

chod a maloobchod se smíšeným zbožím, velkoobchod, silniční motorová doprava ná-

kladní, zprostředkování obchodu a služeb. 

Firma Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o. je řazena mezi menší firmy s působností 

v jihomoravském kraji. Ve firmě je v současnosti zaměstnáno 55 zaměstnanců, z toho 

1 osoba v pozici řídícího pracovníka, v období prázdnin se počet navyšuje o brigádníky. 

Průměrný obrat firmy se pohyboval v posledních letech okolo 100 000 000,- Kč, ale 

v roce 2010 klesl pod hodnotu 75 000 000,- Kč. 

Firma Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o. má jednoho vlastníka, který zároveň vystu-

puje ve formě jednatele firmy. 

Součástí firmy jsou také vlastní stavebniny, které vytváří asi jednu třetinu celko-

vého obratu firmy. 



 

3.1.3 Organizační struktura firmy

Dle organizační struktury firmy 

nosti ředitel, který řídí dva stavbyvedoucí, kte

a jednotlivé pracovní č

a vedoucí stavebnin, která 

Obr. 1 Organizační struktura firmy
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46 

Organizační struktura firmy  

ční struktury firmy Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o.

řídí dva stavbyvedoucí, kteří mají pod sebou vedoucí pracovních 

a jednotlivé pracovní čety. Ředitel dále řídí kalkulanta, sekretářku, úč

vedoucí stavebnin, která řídí chod stavebnin a jednotlivé zaměstnance.

ční struktura firmy 

 

Ředitel
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sekretářka Účetní Vedoucí 
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Prodavačka Skladníci

UNIVERS s.r.o. stojí v čele společ-

í mají pod sebou vedoucí pracovních čet 

řku, účetní, projektanta 

stnance. 
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Skladníci Zástupce 
vedoucí 

Projektant



47 

 

3.2 Finanční analýza firmy 

V této části diplomové práce se budu věnovat finanční analýze firmy Ing. Brázda 

– UNIVERS s.r.o., kdy budu používat metody a nástroje uvedené v teoretické části této 

práce. Jako zdroj informací jsou použity účetní výkazy poskytnuté majitelem firmy 

a další informace zjištěné od ředitele a účetní firmy. Konkrétně jsou použity účetní vý-

kazy za roky 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010. Všechny podklady jsou součástí příloh 

diplomové práce. 

Společnost prošla v roce 2006 významnou změnou, což bude mít vliv na následu-

jící finanční analýzu. Jednalo se o převod společnosti na spol. s.r.o. 

V rámci analýzy firmy Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o. byly provedeny následující 

rozbory: 

– Horizontální analýza 

– Analýza struktury finančních výkazů 

– Analýza poměrových ukazatelů 

– Analýza souhrnných ukazatelů 

3.2.1 Horizontální analýza 

– Horizontální analýza se zabývá změnou jednotlivých položek finančních výkazů 

v čase a procentní změnou položek v čase. Srovnání se provádí pomocí meziročního 

porovnání.  

– Absolutní hodnota se vypočítá jako: 

– Absolutní změna = hodnota v běžném období – hodnota v předchozím období 

– Procentuelní změna se vypočítá podle vzorce: 

procentuální změna =
běžné období − předchozí období

předchozí období
∗ 100 
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a) Analýza aktiv 

2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

AKTIVA % V tis. Kč % V tis. Kč % V tis. Kč % V tis. Kč 

Aktiva celkem 19,5 7 765 -25,6 -12 160 5,6 1 989 -4,2 -1 556 

Dlouh. majetek -73,2 -3 965 -7,7 -112 39,0 522 189,9 3 534 

DNM -40,0 -22 -69,7 -23 -100,0 -10 0,0 0 

DHM -73,5 -3 943 -6,3 -89 40,0 532 189,9 3 534 

DFM 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Oběžná aktiva 34,3 11 695 -26,0 -11 924 4,5 1 532 -14,7 -5 210 

Zásoby 7,5 1 163 -3,9 -658 -33,3 -5 362 51,5 5 535 

Dlouh. pohledávky -100,0 -3 411 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Krátk. pohledávky 96,3 7 653 -25,4 -3 960 13,3 1 547 -39,2 -5 172 

Finanční majetek 87,6 6 290 -54,3 -7 306 88,0 5 419 -48,7 -5 645 

Ostatní aktiva 15,6 35 -47,9 -124 -48,1 -65 171,4 120 

Tab. 1 Horizontální analýza aktiv 2006 – 2010 

Ve výše uvedené tabulce je vidět, že celková aktiva se výrazně měnila během 

prvních tří let analyzovaného období, kdy nejprve došlo k nárůstu o 19,5% a v dalším 

roce nastal pokles o 25,6%. Mezi lety 2008 – 2010 nebyla již změna celkových aktiv tak 

výrazná. Pokles dlouhodobého majetku je způsoben zápornou hodnotou oceňovacího 

rozdílu k nabytému majetku. V posledním roce analýzy došlo opět k nárůstu o zhruba 

3,5 milionů, který je způsoben nákupem strojů. Dlouhodobý majetek je tvořen převážně 

dlouhodobým hmotným majetkem. 



 

Graf č.1 Horizontální analýza aktiv 2006 
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Horizontální analýza aktiv 2006 – 2010 

žná aktiva zaznamenala výrazný nárůst, stejně jako celková aktiva, v

2007, kdy nastal nárůst o 34,3%, jinak dosahovala hodnot bez výrazných zm

ě ěžných aktiv mají krátkodobé pohledávky a finan

Zásoby dosahují během sledovaného období téměř totožných hodnot, krom

poklesu zásob o téměř 6 milionů. 

Krátkodobé pohledávky mají kolísavý vývoj, kdy po prvním roce došlo k

 na dvojnásobek a v dalším roce došlo opět k poklesu. Krátkodobé pohledávky 

dosahují nejvyšší hodnoty v roce 2007. Finanční majetek má podobný pr

 

 

Aktiva 
celkem

Dlouh. 
majetek

Oběžná 
aktiva

Krátk. 
pohledávky

Finan
majetek

39 768 5 416 34 128 7 943

47 533 1 451 45 823 15 596 13 467

35 373 1 339 33 899 11 636

37 362 1 861 35 431 13 183 11 580

35 806 5 395 30 221 8 011

Horizontální analýza aktiv

 

ě jako celková aktiva, v roce 

st o 34,3%, jinak dosahovala hodnot bez výrazných změn. Největ-

hledávky a finanční majetek.  

ěř totožných hodnot, kromě roku 

Krátkodobé pohledávky mají kolísavý vývoj, kdy po prvním roce došlo k nárůstu 

poklesu. Krátkodobé pohledávky 

ní majetek má podobný průběh jako krát-

Finanční 
majetek

7 177
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6 161
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b) Analýza pasiv 

2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

PASIVA % V tis. Kč % V tis. Kč % V tis. Kč % V tis. Kč 

Pasiva celkem 
19,5 7 765 -25,6 -12 160 5,6 1 989 -4,2 -1 556 

Vlastní kapitál 
-85,0 -16 392 80,2 2 316 73,2 3 809 11,5 1 034 

Základní kapitál 
-98,9 -17 220 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Kapitálové fondy 
0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Zákonný rezervní fond  
0,0 0 0,0 20 0,0 0 0,0 0 

VH minulých let 
0,0 -45 6024,4 2 711 86,8 2 315 76,5 3 810 

VH běžného období 
47,0 873 -15,2 -415 64,5 1 494 -72,9 -2 776 

Cizí zdroje 
119,2 24 239 -32,6 -14 551 -5,9 -1 766 -9,2 -2 587 

Rezervy 
0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Dlouhodobé závazky 
357,3 8 850 -20,4 -2 310 0,0 0 -4,2 -380 

Krátkodobé závazky 
86,1 15 389 -37,3 -12 388 -10,2 -2 121 -12,4 -2 319 

Bankovní úvěry 
0,0 0 0,0 147 241,5 355 22,3 112 

Ostatní pasiva 
-55,4 -82 113,6 75 -38,3 -54 -3,4 -3 

Tab. 2 Horizontální analýza pasiv 2006 – 2010 

Z tabulky horizontální analýzy pasiv je vidět, že vlastní kapitál klesl mezi lety 

2006 – 2007 o 16 392 tis. Kč a v dalších letech docházelo k nárůstu, kdy se vlastní kapi-

tál zvýšil z 2 886 tis. Kč na 10 045 tis. Kč. 



 

Graf č.2 Horizontální analýza pasiv 2006 
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Horizontální analýza pasiv 2006 – 2010 

ůst dlouhodobých závazků je způsoben závazky ke spole

řevodem na společnost s.r.o. mezi lety 2006 - 2007, které v

Krátkodobé závazky také dosahují výrazného nárůstu v roce 2007, kdy došlo 

navýšení o 86,1%, jinak v ostatních letech sledovaného období dosahovaly krátkod

bé závazky podobných hodnot. Největší vliv na změnu krátkodobých závazk

ijaté krátkodobé zálohy. 

