




 

 

 

 



ABSTRAKT 

Diplomová práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu v letech 2005-2009.  

V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a 

strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé stránky finančního hospodaření a 

formulovány návrhy řešení problémových oblastí řízení podnikových financí. 

 

 

ABSTRACT 

The master's thesis is concerned with financial analysis and evaluates financial health of a 

company in the years of 2005-2009. In the thesis, methods of financial analysis were 

applied to analyze financial situation of the company. Further, strenghts and weaknesses of 

financial management were identified and proposals to address current problems were 

formulated. This should result in an improvement of the financial situation of the company 

in the future. 
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ÚVOD 

 

Zvolení tématu „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ pro mě 

bylo téměř jasnou volbou hned z několika důvodů. Vzhledem ke svému oboru studia jsem 

se snaţila vybrat téma, které by mi dovolilo aplikovat poznatky získané během studia a 

zároveň mi umoţnilo zpracovat aktuální téma.  

 

K významným úlohám finančního řízení podniku patří finanční analýza, tj. hodnocení 

finanční stability a výnosové situace. Řada zejména malých a středních podniků se stále 

dostatečně nezabývá rozborem finančního zdraví podniku. Finanční analýza přitom můţe 

včas odhalit nedostatky ve finančním řízení a pomoci zvýšit efektivnost podnikání. Její 

nástroje nabývají na významu zejména v obdobích ekonomické krize. 

 

Finanční analýza slouţí nejen k diagnostikování finanční stability a výnosové situace 

podniku, ale je rovněţ vhodným nástrojem pro porovnání hlavních ukazatelů rentability, 

zadluţenosti či likvidity s konkurenty v odvětví. Dopomáhá určit vývojové trendy ve 

finančních oblastech, coţ společnosti ocení hlavně v tom, ţe budou moci s předstihem 

upozornit na hospodářskou situaci podniku a zvolit správnou strategii. Je však vhodné 

soustředit se také na faktory vnitřního a vnějšího okolí podniku. 

 

Předpokládaným přínosem této diplomové práce je návrh metodiky finanční analýzy 

v podmínkách společnosti TOZOS spol. s r.o. a následné formulování návrhů na řešení 

problémových oblastí. Zpracování diplomové práce bude rovněţ přínosem pro můj 

odborný rozvoj. 
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1. VYMEZENÍ CÍLE A METODIKA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

1.1 Cíle diplomové práce 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace podniku  TOZOS spol. 

s r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy a navrţení opatření na zlepšení 

v problémových oblastech. 

 

Dílčí cíle diplomové práce jsou následující: 

 

 formulovat teoretický rámec na téma finanční analýza; 

 aplikovat vybrané metody konkrétních analýz na účetní data podniku za období  

2005–2009; 

 diagnostikovat silné a slabé stránky podniku; 

 formulovat návrhy na zlepšení v problémových oblastech. 

1.2 Metodika diplomové práce 

 

Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. A to na část teoretickou, analytickou a 

návrhovou. 

 

V první části práce je formulován teoretický rámec práce, ve kterém se věnuji vymezení 

termínu finanční analýza, uţivatelé finanční analýzy, zdroje dat finanční analýzy a metody 

finanční analýzy. 

 

Před samotnou analýzou je věnována krátká kapitola základním informacím o společnosti 

TOZOS spol. s r.o. a to jak z její historie, tak i ze současnosti. 

 

V analytické části se nejprve zabývám strategickou analýzou, kde pomocí SLEPTE 

analýzy stanovuji vnější okolí, a poté pomocí Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil a 

modelu 7S McKinseyho vnitřní okolí podniku.  
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Dále jsou aplikovány následující metody finanční analýzy na výsledky hospodaření 

TOZOS spol. s r.o.: 

 

 analýza stavových ukazatelů; 

 analýza rozdílových a tokových ukazatelů; 

 analýza poměrových ukazatelů; 

 analýza soustav ukazatelů. 

 

Vybrané ukazatele finanční analýzy jsou porovnány s výsledky hlavních konkurentů. 

Následuje shrnutí výsledků a zpracování analýzy slabých a silných stránek finančního 

hospodaření podniku. Na základě výsledků jsou formulovány návrhy opatření, jejichţ 

cílem je zlepšit zjištěné nedostatky finančního hospodaření podniku. 
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2. TEORETICKÝ RÁMEC 

2.1 Pojem finanční analýza a její účel 

Vlastní původ finanční analýzy je nejspíše spojen se vznikem peněz. Za zemi vzniku jsou 

povaţovány Spojené státy americké. Do Čech se celkově tento pojem dostává aţ počátkem 

tohoto století pod názvem „analýza bilanční“ a teprve po druhé světové válce ji nalezneme 

pod označením „finanční analýza“. Tato terminologie je z velké části ovlivněna Amerikou 

a Británií
1
 avšak v Německu se stále pouţívá pojmu „bilanční analýza“ či „bilanční 

kritika“ zahrnující hodnocení rozvahy, výkazu zisků a ztrát, příloh, výročních zpráv, ale i 

dalších aspektů.
2
 

 

Finanční analýza slouţí ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku, a to na 

základě stanovených metod a podkladů z finančního a vnitropodnikového účetnictví, ale 

také na základě dalších informací představujících zprávy vedoucích pracovníků, útvarů 

firmy, odborného tisku či prognóz.
3
 

 

Finanční analýzu lze povaţovat za nedílnou součást finančního řízení, a to především na 

základě jejího působení jako zpětné vazby v podniku, která je důleţitá nejen pro 

budoucnost podniku a její plánování, ale také pro jiné subjekty, které jsou s ním spjati a to 

jak hospodářsky či finančně.
4
 

 

Stanovení cílů finanční analýzy se liší na základě kaţdého zkoumaného podniku. Řídí se 

především podle rozdílných potřeb informací. Lze však říci, ţe se všechny zkoumané 

podniky či zájmové skupiny zajímají především o tyto problémové oblasti: 

 posouzení výnosnosti podniku (rentability podniku); 

 stanovení potenciálu likvidity podniku (zabezpečení svých závazků); 

 ocenění finanční stability podniku; 

 tvorba přidané hodnoty podniku; 

 sniţování daňového zatíţení. 

                                                 
1
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2010. Str. 10. 

2
 SCHULT,E., BRŉSEL, G. Bilanzanalyse. 2008. Str. 3-5. 

3
 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2006.  Str. 68-69. 

4
 PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Finanční analýza. 2010. Str. 15. 
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Zpracování finanční analýzy je taktéţ důleţité pro banky či dodavatele, kteří chtějí vědět, 

zdali je firma schopna dostát svým závazkům. Stejně tak jako je například ziskovost 

důleţitá pro obchodní partnery firmy.
5
 

2.2 Uţivatelé finanční analýzy 

Existují různé skupiny osob, které zajímá finanční stránka podniku. Ti přicházejí určitým 

způsobem do kontaktu s podnikem a lze je rozdělit na externí a interní. Mezi hlavní 

uţivatele patří především tyto skupiny osob:
6
 

manaţeři - finanční analýza jim slouţí jako podklad pro další rozhodování ve finančním 

řízení firmy, výhodou je, ţe znají pravdivý obraz chodu firmy a mají přístup i k takovým 

informacím, které nejsou veřejnosti běţně přístupné, to jim pak usnadňuje dosahování 

základního cíle podniku – tedy maximalizace trţní hodnoty podniku; 

obchodní partneři – tuto skupinu zajímají především výsledky poměrových ukazatelů – 

tedy likvidity, zadluţenosti a celkové schopnosti podniku splácet své závazky; 

investoři – pro ně jsou výsledky důleţité také proto, aby věděli, jak je nakládáno s jejich 

investicemi, popřípadě pro jejich rozhodování o budoucím investování do podniku (zde je 

pro ně důleţitá míra rizika a výnosnost vloţeného kapitálu), z hlediska kontroly se jedná 

především o likviditu, solventnost, disponibilní zisk, výši dividend či dodrţování záměru 

manaţerů; 

banky a jiní věřitelé – ti poţadují co nejvíce informací o finančním hospodaření podniku, 

slouţí především k rozhodnutí o poskytování úvěru, zajímá je tedy bonita klienta; 

zaměstnanci – záleţí jim na prosperitě a finanční stabilitě podniku, neboť právě ta se 

odráţí na jejich udrţení pracovního místa a mzdových a sociálních podmínek; 

stát a jeho orgány – tito uţivatelé kontrolují prostřednictvím výsledků finanční analýzy 

především daňové povinnosti. Mají ale také zájem z důvodu různých statistik, přehledu 

podniků se státní účastí apod.; 

mezi další uţivatele pak patří také konkurence, které finanční analýza poskytuje moţnost 

srovnání především s podniky v oboru či veřejnost, kam lze zařadit různé poradce, 

makléře, ale také tisk.
 7

 