 

Pasiva 
celkem

Vlastní 
kapitál

Cizí zdroje
Krátkodobé 

závazky

39 768 19 278 20 342 17 865

47 533 2 886 44 581 33 254

35 373 5 202 30 030 20 866

37 362 9 011 28 264 18 745

35 806 10 045 25 677 16 426

Horizontální analýza pasiv
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ostatních letech sledovaného období dosahovaly krátkodo-

nu krátkodobých závazků měly 
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c) Analýza výkazu zisku a ztráty

VÝKAZ ZISKU A 
ZTRÁTY 

Tržby za prodej zboží 

Nákl. na prodané zboží 

Obchodní marže 

Výkony 

T. za prodej vl. Výr. a s.

Výkonová spotřeba 

Přidaná hodnota 

Osobní náklady 

Provozní VH 

Finanční VH 

VH za účetní období 

VH před zdaněním 

Tab. 3 Horizontální analýza výkazu zisk

Tržby za prodej zboží dosahovaly v

se mezi 32 246 tis. Kč

na hodnotu 27 419 tis. K

Graf č.3 Vývoj výkonů a výkonové spot
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Analýza výkazu zisku a ztráty 

2007/2006 2008/2007 2009/2008

% V tis. Kč % V tis. Kč % V tis. K

-0,8 -256 1,8 585 -1,9 

-3,3 -904 3,5 930 2,1 

13,2 675 -6,4 -372 -21,8 

16,7 10 203 -9,4 -6 700 1,6 

prodej vl. Výr. a s. 
0,1 40 -9,3 -6 616 9,2 

16,9 8 294 -11,8 -6 759 -4,8 

15,2 2 557 -1,5 -286 12,2 

12,6 1 618 0,0 -4 3,1 

31,8 941 -14,5 -567 50,3 

25,4 -17 17,9 -15 36,4 

27,6 513 -2,3 -55 64,5 

31,9 924 -15,2 -582 50,8 

Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 2006 – 2010 

Tržby za prodej zboží dosahovaly v prvních 4 letech analýzy hodnot pohybujících 

246 tis. Kč a 32 831 tis. Kč, ale v posledním roce došlo k

419 tis. Kč. 

ů a výkonové spotřeby 2006 – 2010 

2006 2007 2008 2009
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2009/2008 2010/2009 

V tis. Kč % V tis. Kč 

-613 -14,9 -4 799 

565 -13,1 -3 676 

-1 178 -26,5 -1 123 

1 048 -20,3 -13 312 

5 973 -34,7 -24 475 

-2 453 -21,6 -10 409 

2 323 -18,8 -4 026 

450 0,9 140 

1 679 -70,9 -3 554 

-36 65,2 -88 

1 494 -72,9 -2 776 

1 643 -74,6 -3 642 

prvních 4 letech analýzy hodnot pohybujících 

posledním roce došlo k poklesu o 14,9% 

 

2010

52 172

37 886

52 172

37 886

řeby



 

Z grafu zobrazujícího vývoj výkon

k poklesu výkonů i výkonové spot

Obchodní marže má klesající 

26,5%, což způsobilo snížení obchodní marže o 1

Přidaná hodnota m

k poklesu k 18,8%. Osobní náklady vykazují r
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Provozní výsledek hospoda

pokles a to o 70,9% na hodnotu 1
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víc se stále snižuje, z
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Graf č.4 Horizontální analýza výkazu zisk
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grafu zobrazujícího vývoj výkonů a výkonové spotřeby je vid

ů i výkonové spotřeby, což lze přisoudit krizové situaci.

Obchodní marže má klesající tendenci, v posledním roce dosáhl pokles tém

ůsobilo snížení obchodní marže o 1 123 tis. Kč. 

idaná hodnota měla růstovou tendenci kromě posledního roku, kdy došlo 

18,8%. Osobní náklady vykazují růst po celé sledované období, co

íliš pozitivní zpráva vzhledem k vývoji přidané hodnoty. 

Provozní výsledek hospodaření zaznamenal v posledním roce analýzy výrazný 

pokles a to o 70,9% na hodnotu 1 460 tis. Kč. 

ční výsledek hospodaření dosahuje ve všech letech záporných hodno

víc se stále snižuje, z čehož lze usoudit, že finanční náklady jsou vyšší než finan

Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 2006 – 2010 

Analýza struktury finan čních výkazů 

Rozbor struktury finančních výkazů byl proveden na základě

2010, které jsou uvedeny v příloze diplomové práce. 

Provozní VH Finanční VH
VH za účetní 

období

2 961 -67 1 858

3 902 -84 2 371

3 335 -99 2 316

5 014 -135 3 810

1 460 -223 1 034
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a) Rozvaha 

Příloha znázorňuje rozvahu v tis. Kč za roky 2006 – 2010 v povinném tvaru pro 

zveřejnění i strukturu rozvahy (jde o tzv. normovaný tvar rozvahy, kde jsou jednotlivé 

položky rozvahy poměřovány k bilanční sumě) a její vývoj v čase. Jednotlivé položky 

rozvahy jsou uvedeny v indexech meziročních změn. Hodnoty hlavních rozvahových 

položek a jejich vývoj v čase jsou znázorněny také graficky, stejně jako struktura aktiv 

a pasiv v analyzovaných letech. 

Aktiva postupně stoupala. Největší podíl na celkových aktivech měla vždy oběžná 

aktiva. Ta měla k datu tvorby finanční analýzy 88% podíl na celkových aktivech. Nej-

větší podíl na celkových aktivech měly zásoby. 

Podnik nemá dlouhodobý finanční majetek. 

Na stálých aktivech měly k datu tvorby finanční analýzy největší podíl stavby a to 

s 5,60% podílem na celkových aktivech. 

Podnik nevyužíval během analyzovaného období bankovních úvěrů. Největší po-

ložku cizích zdrojů představují krátkodobé závazky (cca 37,77% celkových pasiv). 

 

b) Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát je uveden ve tvaru vyžadovaném pro účetní závěrku, je spočí-

tán podíl jednotlivých položek výsledovky na celkových tržbách. 

Z výkazu zisku a ztrát vidíme, že tržby za prodej zboží ve sledovaných letech 

mírně rostly. 

Přidaná hodnota mírně rostla ve všech letech. V procentním vyjádření se přidaná 

hodnota pohybuje průměrně kolem 16% z celkových tržeb podniku. 

Osobní náklady ve sledovaném období také mírně rostly, v posledním roce dosa-

hovaly hodnoty 12,6% z celkových tržeb. 

Provozní hospodářský výsledek byl kladný ve všech letech a postupně se zvyšo-

val. 
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c) Přehled o peněžních tocích (Cash flow) 

Stručný výkaz cash flow byl sestaven pro potřeby tohoto ocenění nepřímou meto-

dou a přes svoji stručnost poskytuje pohled na příčiny pohybu finančního majetku. Pra-

cuje se třemi kategoriemi cash flow: 

– Cash flow z provozní činnosti – v této části cash flow se soustřeďují výsledky pro-

vozní činnosti podniku, změny pohledávek u odběratelů, změny dluhů u dodavatelů, 

změny zásob aj. 

– Cash flow z investiční činnosti – v této části CF se soustřeďují změny investičního 

majetku a jeho zdrojů. 

– Cash flow z finanční činnosti – v této části jsou zobrazeny fondy plynoucí z použití 

úvěrů aj. dluhů, splátek dluhů, placení dividend a také změny v základním a vlastním 

kapitálu. 

3.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů nám pomůže najít další vzájemné vazby 

a souvislosti mezi jednotlivými položkami účetních výkazů. 

 

a) Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity ukazují schopnost podniku dostát svým krátkodobým závaz-

kům, jelikož mezi základní podmínky úspěšného fungování podniku patří trvalá plateb-

ní schopnost. Máme tři ukazatele likvidity a to likviditu okamžikovou (peněžní), poho-

tovou a běžnou (solventnost) a tyto likvidity mají doporučené hodnoty, nikoli závazné. 

Pro okamžitou likviditu jsou doporučené hodnoty 0,5 – 1, pro pohotovou likviditu jsou 

doporučené hodnoty 1 – 1,5 a pro běžnou likviditu jsou hodnoty 1,5 – 2. 

 



 

Ozn. Ukazatele platební 
schopnosti

1 Pracovní kapitál 

2 Pracovní kapitál na aktiva

3 Ukazatel kapitalizace

4 Běžná likvidita III.

5 Pohotová likvidita II.

6 Peněžní likvidita I.

7 Intervalová míra 

8 Doba splatnosti krátk. závazk

Tab. 4 Ukazatele likvidity 2006 

 

První likviditou je likvidita pen

pod doporučenými hodnotami krom

likvidita ukazuje schopnost splatit dluhy, které práv

Graf č.5 Likvidita peněžní 20

Likvidita pohotová dosahuje stejn

poručenou hranicí, krom

neobsahuje zásoby. 
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Ukazatele platební 
schopnosti 

2006 2007 2008 

16 263,00 12 569,00 12 886,00 

Pracovní kapitál na aktiva 40,89% 26,44% 36,43% 

Ukazatel kapitalizace 0,25 0,10 0,09 

žná likvidita III. 1,91 1,38 1,61 

Pohotová likvidita II. 0,85 0,87 0,85 

žní likvidita I. 0,40 0,40 0,29 

 60,26 105,57 68,59 

Doba splatnosti krátk. závazků 62,05 115,73 77,12 

Ukazatele likvidity 2006 – 2010 

likviditou je likvidita peněžní, hodnoty jednotlivých let se pohybují mírn

čenými hodnotami kromě roku 2009, kdy hodnota dosahovala 0,6. Tato 

likvidita ukazuje schopnost splatit dluhy, které právě dosahují doby splatnosti.