                                                 
5
 VOLLMUTH, H. J. Bilanzen richtig lesen, besser verstehen, optimal gestalten.2004. Str. 20. 

6 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2007. Str. 33-34. 
7
 GRÜNWALD, R. a HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 2007. Str. 27 
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2.3 Podklady pro finanční analýzu 

Kvalitní a komplexní vstupní informace pro finanční analýzu jsou velice důleţitým 

faktorem pro celé vlastní zpracování. Je nutné podchytit všechna data a fakta, která by 

mohla samotné výsledky jakýmkoliv způsobem ovlivnit. Mezi základní data patří 

nejčastěji ta, jeţ jsou čerpána právě z těchto účetních výkazů:
8
 

 rozvaha; 

 výkaz zisku a ztráty; 

 výkaz cash-flow. 

2.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetním výkazem zachycujícím bilanční formou stav dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku (aktiv) a zdrojů financování (pasiv) k určitému datu (zpravidla ke 

konci kaţdého roku). Podává přehled o majetku podniku v okamţiku účetní závěrky. Jedná 

se o získání obrazu ve třech hlavních oblastech: majetková situace podniku (jak je majetek 

vázán, oceněn, opotřeben, optimálnost sloţení majetku atd.); zdroje financování (výše 

vlastních a cizích zdrojů a jejich struktura, z čeho byl majetek pořízen); finanční situace 

podniku (zisk, jeho rozdělení, schopnost dostát svým závazkům). 

AKTIVA A+B+C+D PASIVA A+B+C 

A.  Pohledávky za upsaný základní kapitál A.  Vlastní kapitál 

B.  Stálá aktiva A. I. Základní kapitál 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek A. II. Kapitálové fondy 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 

C.  Oběţná aktiva A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

C. I. Zásoby B.  Cizí zdroje 

C. II. Dlouhodobé pohledávky B. I. Rezervy 

C. III. Krátkodobé pohledávky B. II. Dlouhodobé závazky 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek B. III. Krátkodobé závazky 

D.  Časové rozlišení B. IV Bankovní úvěry a výpomoci 

   C.  Časové rozlišení 

Obrázek č. 1: Rozdělení aktiv a pasiv  

Zdroj: BLAHA, Z. S., JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví. 2006. Str. 20. 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je uzpůsoben ke zjišťování výše a způsobu tvorby sloţek výsledků 

hospodaření. Nalezneme v něm vyčíslení nákladů a výnosů za běţné období. 

                                                 
8
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2010. Str. 21. 
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Náklady lze definovat jako peněţní vyjádření spotřeby výrobních činitelů. Jejich vznik je 

propojen také s úbytkem majetku podniku, který je vykazován v rozvaze.  

Výnosy jsou definovány jako peněţní vyjádření výsledků, které vyplývají ze samotného 

provozu podniku. 

Výsledek hospodaření za účetní období lze rozdělit takto:  

výsledek hospodaření za běţnou činnost = 

   výsledek hospodaření z provozní činnosti  

+ výsledek hospodaření z finanční činnosti 

+ výsledek hospodaření z mimořádné činnosti. 

 

Výsledek hospodaření z provozní činnosti je tvořen především trţbami za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb, po odečtení nákladů podniku (výrobní firmy), u společností 

obchodních je tvořen především obchodní marţí. 

Výsledek hospodaření z finanční činnosti souvisí s financováním a finančními operacemi 

podniku. 

Výsledek hospodaření z mimořádné činnosti vzniká na základě nepředvídatelných a 

mimořádných situací v podniku (manka, škody, přebytky)
9
. 

2.3.3 Výkaz cash-flow 

Účelem výkazu cash-flow (neboli výkazu peněţních toků, „dále CF“, je přiblíţit hlavní 

faktory, které mají vliv na příjem hotovosti, jeţ je vykazován jako stav peněţní hotovosti 

k určitému datu.  

Analýza cash-flow můţe být zpracována 2 způsoby: 

 přímou metodou (bilance všech příjmů a výdajů, kde je CF určen jako rozdíl); 

 nepřímou metodou (CF je určen jako součet čistého zisku po zdanění a odpisů za 

dané období a přírůstků (či úbytků) příslušných poloţek aktiv a pasiv oproti 

počátečnímu stavu). 

 

CF lze členit na 3 části: 

 CF z provozní činnosti - aktivity ovlivňující tvorbu čistého zisku (základem je 

zisk z výrobní a odbytové činnosti podniku); 

                                                 
9
 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2006. Str. 54. 
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 CF z investiční činnosti - aktivity související s pohybem investičních aktiv 

(základem je hlavně pohyb finančních aktiv - prodej, koupě dlouhodobého 

majetku); 

 CF z finanční činnosti - základem jsou finanční transakce s věřiteli finančních 

prostředků (půjčky, úvěry, obligace, emise)
10

. 

2.4 Postup při zpracování finanční analýzy 

Postup finanční analýzy se trochu odlišuje na základě jejího externího či interního 

zpracování. Pro externí zpracování je důleţité zjistit informace o společnosti, předmětu 

podnikání, strategii či počtu zaměstnanců.
11

 

 

Dále lze postupovat dle následujících kroků:
12

 

1. zpracování rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přehledu o peněţních tocích; 

2. výpočet poměrových ukazatelů; 

3. srovnání ukazatelů s jinými známými ukazateli (s odvětvovými, oborovými, na 

základě literatury); 

4. hodnocení trendů zjištěných ukazatelů v čase; 

5. zhodnocení pomocí soustav ukazatelů; 

6. interpretace dosaţených výsledků a následný návrh opatření, které by měly vést ke 

zlepšení finanční situace podniku. 

 

Vyhodnocení samotné analýzy je prováděno na úrovni podnikové, ale především 

mezipodnikové. Aby byly dané výsledky srovnatelné s konkurencí a podávaly věrohodný 

obraz, srovnávají se na základě daných kritérií ti nejlepší konkurenti. Pro toto srovnání se 

uţívá pojmu benchmarking. 

Důleţité je přitom zohlednit především velikost podniku, právní formu srovnávaných 

podniků, metodické postupy účtování, způsoby ocenění,
13

stejný časový úsek, způsob 

distribuce a další vedlejší činnosti podniku.
14

 

                                                 
10

 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2006. Str. 57-58. 
11

 PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Finanční analýza. 2010. Str. 59. 
12

 RAIS, K., SMEJKAL, V.  Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2006. Str. 223. 
13

 Tento faktor je obtíţné dodrţet při mezinárodním srovnávání firem, proto je benchmarking v této oblasti 

velice komplikovaný. 
14

 OLFERT, K. Bilanzanalyse. 2007. Str. 87. 
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2.5 Metody finanční analýzy 

Základní členění metod finanční analýzy lze rozdělit na: 

1. metody deterministické (pouţívané převáţně pro analýzu vývoje a odchylek pro 

menší počet období, standardní nástroje finanční analýzy podniku); 

2. metody matematicko-statistické (pouţití je spíše u delších časových řad, především 

k posouzení determinantů a faktorů vývoje a určení kauzálních závislostí a vazeb)
15

. 

2.5.1 Analýza stavových ukazatelů 

Při této analýze se vyuţívají údaje, které lze nalézt přímo v účetních výkazech. Lze ji 

rozdělit do dvou částí: 

1. horizontální analýza (tzv. analýza trendů); 

2. vertikální analýza (procentní analýza komponent)
16

. 

 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

Analýza trendů zkoumá klíčové finanční poloţky za dobu posledních 5–10 let. V úvahu se 

berou jak změny absolutní hodnoty, tak i procentuální změny daných poloţek, a to ve 

směru horizontálním. Matematicky lze pak tyto změny formulovat následovně:  

absolutní změna (vyjádření v Kč) relativní změna (vyjádření v %) 

 
)1(

1





tB

tB
I

i

ii

t

t
 

   
100

)1(

1

1








tB

tBtB
I

i

iii

t

t
 

Tabulka č. 1: Výpočty pro horizontální analýzu 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza:krok za krokem. 2005. Str. 21. 

 

i…bilanční poloţka; t…čas; Bi (t) … hodnota bilanční poloţky v čase.
17

 

 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

Podstatou této analýzy je zkoumání určité poloţky daného výkazu k určité veličině. U 

rozvahy se například jedná o poměr na celkové (bilanční) sumě. V případě výkazu zisků a 

ztrát se obvykle pouţívá celkových trţeb.  Obecný výpočet pak lze vyjádřit takto: 

Relativní změna (vyjádření v %) 




i

i
i

B

B
P

 

Tabulka č. 2: Výpočty pro vertikální analýzu 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. 2005. Str. 21. 