ěžní 2006 – 2010 

Likvidita pohotová dosahuje stejně jako likvidita peněžní hodnoty t

enou hranicí, kromě roku 2009, kdy dosahovala 1,29. Na rozdíl od likvidity b

0,29

0,60

0,35

2008 2009 2010

Likvidita pen ěžní

Peněžní likvidita I.

minimum

maximum

2009 2010 

16 184,00 13 181,00 

43,32% 36,81% 

0,10 0,29 

1,84 1,77 

1,29 0,82 

0,60 0,35 

96,52 62,87 

65,66 80,46 

žní, hodnoty jednotlivých let se pohybují mírně 

 roku 2009, kdy hodnota dosahovala 0,6. Tato 

 dosahují doby splatnosti. 

 

ěžní hodnoty těsně pod do-

 roku 2009, kdy dosahovala 1,29. Na rozdíl od likvidity běžné 

žní likvidita I.



 

Graf č.6 Likvidita pohotová  2006 

Likvidita běžná dosahuje dopo

kdy dosahuje hodnoty 1,38 a dostává se mírn

krát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky podniku, ale jsou závislé na zásobách, 

u kterých může někdy trvat hodn

Graf č.7 Likvidita běžná 2006 
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Likvidita pohotová  2006 – 2010 

ěžná dosahuje doporučených hodnot ve všech letech krom

kdy dosahuje hodnoty 1,38 a dostává se mírně pod doporučenou hranici. Ukazuje, kol

žná aktiva pokryjí krátkodobé závazky podniku, ale jsou závislé na zásobách, 

ů ěkdy trvat hodně dlouho, než dojde k jejich spotřebování ve výrob

ěžná 2006 – 2010 

ů je vidět, že všechny likvidity mají klesající tendenci, což by mohlo 

vést ke zhoršení platební schopnosti firmy a majitel firmy by mě

ních prostředků. Je ale možné, že také mohlo dojít k

souvislosti s probíhajícími investicemi. Firma v roce 2010 investovala 3
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ených hodnot ve všech letech kromě roku 2007, 

čenou hranici. Ukazuje, koli-

žná aktiva pokryjí krátkodobé závazky podniku, ale jsou závislé na zásobách, 

jejich spotřebování ve výrobě. 

 

t, že všechny likvidity mají klesající tendenci, což by mohlo 

vést ke zhoršení platební schopnosti firmy a majitel firmy by měl hledat efektivnější 

Je ale možné, že také mohlo dojít k poklesu pouze jedno-

roce 2010 investovala 3 400 

dat, která jsou k určitému datu 

uji sledování vývoje likvidity v kratších 

jší vývoj likvidní situace podniku. 

Pohotová likvidita 
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Ukazatel intervalová míra udává, na jak dlouho má podnik dostatek likvidních ak-

tiv k financování svého provozu. Hodnoty během sledovaného období dosahovaly hod-

not mezi 60 – 105 dny a během posledních 2 let měl ukazatel klesající tendenci.  

Ukazatel pracovního kapitálu je tzv. finanční polštář, který umožňuje pokračovat 

firmě v její činnosti i v případě, kdy by došlo k nějaké nepříznivé události, ze které by 

vyplynulo vysoké vydání finančních prostředků. Podnik měl ve všech letech analyzova-

ného období kladný čistý pracovní kapitál. 

 

b) Ukazatele rentability 

Rentabilita je výnosnost vloženého kapitálu, vyjadřuje schopnost podniku vytvá-

řet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Dá se považovat za 

formu, která vyjadřuje míru zisku.  

Ukazatele rentability poměřují konečný efekt dosažený podnikatelskou činností 

k určitému vstupu, a to buď k celkovým aktivům, kapitálu nebo tržbám. Ukazatele vý-

nosnosti měří zhodnocení jednotlivých zdrojů. 

Ozn. Ukazatele rentability (výnosnosti) 2006 2007 2008 2009 2010 

1 ROA - Rentabilita celkových aktiv 7,28% 8,03% 9,15% 13,15% 3,80% 

   Ziskovost tržeb 2,79% 3,69% 3,32% 4,78% 1,85% 

   Obrat celkových aktiv 2,61 2,18 2,75 2,75 2,05 

2 Výnos na aktiva 0,05 0,05 0,07 0,10 0,03 

3 ROCE - Rentabilita kapitálu 13,30% 26,86% 22,76% 27,26% 7,29% 

4 ROE - Rentabilita vl. kapitálu 9,64% 82,16% 44,52% 42,28% 10,29% 

   Rentabilita tržeb 1,79% 2,29% 2,38% 3,71% 1,41% 

   Obrat celkových aktiv 2,61 2,18 2,75 2,75 2,057 

   Finanční páka 2,06 16,47 6,80 4,15 3,56 

5 Rentabilita z vlastních fin. zdrojů 15,06% 101,49% 61,80% 51,63% 19,81% 

6 ROS - Rentabilita tržeb 0,02 0,02 0,02 0,04 0,01 

7 Nákladovost tržeb 0,98 0,98 0,98 0,96 0,99 

8 Mzdová náročnost 0,09 0,10 0,11 0,11 0,15 

Tab. 5 Ukazatele rentability 2006 – 2010 
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Jako první ukazatel hodnotíme rentabilitu celkových aktiv –

ů ějším ukazatelům rentability, protože měří výkonnost neboli produk

sílu podniku, a to bez vlivu zadluženosti a daňového zatížení.  

Rentabilita celkových aktiv 
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Dalším ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu 
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Dalším ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu – ROE. Míra ziskovosti vlas

ního kapitálu slouží ke zjištění vlastníků, zda jejich kapitál přináší dostate

Tento ukazatel by neměl být nižší, než je výnosnost CP garantovaných státem (státní 

Rentabilita vlastního kapitálu 

ukazatel měl velmi kolísavý vývoj, v roce analýzy dosáhl hodnoty 10,29%. 

Ukazatel byl nejvíce ovlivněn změnou vlastního kapitálu, který dosáhl nejvýrazn
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formě zisku. V posledním roce došlo k poklesu o 3% oproti roku předchozímu, což je 

ovlivněno výrazným poklesem hospodářského výsledku. 

Nákladovost tržeb a mzdová náročnost během analyzovaného období jen mírně 

kolísaly, jen v posledním roce došlo k nárůstu mzdové náročnosti, což bylo způsobeno 

výraznějším poklesem tržeb oproti předešlým letům a ke zvýšení nákladovosti tržeb, 

která byla ovlivněna výrazným poklesem hospodářského výsledku v posledním roce. 

 

c) Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji. V ekonomice není 

možné financovat chod podniku jen z vlastního nebo jen z cizího kapitálu. Měří rozsah, 

v jakém firma využívá k financování cizích zdrojů (tedy měří zadluženost firmy). Mů-

žeme je považovat za ukazatele rizika, kterým je firma vystavena při určitém rozdělení 

vlastních a cizích zdrojů. Čím větší množství cizích zdrojů je využíváno, tím větší důraz 

musí být kladen na to, jak firma bude schopna v budoucnu svoje závazky splácet. 

Ozn. 
Ukazatele dlouhodobé fin. rovnováhy 

(zadluženost) 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Equity Ratio 48,48% 6,07% 14,71% 24,12% 28,05% 

2 Debt Ratio I 51,15% 93,79% 84,90% 75,65% 71,71% 

3 Debt Ratio II 51,52% 93,93% 85,29% 75,88% 71,95% 

4 Úrokové krytí I. - - - 140,40 10,98 

5 Úrokové krytí II. - - - 164,46 18,69 

6 Cash Flow/((Cizí zdroje-Rezervy)/360) 51,38 23,65 38,54 59,25 27,90 

Tab. 6 Ukazatele zadluženosti 2006 – 2010 

Zatímco v roce 2006 financovala firma svoji činnost téměř z 50% z vlastních fi-

nančních zdrojů, v následujícím roce došlo k výraznému poklesu a hodnota klesla až na 

6%. Tento fakt byl způsoben převodem na společnost s.r.o. a vyplacením majitele. 

V následujících letech poměr vlastního kapitálu rostl a v analyzovaném roce dosáhl 

hodnoty 28%. 
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Vývoj zadluženosti 2006 – 2010 
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Ozn. Ukazatele aktivity (doby obratu)

1 Obrat aktiv 

2 Obrat zásob 

3 Doba obratu aktiv

4 Doba obratu zásob

5 Doba inkasa pohledávek

6 Doba splatnosti krátk. závazk

Tab. 7 Ukazatele aktivity (obratovosti) 2006 

Měří, jak efektivně

tele patří ukazatel obratu aktiv. Udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za 

val jednoho roku. Podnik dosahoval v
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Ukazatele aktivity (doby obratu) 2006 2007 2008

2,61 2,18 2,75

1,44 1,25 1,50

Doba obratu aktiv 138,12 165,43 130,73

Doba obratu zásob 249,65 286,86 240,48

Doba inkasa pohledávek 39,43 54,28 43,00

Doba splatnosti krátk. závazků 62,05 115,73 77,12

Ukazatele aktivity (obratovosti) 2006 – 2010 
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í ukazatel obratu aktiv. Udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za 
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í se svými aktivy. Mezi nejvýznamnější ukaza-

í ukazatel obratu aktiv. Udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za časový inter-

analyzovaném roce hodnotu cca 2,05, což před-

hu roku každá položka zásob firmy prodána 

na, tzn. intenzitu využití zásob. Obrat zásob v podniku měl 

edstavuje obrat zásob (tj. doba obratu zásob – 

podniku do doby jejich spotřeby) kolem 

inností firmy. Firma by se měla snažit o sni-

jší zhodnocování finančních prostředků. Oba 

ě kolísavých hodnot. 

 

 byla ve všech letech delší než doba inkasa 

ěz za každodenní tržby zadrže-

Doba obratu 
zásob



 

no v pohledávkách), což lze hodnotit za pozitivní, protože kdyby tomu bylo naopak, tak 

by se firma mohla dostat do druhotné platební neschopnosti.

Graf č.12 Doba inkasa pohledávek a splatnosti krátk. závazk
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notu. Naopak plnění závazk

vztahů s dodavateli, proto bych navrhoval snížení doby splatnosti závazk

lení věřitelské pozice u d
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oproti předchozímu roku.
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pohledávkách), což lze hodnotit za pozitivní, protože kdyby tomu bylo naopak, tak 

by se firma mohla dostat do druhotné platební neschopnosti. 

Doba inkasa pohledávek a splatnosti krátk. závazků 2006 – 2010

pohledávek se pohybuje v rozmezí 40 až 55 dnů

 se pohybuje v rozmezí 60 až 115 dnů. Doba obratu pohledávek má mírn

čehož lze usuzovat zlepšení platební morálky odb

číst, že v posledním roce dosáhla doba obratu pohledávek nejnižší ho

ění závazků má vzrůstající tendenci, což by mohlo vést ke zhoršení 

dodavateli, proto bych navrhoval snížení doby splatnosti závazk

itelské pozice u dodavatelů. Nejvyšších hodnot dosáhly ukazatele v

t výrazný nárůst závazků i pohledávek, kdy se jejich hodnoty zdvojnásobily 

edchozímu roku. 
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2010 

rozmezí 40 až 55 dnů, zatímco splatnost 

. Doba obratu pohledávek má mírně kle-

ehož lze usuzovat zlepšení platební morálky odběratelů a z výpočtu 

posledním roce dosáhla doba obratu pohledávek nejnižší hod-

stající tendenci, což by mohlo vést ke zhoršení 

dodavateli, proto bych navrhoval snížení doby splatnosti závazků a tím i posí-

. Nejvyšších hodnot dosáhly ukazatele v roce 2007, 

 i pohledávek, kdy se jejich hodnoty zdvojnásobily 

Doba inkasa 
pohledávek

Doba splatnosti 
krátk. závazků



 

 

e) Ukazatele produktivity práce

Ozn. Ukazatele produktivity práce

1 Osobní náklady ku p

2 Produktivita práce z p

3 Produktivita práce z tržeb

4 Průměrné osobní náklady 

5                                          

Tab. 8 Ukazatele produktivity práce 2006 

Tato skupina ukazatel

na zaměstnance. V posledním roce došlo k

práce z přidané hodnoty i produktivity práce z

klesem tržeb a zachováním po

průměrných ročních a m

stagnaci nebo nepatrnému poklesu, došlo k

Graf č.13 Produktivity práce 2006 
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Ukazatele produktivity práce 

Ukazatele produktivity práce 2006 2007 2008

Osobní náklady ku přidané hodnotě 0,77 0,75 0,76

Produktivita práce z přidané hodnoty 317,57 359,04 360,42

Produktivita práce z tržeb 1 955,77 1 915,56 1 837,91

rné osobní náklady - roční (tis. Kč) 243,09 268,56 273,55

                                         - měsíční (tis. Kč) 20,26 22,38 22,80

Ukazatele produktivity práce 2006 – 2010 

Tato skupina ukazatelů zachycuje vztah mezi výkonností podniku a mezi 

posledním roce došlo k výraznému poklesu ukazatele produktivity 

idané hodnoty i produktivity práce z tržeb, což bylo způ

klesem tržeb a zachováním počtu pracovníků. Poslední dva ukazatele zachycují vývoj

čních a měsíčních mezd, kdy oproti předešlým letů

stagnaci nebo nepatrnému poklesu, došlo k nárůstu průměrných mezd a to o 1%.

Produktivity práce 2006 – 2010 
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výraznému poklesu ukazatele produktivity 

tržeb, což bylo způsobeno výrazným po-

. Poslední dva ukazatele zachycují vývoj 

edešlým letům, kdy docházelo ke 

ěrných mezd a to o 1%. 
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3.2.4 Souhrnné ukazatele 

Altmanův index finančního zdraví 

Je základním příkladem souhrnného indexu hodnocení. Výsledkem je jedno číslo, 

které je tvořeno z pěti poměrových ukazatelů, které jsou upraveny indexy, aby byla roz-

lišena váha jednotlivých ukazatelů. 

Pro společnosti, které nejsou volně obchodovatelné na burze, což je i případ mnou 

hodnocené společnosti, je základní vzorec: 

Z = 0,717X1 + 0,847X2 +3,107X3 +0,42X4 +0,998X5, 

kde: X1 pracovní kapitál/celková aktiva 

 X2 zisk po zdanění/celková aktiva 

 X3 EBIT/aktiva celkem 

 X4 vlastní kapitál/cizí zdroje 

 X5 celkové tržby/celková aktiva 

 

  
2006 2007 2008 2009 2010 

0,717*X1 0,293 0,190 0,264 0,320 0,276 

0,847*X2 0,040 0,042 0,055 0,086 0,024 

3,107*X3 0,226 0,250 0,284 0,409 0,118 

0,420*X4 0,398 0,027 0,073 0,134 0,164 

0,998*X5 2,601 2,172 2,748 2,745 2,048 

Z 3,558 2,680 3,425 3,694 2,632 

Tab. 9 Altmanův index finančního zdraví 2006 – 2010 

Čím vyšší hodnoty ukazatel dosahuje, tím je lepší finanční zdraví podniku.  

Hranice pro hodnocení Altmanova indexu: 

Z > 2,9  uspokojivá finanční situace 

1,2 < Z ≤ 2,9 „šedá zóna“ 

Z < 1,2  firma je ohrožena vážnými finančními problémy 



 

Z tabulky zobrazující výsledky Altmanova indexu je patrno, že podnik v

2006, 2008 a 2009 dosahoval hodnot vysoko nad 2,9 a tím spadal do uspokojivé finan

ní situace, v letech 2007 a 2010 dosahoval 

pod hranici 2,9 do tzv. šedé zóny a tím se dostal do pozice firmy s

potížemi. Nejvíce ovliv

ovlivněn vysokými tržbami.

Průběh Altmano

dosaženo v roce 2009, kdy dosahoval hodnoty 3,694, naproti tomu nejnižší hodnoty 

dosáhl v následujícím roce, kdy dosahoval hodnoty pouze 2,632. 

v následujícím grafu. 

Graf č.14 Altmanů
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tabulky zobrazující výsledky Altmanova indexu je patrno, že podnik v

2006, 2008 a 2009 dosahoval hodnot vysoko nad 2,9 a tím spadal do uspokojivé finan

letech 2007 a 2010 dosahoval index hodnot 2,68 a 2,632, 

pod hranici 2,9 do tzv. šedé zóny a tím se dostal do pozice firmy s

potížemi. Nejvíce ovlivňuje Altmanův index ukazatel X5, ukazatel aktivity, který byl 

n vysokými tržbami. 

h Altmanova indexu lze hodnotit jako kolísavý, kdy nejvyšší hodnoty bylo 

roce 2009, kdy dosahoval hodnoty 3,694, naproti tomu nejnižší hodnoty 

následujícím roce, kdy dosahoval hodnoty pouze 2,632. 
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tabulky zobrazující výsledky Altmanova indexu je patrno, že podnik v letech 

2006, 2008 a 2009 dosahoval hodnot vysoko nad 2,9 a tím spadal do uspokojivé finanč-

index hodnot 2,68 a 2,632, čímž se dostal 

pod hranici 2,9 do tzv. šedé zóny a tím se dostal do pozice firmy s určitými finančními 

, ukazatel aktivity, který byl 

va indexu lze hodnotit jako kolísavý, kdy nejvyšší hodnoty bylo 

roce 2009, kdy dosahoval hodnoty 3,694, naproti tomu nejnižší hodnoty 

následujícím roce, kdy dosahoval hodnoty pouze 2,632. Průběh je znázorněn 
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4 Finanční plán firmy 

Plánování ve stavebním podniku se zabývá stanovením cílů a způsoby, kterými 

bude stanovených cílů dosaženo. Není možné sestavit finanční plán na neomezeně 

dlouho dobu, takže jsem se rozhodl vytvořit finanční plán na dobu pěti let. Pro vytvoře-

ní finančního plánu by měl být podnik ve stabilizovaném stavu, což znamená, že by 

jeho příjmy měly být stabilizovány, aby se mohly stát základem pro další výpočty. 

4.1 Finanční plánování 

Finanční plánování je jedním z hlavních nástrojů užívaných při finančním řízení 

firmy. Chápeme ho jako rozhodování o způsobu financování, investování kapitálu 

a peněžním hospodaření. 

Hlavními úkoly finančního plánování jsou: - kvantifikace finančních cílů firmy 

       - určení zásad způsobu financování 

       - návrh vývoje financí firmy 

4.1.1 Kvantifikace finan čních cílů firmy 

Hlavním cílem je zajištění trvalé existence firmy s dosažením co nejlepšího hos-

podářského výsledku. Dosažení co nejvyšší tržní hodnoty firmy, se zajištěním na delší 

časové období. 

4.1.2 Určení zásad způsobu financování 

Správně nastavené zásady by měly zabránit finančnímu riziku, které ohrožuje fi-

nanční zdraví podniku a mohlo by to vést i k případnému zániku firmy. 

4.1.3 Návrh vývoje financí firmy 

Výsledkem vývoje financí firmy je sestavení finančního plánu, který obsahuje kri-

téria pro rozhodování v současnosti, jejichž důsledky lze očekávat v budoucnosti. Ve 

finančním plánu jsou obsaženy cíle, u kterých realizace trvá většinou déle jak jeden rok, 

proto se finanční plány sestavují na delší dobu. 
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4.2 Dlouhodobý finanční plán 

Při sestavování finančního plánu jsem vycházel z finanční analýzy, kterou jsem 

vytvořil v předešlé části této práce. Finanční plán je sestavován jen s minimálním růs-

tem, vzhledem ke stávající ekonomické situaci na trhu. Je sestaven na následujících pět 

let, tedy do roku 2015. 

Části finančního plánu: - analýza finanční situace 

 - plán tržeb na základě prognózy a plánu prodeje 

 - provozní zisková marže 

 - vývoj pracovního kapitálu 

 - výdaje na pořízení investičního majetku a odpisová politika 

 - zdroje financování 

 - plán peněžních toků 

 - plánová rozvaha 

 -plánová výsledovka 

 - hodnocení dlouhodobého finančního plánu 

4.2.1 Analýza finanční situace 

Z výkazů za posledních pět let je vidět, že finanční situace podniku je stabilizova-

ná. Ve všech letech firma dosáhla kladného hospodářského výsledku a lze předpokládat, 

že by se firma v dalších letech měla vrátit k rostoucímu trendu hospodářského výsledku.  

Finanční situace trhu, na kterém firma působí, by mohla být značně ovlivněna 

jednou z nejnižších sazeb hypotečních úvěrů v posledních několika letech. Negativně 

však bude ovlivněna změnou sazby daně, kdy se doposud stahovala 10% daň na výstav-

bu pro bydlení, čímž dojde k výraznému prodražení stavby, ale i přes to nelze očekávat, 

že by došlo k výraznému poklesu výstavby objektů pro bydlení. Změna kurzů vůči ji-

ným měnám nemá na firmu téměř žádny vliv, jelikož firma nepůsobí na mezinárodním 

trhu. 
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4.2.2 Plán tržeb na základě prognózy a plánu prodeje 

Firma Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o. se zabývá dvěma druhy poskytování služeb. 

Jednak je to prodej stavebního materiálu, který je zajišťován vlastními stavebninami 

a za druhé je to stavební činnost, která plní hlavní funkci firmy. V analyzovaném roce 

došlo k výraznému poklesu tržeb za stavební práce, bylo to přes 24 mil. Kč, ale lze 

předpokládat stabilizaci trhu a získání více zakázek v následujících letech.  

Objem výroby firmy je omezen kapacitní možností podniku, ale ta se dá podle po-

třeby navyšovat. Firma již dosáhla v regionu, kde působí, stabilizovaného postavení, 

proto by se mohla pokusit o působení i v jiném regionu a tím získání více zakázek 

a zvýšení tržeb.  

Dále by se firma měla snažit o obměnu nabízených služeb, snažit se rozšířit na-

bídku, což by mohlo zahrnovat například výstavbu nízkoenergeticky náročných staveb, 

případně i výstavba dřevostaveb. Rozšíření sortimentu nabízeného zboží ve stavebni-

nách, nabídka nových materiálů. 

Analýza tržeb za roky 2006 – 2010: 

  
2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby (tis. K č) 103 656 103 440 97 409 102 769 73 495 

Tempo růstu   -0,21% -5,83% 5,50% -28,49% 

Průměrné tempo růstu         -5,80% 

Tržby za prodej zboží 32 502 32 246 32 831 32 218 27 419 

Tempo růstu   -0,79% 1,81% -1,87% -14,90% 

Průměrné tempo růstu         -3,15% 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 71 154 71 194 64 578 70 551 46 076 

Tempo růstu   0,06% -9,29% 9,25% -34,69% 

Průměrné tempo růstu         -6,94% 

Tab. 10 Analýza tržeb 2006 – 2010 

Tržby v analyzovaném období dosahovaly kolísavého průběhu, pouze 

v posledním roce došlo k výraznému poklesu, ale lze předpokládat, že je to pouze pře-

chodný stav a v následujících letech dojte opět k růstu. Z hlediska opatrnosti jsem zvolil 

tempo růstu okolo 4%. 
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Plán tržeb za roky 2011 –2015: 

2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby (tis. K č) 76 435 79 492 82 672 85 979 89 418 

Tempo růstu 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

Prům. tempo růstu         4,00% 

Tržby za prodej zboží 28 516 29 656 30 843 32 076 33 359 

Tempo růstu 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

Prům. tempo růstu         4,00% 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 47 919 49 836 51 829 53 902 56 058 

Tempo růstu 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

Prům. tempo růstu         4,00% 

Tab. 11 Plán tržeb 2011 – 2015 

4.2.3 Provozní zisková marže 

Pro účely dlouhodobého finančního plánu je provozní zisková marže určena jako 

provozní hospodářský výsledek před odpisy a daněmi. 

Provozní zisková marže je ovlivňována převážně: 

- konkurenční situací na trhu, která určuje podíl přidané hodnoty na výnosech 

- osobními náklady 

- ostatními náklady 

Jelikož firma působí v oblasti stavebnictví, kde je vysoká míra konkurence, nelze 

výrazně zvyšovat růst cen a tím dosáhnout navýšení ziskové marže. Stejně je tomu 

i energii a surovin, které jsou firmou využívány ve výrobě, jelikož jejich ceny neustále 

rostou a tak zde také není předpoklad k navýšení ziskové marže. U mzdových nákladů 

je předpokládáno, že budou mít neustále mírný růst. Největší možnosti zvyšování zis-

kové marže nabízejí inovace služeb a využívání nových technologií, kde by došlo ke 

snížené spotřebě materiálů a snížení dalších nákladů nebo snaha o zvýšení produktivity 

práce, která by vedla ke snížení mzdových nákladů na jednotku výroby. 
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Provozní zisková marže za roky 2006 – 2010: 

  
2006 2007 2008 2009 2010 

Provozní hosp. výsledek 2 961 3 902 3 335 5 014 1 460 

Vliv prodeje majetku -455 -212 0 -11 -108 

Nepeněžní operace 394 572 558 456 -1 962 

Odpisy 1 045 558 899 842 956 

Korigovaný PZ před odpisy 3 945 4 820 4 792 6 301 346 

Tempo růstu   22,18% -0,58% 31,49% -94,51% 

Prům. tempo růstu         -8,28% 

Zisková marže 

Zisková marže 3,81% 4,66% 4,92% 6,13% 0,47% 

Tempo růstu   22,44% 5,57% 24,63% -92,32% 

Prům. tempo růstu         -18,46% 

Tab. 12 Provozní zisková marže 2006 – 2010 

 

Plánovaná provozní zisková marže za roky 2011 – 2015: 

2011 2012 2013 2014 2015 

Provozní hosp. výsledek 1 599 2 318 3 025 3 732 4 447 

Vliv prodeje majetku 0 0 0 0 0 

Nepeněžní operace 0 0 0 0 0 

Odpisy 747 590 471 381 313 

Korigovaný PZ před odpisy 2 346 2 908 3 496 4 113 4 760 

Tempo růstu   23,92% 20,24% 17,65% 15,72% 

Prům. tempo růstu         15,51% 

Zisková marže 

Zisková marže 3,07% 3,66% 4,23% 4,78% 5,32% 

Tempo růstu   19,16% 15,62% 13,12% 11,27% 

Prům. tempo růstu         2,25% 

Tab. 13 Plánovaná zisková marže 2011 – 2015 

4.2.4 Vývoj pracovního kapitálu 

Pracovní kapitál se počítá jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobým cizím 

kapitálem. Představuje finanční prostředky, kterými by podnik mohl disponovat, kdyby 

splatil všechny své běžné krátkodobé závazky. Pracovní kapitál má významný vliv na 



 

solventnost podniku. Velikost pracovního kapitálu je ovliv

bých aktiv.  

Vývoj pracovního kapitálu za roky 2006 

Oběžná aktiva 

Krátkodobé závazky 

Čistý pracovní kapitál 

Tab. 14 Vývoj pracovního kapitálu 2006 

 

Plánovaný vývoj pracovního kapitálu za roky 2011 

Oběžná aktiva 

Krátkodobé závazky 

Čistý pracovní kapitál 

Tab. 15 Plánovaný vývoj pracovního kapitálu 2011 

 

Z výše uvedených dat je patrno, že stavební firma dosahovala ve všech analyz

vaných i plánovaných letech kladného pracovního kapitálu s

běh pracovního kapitálu lze vid

Graf č.15 Průběh pracovního kapitálu 2006 
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ost podniku. Velikost pracovního kapitálu je ovlivňována obratovostí krátkod

Vývoj pracovního kapitálu za roky 2006 – 2010 

2006 2007 2008 2009
34 128 45 823 33 899 35 431

17 865 33 254 20 866 18 

16 263 12 569 13 033 16 686

Vývoj pracovního kapitálu 2006 – 2011 

Plánovaný vývoj pracovního kapitálu za roky 2011 - 2015 

2011 2012 2013 2014
26 769 29 189 32 067 35 507

11 547 12 135 12 610 13 077

15 222 17 054 19 457 22 430

Plánovaný vývoj pracovního kapitálu 2011 – 2015 

výše uvedených dat je patrno, že stavební firma dosahovala ve všech analyz

vaných i plánovaných letech kladného pracovního kapitálu s vysokými hodnotami. 

h pracovního kapitálu lze vidět na grafu umístěném níže. 

ů ěh pracovního kapitálu 2006 – 2015 

12 569 13 033

16 686

13 795

15 222

17 054

19 457

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Průběh pracovního kapitálu

Čistý pracovní kapitál

ňována obratovostí krátkodo-

2009 2010 
35 431 30 221 

18 745 16 426 

16 686 13 795 

2014 2015 
35 507 39 538 

13 077 13 557 

22 430 25 981 

výše uvedených dat je patrno, že stavební firma dosahovala ve všech analyzo-

vysokými hodnotami. Prů-

 

19 457
22 430

25 981

2013 2014 2015

h pracovního kapitálu
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4.2.5 Výdaje na pořízení investičního majetku a odpisová politika 

Firma Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o. financuje nákup dlouhodobého majetku pře-

vážně ze svých zdrojů. V roce 2010 investovala 3 400 tis. Kč do nové fotovoltaiky 

a 970 tis. Kč do nákupu nových aut, proto není předpoklad, že by v nejbližších letech 

prováděla další větší investice. Jsou plánovány investice do oprav a údržby stávajícího 

dlouhodobého majetku a jen nutné rozšiřování dlouhodobého majetku spojené 

s případným rozšířením poskytovaných služeb nebo používáním nových technologií. 

4.2.6 Zdroje financování 

Firma Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o. využívá k financování své činnosti převážně 

vlastní zdroje. 

4.2.7 Plán peněžních toků 

Plán peněžních toků vychází z očekávaného vývoje jednotlivých let plánu. Pomo-

cí plánu peněžních toků jsou vyjádřeny výdaje vydané na investiční činnost a jejich kry-

tí pomocí čistého příjmu získaného z provozní činnosti a změnou dlouhodobých exter-

ních zdrojů financování. Plán peněžních toků je vyjádřen v příloze č.5 Plán peněžních 

toků za roky 2011 – 2015. 

4.2.8 Plánová rozvaha 

Rozvaha znázorňuje změnu v oblasti dlouhodobého investičního i oběžného ma-

jetku a finančních zdrojů. Plánová rozvaha je vyjádřen v příloze č.3 Plánová rozvaha 

firmy za roky 2011 – 2015. 

4.2.9 Plánová výsledovka 

Plánová výsledovka je vyjádřen v příloze č.4 Plánový výkaz zisku a ztráty za roky 

2011 – 2015. 

Plán peněžních toků, plánová rozvaha a plánová výsledovka byly vytvořeny 

v programu Stratex R, verze 5.3. 
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4.3 Finanční analýza plánu 

a) Ukazatele likvidity 

Ozn. Ukazatele platební 
schopnosti  

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Pracovní kapitál 15 222,00 17 054,00 19 457,00 22 430,00 25 981,00 

2 Pracovní kapitál na aktiva 44,95% 46,63% 48,96% 51,60% 54,35% 

3 Ukazatel kapitalizace 0,28 0,27 0,25 0,23 0,22 

4 Běžná likvidita III. 2,20 2,28 2,41 2,57 2,76 

5 Pohotová likvidita II. 0,81 0,91 1,03 1,19 1,38 

6 Peněžní likvidita I. 0,18 0,28 0,41 0,58 0,77 

7 Intervalová míra 43,71 49,75 57,12 66,08 76,55 

8 Doba splatnosti krátk. 54,38 54,96 54,91 54,75 54,58 

Tab. 16 Ukazatele likvidity 2011 – 2015 

První likviditou je likvidita peněžní, hodnoty prvních dvou let se pohybují pod 

doporučenými hodnotami, ale po celou dobu dosahuje růstu, ve třetím roce plánu dosa-

huje hodnoty těsně pod doporučenou hranicí a v posledních dvou letech se hodnota 

likvidity dostává do doporučených hodnot. Tato likvidita ukazuje schopnost splatit dlu-

hy, které právě dosahují doby splatnosti. 

Likvidita pohotová dosahuje stejně jako likvidita peněžní hodnoty pod doporuče-

nou hranicí v prvních dvou letech plánu, ve třetím roce se již hodnota dostane nad dopo-

ručenou hranici. Na rozdíl od likvidity běžné neobsahuje zásoby. Stejně jako předešlá 

likvidita, tak i tato má po celou dobu plánu růstovou tendenci. 

Likvidita běžná dosahuje hodnot nad doporučenými mezemi po celou dobu plánu 

a stejně jako předešlé dvě likvidity má po celou dobu růstovou tendenci. Ukazuje, koli-

krát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky podniku, ale jsou závislé na zásobách, 

u kterých může někdy trvat hodně dlouho, než dojde k jejich spotřebování ve výrobě. 

Ukazatel intervalová míra udává, na jak dlouho má podnik dostatek likvidních ak-

tiv k financování svého provozu. Hodnoty během plánovaného období vzrůstaly z hod-

noty 43,7 dne až na hodnotu 76,5 dne, ukazatel měl po celou dobu vzrůstající tendenci.  

Podnik měl ve všech letech plánovaného období kladný čistý pracovní kapitál. 
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b) Ukazatele rentability 

Ozn. Ukazatele rentability (výnosnosti) 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ROA - Rentabilita celkových aktiv 4,61% 6,39% 7,60% 8,59% 9,31% 

     Ziskovost tržeb 1,95% 2,82% 3,52% 4,20% 4,84% 

     Obrat celkových aktiv 2,36 2,26 2,16 2,04 1,93 

2 Výnos na aktiva 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 

3 ROCE - Rentabilita kapitálu 7,41% 10,09% 11,68% 12,82% 13,50% 

4 ROE - Rentabilita vl. kapitálu 10,19% 13,40% 15,11% 15,85% 15,98% 

     Rentabilita tržeb 1,49% 2,18% 2,78% 3,33% 3,84% 

     Obrat celkových aktiv 2,36 2,26 2,16 2,04 1,93 

     Finanční páka 2,90 2,72 2,52 2,33 2,16 

5 Rentabilita z vlastních fin. zdrojů 16,87% 17,97% 18,20% 17,95% 17,43% 

6 ROS - Rentabilita tržeb 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 

7 Nákladovost tržeb 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 

8 Mzdová náročnost 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 

Tab. 17 Ukazatele rentability 2011 – 2015 

Jako první ukazatel hodnotíme rentabilitu celkových aktiv – ROA. Tento ukazatel 

patří k nejdůležitějším ukazatelům rentability, protože měří výkonnost neboli produkční 

sílu podniku, a to bez vlivu zadluženosti a daňového zatížení.  

Tento ukazatel během plánovaného období dosahoval vyšších hodnot oproti ana-

lyzovanému období a po celou dobu plánu mírně rostl. Tento ukazatel je dán funkcí 

dvou ukazatelů – ziskovostí tržeb a obratem celkových aktiv, jejichž součin se nazývá 

Du Pont rovnice. Jak vidíme z vypočtených ukazatelů, tak ziskovost tržeb měla rostoucí 

tendenci, ale během celého plánovaného období dosahovala nízkých hodnot. Obrat cel-

kových aktiv po celou dobu plánového období mírně klesal, kdy se snížil z hodnoty 

2,36, kterou dosahoval v roce 2011 na hodnotu 2,16 v roce v 2015. 

Dalším ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu – ROE. Tento ukazatel měl po 

celou dobu plánovaného období rostoucí tendenci, kdy z hodnoty 10,19% vzrostl na 

hodnotu 15,98%.  

Ukazatel rentabilita tržeb – ROS charakterizuje vztah mezi ziskem a tržbami. Ten-

to ukazatel ukazuje, kolik vynaložených finančních prostředků se vrací do firmy ve 

formě zisku. Tento ukazatel se během plánovaného období zvýšil z hodnoty 0,01 na 

hodnotu 0,04. 
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Nákladovost tržeb a mzdová náročnost během plánového období jen mírně kolísa-

ly, oba ukazatele dosahovaly během plánovaného období klesající tendenci. 

 

c) Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji. V ekonomice není 

možné financovat chod podniku jen z vlastního nebo jen z cizího kapitálu.  

Ozn. Ukazatele dlouhodobé fin. rovnováhy 
(zadluženost) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Equity Ratio 34,48% 36,75% 39,70% 42,97% 46,34% 

2 Debt Ratio I 65,25% 62,99% 60,06% 56,80% 53,44% 

3 Debt Ratio II 65,52% 63,25% 60,30% 57,03% 53,66% 

4 Dept Equity Ratio 1,89 1,71 1,51 1,32 1,15 

5 Úrokové krytí I. 21,69 31,33 39,08 46,64 53,66 

6 Úrokové krytí II.                             32,54 39,56 45,40 51,56 57,54 

7 Cash Flow/((Cizí zdroje-Rezervy)/360) 32,10 37,73 43,31 48,89 54,41 

Tab. 18 Ukazatele zadluženosti 2011 – 2015 

Zatímco v roce 2011 financovala firma svoji činnost asi z 34,5% z vlastních fi-

nančních zdrojů, v posledním roce plánování dosahovala hodnota 46,3%. Po celou dobu 

plánování měl ukazatel vzrůstající tendenci. 

Struktura cizích zdrojů je z největší části tvořena krátkodobými závazky. 

Můžeme si také všimnout, že firma téměř nevyužívá bankovní úvěry. 

Z rostoucího podílu vlastního kapitálu lze usoudit, že firma má snahu financovat co nej-

větší množství své aktivity z vlastních zdrojů. 

Ukazatel úrokového krytí nám poskytuje informaci o tom, kolikrát je zisk vyšší 

než námi placené úroky. Ukazatel by měl podle doporučených hodnot roven alespoň 4, 

což ve všech letech splňuje a tak lze konstatovat, že firma je schopna na úroky vydělat. 

V prvním roce plánování dosahoval ukazatel hodnoty téměř 22% a v posledním roce 

plánování dosahoval již hodnoty téměř 54%. Ukazatel po celou dobu plánování rostl. 
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a) Ukazatele aktivity (obratovosti) 

Jde o ukazatele, které výrazně ovlivňují rentabilitu. Nejčastěji se sleduje rychlost 

obratu, ze které se lehce vypočte doba obratu příslušné veličiny. 

Ozn. Ukazatele aktivity (doby obratu) 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Obrat aktiv 2,36 2,26 2,16 2,04 1,93 

2 Obrat zásob 1,47 1,40 1,33 1,25 1,17 

3 Doba obratu aktiv 152,79 159,18 166,89 176,18 186,93 

4 Doba obratu zásob 244,58 256,44 270,88 288,41 308,80 

5 Doba inkasa pohledávek 35,84 36,12 36,15 35,35 35,34 

6 Doba splatnosti krátk. závazků 54,38 54,96 54,91 54,75 54,58 

Tab. 19 Ukazatele aktivity (obratovosti) 2011 – 2015 

Měří, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. Mezi nejvýznamnější ukaza-

tele patří ukazatel obratu aktiv. Udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za časový inter-

val jednoho roku. Podnik dosahoval v prvním roce plánovaného období hodnotu cca 

2,36, což představuje obrat aktiv za cca 153 dnů a obrat aktiv během plánovaného ob-

dobí klesl až na hodnotu 1,93, což představuje obrat aktiv za cca 187 dnů. 

Obrat zásob udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy prodána 

a znovu uskladněna, tzn. intenzitu využití zásob. Obrat zásob v podniku měl během plá-

novaného období hodnoty klesající z 1,47 až na hodnotu 1,17, což představuje obrat 

zásob stoupající z 245 dnů až na hodnotu 309 dnů, tento ukazatel je však ovlivněn čin-

ností firmy. Firma by se měla snažit o snižování doby obratu zásob a tím o efektivnější 

zhodnocování finančních prostředků. 

Doba splatnosti krátkodobých závazků byla ve všech letech delší než doba inkasa 

pohledávek, což lze hodnotit za pozitivní, protože kdyby tomu bylo naopak, tak by se 

firma mohla dostat do druhotné platební neschopnosti. 

Doba inkasa pohledávek se pohybuje v rozmezí 35 až 36 dnů, zatímco splatnost 

závazků se pohybuje okolo 55 dnů. Oba ukazatele se během plánovaného období téměř 

vůbec nemění, po celou dobu dosahují stabilních hodnot. 
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d) Ukazatele produktivity práce 

Ozn. Ukazatele produktivity práce 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Osobní náklady ku přidané hodnotě 0,84 0,82 0,80 0,77 0,75 

2 Produktivita práce z přidané hodnoty 343,30 348,50 369,27 370,08 384,88 

3 Produktivita práce z tržeb 1 442,17 1 472,08 1 559,85 1 563,25 1 625,78 

4 Průměrné osobní náklady - roční (tis. Kč) 277,42 280,20 283,00 285,83 288,69 

5                                          - měsíční (tis. Kč) 23,12 23,35 23,58 23,82 24,06 

Tab. 20 Ukazatele produktivity práce 2006 – 2010 

Tato skupina ukazatelů zachycuje vztah mezi výkonností podniku a mezi náklady 

na zaměstnance. Během plánovaného období došlo z nárůstu produktivity práce z při-

dané hodnoty i produktivity práce z tržeb. Poslední dva ukazatele zachycují vývoj prů-

měrných ročních a měsíčních mezd, kdy docházelo během plánovaného období k pravi-

delnému růstu cen. 

4.4 Krátkodobý finan ční plán 

Jelikož firma působí ve stavebnictví, které se řadí mezi sezonní odvětví, tak je předpo-

klad, že nebude po celý rok lineární rozložení tržeb. V následující tabulce je znázorněn 

vliv jednotlivých měsíců v roce na celkových tržbách podniku. 

2009 2010 odhad 

Leden 2,58% 3,28% 2,93% 

Únor 3,13% 4,01% 3,57% 

Březen 2,89% 3,65% 3,27% 

Duben 4,71% 4,34% 4,53% 

Květen 7,47% 6,84% 7,16% 

Červen 11,27% 9,79% 10,53% 

Červenec 13,54% 11,40% 12,47% 

Srpen 11,47% 12,86% 12,17% 

Září 11,75% 13,08% 12,42% 

Říjen 13,96% 12,34% 13,15% 

Listopad 10,88% 11,27% 11,08% 

Prosinec 6,35% 7,14% 6,75% 

Ʃ 100,00% 100,00% 100,00% 

Tab. 21 Podíly jednotlivých měsíců na celkových tržbách 
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Příjmy z prodeje 

V plánovaném roce je předpoklad, že se příjmy firmy budou vyvíjet podobně jako 

v předešlých letech. Firma má faktury s okamžitou splatností, splatností po jednom mě-

síci a po dvou měsících. Podíly jednotlivých měsíců na tržbách jsou určeny podle splat-

nosti jednotlivých faktur. Do plánu zasahují ještě faktury z minulého roku splatné až 

v plánovaném roce.  

 

Příjmy z prodeje majetku 

Firma neplánuje prodej majetku v následujícím roce. 

 

Platby dodavatelům 

Zahrnují platby za nákup materiálu pro výrobu a stavebniny, které jsou brány na fakturu 

s dvouměsíční splatností. Je předpokládán podobný vývoj jako v předešlých letech. 

Platby za poskytnuté služby od dodavatelů jsou závislé na vývoj tržeb v jednotlivých 

měsících. Jedná se především o poskytnuté subdodávky na jednotlivých stavbách, které 

firma provádí, tyto práce jsou fakturovány a propláceny po dokončení jednotlivých pra-

cí. 

 

Platby leasingu 

Z účetních podkladů je patrno, že firma pro následující období nemá již žádné další lea-

singové náklady. 

 

Platby mezd, SP a ZP zaměstnance a daně z příjmů 

Jednotlivé platby jsou stanoveny v závislosti na plánovaných mzdových nákladech. 

V lednu jsou uhrazeny platby za prosinec předcházejícího roku. V dalších měsících jsou 

již jednotlivé platby stanoveny rovnoměrně s ohledem možnou změnou počtu zaměst-

nanců a přijímání brigádníku. 
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Platby SP a ZP zaměstnavatele 

Platby SP a ZP zaměstnavatele jsou stanoveny podle zákonného pojištění, od kterého 

jsou odečteny platby SP a ZP zaměstnanců. 

 

Platby DPH 

Společnost je měsíčním plátcem daně z přidané hodnoty. V lednu se hradí daň za prosi-

nec předchozího roku. Další placení daně z přidané hodnoty probíhá pravidelně v mě-

síčních intervalech. 

 

Platby daně z příjmu a ostatních daní a poplatků 

Firma uhradí daň z příjmu právnických osob na konci března, její výše je ve výkazu 

zisku a ztráty z předešlého roku. Platba za silniční daň je placena v lednu. Nákup dál-

ničních známek je plánován jednorázově na leden. 
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4.5 Doporučení v oblasti plánování 

Analyzovaná firma neměla v minulosti finanční plán, podle kterého by řídila svoji 

činnost. Sestavený plán by tam mohl vést k pravidelnému plánování ve firmě.  

Plánování je úzce spjato s účetnictvím, které je v této firmě vedeno pravidelně, 

takže poskytuje dostatečné a pravidelné informace pro tvorbu a kontrolu vytvořeného 

finančního plánu. Pravidelná kontrola účetnictví podává přehled o výsledcích hospoda-

ření, stavu aktuálních pohledávek a závazků s jejich dobou splatnosti, volné finanční 

prostředky.  

Dlouhodobý finanční plán slouží jako podklad pro tvorbu krátkodobých plánů, 

u kterých je doporučena pravidelná měsíční kontrola, aby byly zjištěny odchylky od 

plánu a tím bylo možno reagovat na případné odchylky a zaujmout stanoviska pro ná-

vrat k původnímu plánu. 

Následující krátkodobý plán je ideální sestavit už ve třetím čtvrtletí předchozího 

roku, aby bylo zajištěno systému klouzavého plánování. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vypracovat finanční analýzu firmy Ing. Brázda – 

UNIVERS s.r.o. za roky 2006 až 2010 pomocí vybraných ukazatelů a na základě těchto 

ukazatelů sestavit finanční plán, který je vypracován na roky 2011 až 2015. 

Diplomová práce byla rozdělena na několik částí, první dvě části byly věnovány 

teoretickým podkladům, zahrnujícím finanční analýzu a finanční plánování. Jsou zde 

vymezeny základní pojmy a postupy při výpočtu. 

Další dvě části se věnují praktickému využití teoretické části na praktickém pří-

kladě a vypracování finanční analýzy a finančního plánu pro určitou firmu. Finanční 

analýza byla vytvořena pro roky 2006 až 2010 a při výpočtech byly použity podklady 

poskytnuté firmou, hlavně účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty a dále účetní 

uzávěrky za jednotlivé roky. Další informace byly poskytnuty majitelem firmy. 

Výsledky finanční analýzy firmy lze konstatovat jako dobré, i když v posledním 

analyzovaném roce došlo ke zhoršení finanční situace firmy, ale to lze předpokládat 

pouze jako přechodné z důvodu finanční krize. Již nyní lze předpoklad zlepšení stávající 

situace na základě vzrůstající poptávky a již sjednaných zakázek, které má firma zajiš-

těné do budoucna. Firma ve všech letech dosahovala kladného hospodářského výsledku 

a nemá finanční problémy. Lze konstatovat, že společnost je stabilní. 

Jako pozitivní fakt lze brát, že zadluženost firmy se každý rok zmenšuje, z čehož 

vyplývá, že se firma snaží pokrývat co největší část svých aktivit z vlastního kapitálu. 

Finanční plán ukazuje možnost následujícího vývoje podniku. Plán je však pouze 

předpoklad, nikdy není možné přesně předpovědět budoucí vývoj. Při vytváření plánu je 

snaha o dosahování kladného hospodářského výsledku a rozvoje podniku tak, aby firma 

neměla problémy se splácením svých závazků, úvěrů a investic. 
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Seznam použitých zkratek 

RCVK = rentabilita celkového vloženého kapitálu 

ZUD = zisk před úroky a daněmi 

ZD = zisk po zdanění 

Z = zisk po zdanění 

U = úrok 

d = daňová sazba daně z příjmů (ze zisku) 

CA = celková aktiva 

VJ = vlastní jmění 

T = tržby 

RVK = rentabilita vlastního kapitálu 

CZ = celkové závazky 

X1 = podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 

X2 = rentabilita čistých aktiv 

X3 = EBIT/aktiva celkem 

X4 = tržní hodnota ZJ/celkové závazky nebo průměrný kurz akcií/nominální 

  hodnota cizích zdrojů 

X5 = tržby/aktiva celkem 

MV = tržní hodnota podniku 

P = tržní cena 

P/E = price/earning ratio 

Z/VJ = rentabilita vlastního jmění 

 



86 

 

Seznam obrázků, tabulek a grafů 

Seznam obrázků 

Obr. 1 Organizační struktura firmy ............................................................................. 46 

Seznam tabulek 

Tab. 1 Horizontální analýza aktiv 2006 – 2010 ........................................................... 48 

Tab. 2 Horizontální analýza pasiv 2006 – 2010 .......................................................... 50 

Tab. 3 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 2006 – 2010 ................................... 52 

Tab. 4 Ukazatele likvidity 2006 – 2010 ...................................................................... 56 

Tab. 5 Ukazatele rentability 2006 – 2010 .................................................................... 58 

Tab. 6 Ukazatele zadluženosti 2006 – 2010 ................................................................ 61 

Tab. 7 Ukazatele aktivity (obratovosti) 2006 – 2010 .................................................. 63 

Tab. 8 Ukazatele produktivity práce 2006 – 2010 ....................................................... 65 

Tab. 9 Altmanův index finančního zdraví 2006 – 2010 .............................................. 66 

Tab. 10 Analýza tržeb 2006 – 2010 ............................................................................... 70 

Tab. 11 Plán tržeb 2011 – 2015 ..................................................................................... 71 

Tab. 12 Provozní zisková marže 2006 – 2010 ............................................................... 72 

Tab. 13 Plánovaná zisková marže 2011 – 2015 ............................................................ 72 

Tab. 14 Vývoj pracovního kapitálu 2006 – 2011 .......................................................... 73 

Tab. 15 Plánovaný vývoj pracovního kapitálu 2011 – 2015 ......................................... 73 

Tab. 16 Ukazatele likvidity 2011 – 2015 ...................................................................... 75 

Tab. 17 Ukazatele rentability 2011 – 2015 .................................................................... 76 

Tab. 18 Ukazatele zadluženosti 2011 – 2015 ................................................................ 77 

Tab. 19 Ukazatele aktivity (obratovosti) 2011 – 2015 .................................................. 78 

Tab. 20 Ukazatele produktivity práce 2006 – 2010 ....................................................... 79 

Seznam grafů 

Graf č.1 Horizontální analýza aktiv 2006 – 2010 ....................................................... 49 

Graf č.2 Horizontální analýza pasiv 2006 – 2010....................................................... 51 

Graf č.3 Vývoj výkonů a výkonové spotřeby 2006 – 2010 ........................................ 52 

Graf č.4 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 2006 – 2010 ............................... 53 



87 

 

Graf č.5 Likvidita peněžní 2006 – 2010 ..................................................................... 56 

Graf č.6 Likvidita pohotová  2006 – 2010 .................................................................. 57 

Graf č.7 Likvidita běžná 2006 – 2010 ........................................................................ 57 

Graf č.8 Rentabilita celkových aktiv .......................................................................... 59 

Graf č.9 Rentabilita vlastního kapitálu ....................................................................... 60 

Graf č.10 Vývoj zadluženosti 2006 – 2010 .................................................................. 62 

Graf č.11 Doba obratu zásob 2006 – 2010 ................................................................... 63 

Graf č.12 Doba inkasa pohledávek a splatnosti krátk. závazků 2006 – 2010 ............... 64 

Graf č.13 Produktivity práce 2006 – 2010 .................................................................... 65 

Graf č.14 Altmanův index 2006 – 2010........................................................................ 67 

Graf č.15 Průběh pracovního kapitálu 2006 – 2015 ..................................................... 73 

 



88 

 

Seznam příloh 

Příloha č.1 Rozvaha firmy za roky 2006 – 2010 

Příloha č.2 Výkaz zisku a ztráty za roky 2006 – 2010 

Příloha č.3 Plánová rozvaha firmy za roky 2011 – 2015 

Příloha č.4 Plánový výkaz zisku a ztráty za roky 2011 – 2015 

Příloha č.5 Plán peněžních toků za roky 2011 – 2015 

  