                                                 
15

 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2006. Str. 69. 
16

 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2001. Str. 26. 
17

 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. 2005. Str. 21. 
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Pi … hledaný vztah; Bi …velikost poloţky bilance; ∑Bi … suma hodnot poloţek v rámci 

určitého celku. 

2.5.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Tito ukazatelé jsou často označováni také jako fondy finančních prostředků. Rozlišujeme 

tři základní a to čistý pracovní kapitál, čisté peněţní prostředky a čistý peněţní fond.
18

 

Čistý pracovní kapitál (dále ČPK) - nejčastěji pouţívaný ukazatel.  

Čistý pracovní kapitál 

ČPK = dlouhodobé zdroje - stálá aktiva 

ČPK = oběžná aktiva - krátkodobé závazky 

Tabulka č. 3: Výpočty pro čistý pracovní kapitál 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 2001. Str. 33. 

 

ČPK znázorňuje určitou část oběţného majetku, která se během roku změní v pohotové 

prostředky. Jestliţe jsou pak splaceny krátkodobé závazky, lze ji pouţít k uskutečnění 

podnikových záměrů. Je to tedy ta část oběţného majetku, která je finančně kryta 

dlouhodobými zdroji.
19

 

2.5.3 Analýza poměrových ukazatelů 

UKAZATELÉ RENTABILITY 

Ukazatelé rentability podávají výpověď o hospodářském stavu podniku.  

 

ROA (rentabilita celkového kapitálu) - poskytuje informaci o výkonnosti podniku, aniţ by 

zohledňovala původ finančních prostředků (vlastní, cizí, krátkodobé, …). 

ROE (rentabilita vlastního kapitálu) - ukazuje vlastníkům kapitálu jeho zhodnocení a 

výnosnost. 

ROS (rentabilita trţeb) – udává, kolik zisku v Kč připadne na 1 Kč trţeb. Nízká úroveň = 

chybné řízení firmy, střední úroveň = dobrá práce managementu, vysoká úroveň = 

nadprůměrná úroveň firmy. 

ROCE (rentabilita dlouhodobých zdrojů) – hodnotí význam dlouhodobého investování na 

základě určení výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. 

                                                 
18

 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 2001. Str. 33. 
19

 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2006. Str. 81. 
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ROI
20

 (rentabilita vloţeného kapitálu) – patří k nejdůleţitějším ukazatelům, pomocí nichţ 

se hodnotí podnikatelská činnost firmy.
21

 

UKAZATEL VÝPOČET 
OPTIMÁLNÍ 

HODNOTA 
POUŢITÍ 

ROA aktivaCelková

EAT  
12 – 15% 

Srovnání 

s oborovým 

průměrem 

 

ROE 
kapitálVlastní

EAT  
ROE > ROA 

Oborový 

průměr 

ROS  
Tržby

EAT  > 10% 

 

Mezipodnikové 

srovnání 

ROCE 
kapitál.vlzávazky+ .Dlouh

úrokyzisk+Čistý

 

Rostoucí, čím 

vyšší, tím lepší 

Mezipodnikové 

srovnávání 

ROI 
kapitálCelkový

EBIT
 12-15%  

Mezipodnikové 

srovnávání 

Tabulka č. 4: Výpočty ukazatelů rentability 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2006. Str. 76 -78 

 

Leverage efekt (neboli také finanční páka) – podstatou je zjištění do jaké míry se změní 

rentabilita vlastního kapitálu, změní-li se kapitálová struktura.  

Pozitivní leverage efekt nastává, je-li úroková míra cizího kapitálu niţší neţ rentabilita 

celkového kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu při přílivu cizího kapitálu roste. 

Negativní leverage efekt (označován jako riziko kapitálové struktury) – vlastní kapitál je 

zde spotřebováván na úkor zadluţení.
22

 

Doporučováno je, aby byla tato hodnota kladná, tudíţ ROE > ROA. 

LEVERAGE EFEKT 

   
kapitálVlastní

kapitálcizíkapitálucizíhoarentabilitkapitálcizíROCEROCE 
 

Tabulka č. 5: Výpočet finanční páky 

Zdroj: RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2010. Str. 10. 

 

 

UKAZATELÉ LIKVIDITY 

Likvidita je schopnost podniku dostát vţdy svým platebním povinnostem. Čím více kryjí 

oběţná aktiva krátkodobý cizí kapitál, tím více a jistěji je podnik schopen dostát svým 

závazkům. Rozlišujeme 3 stupně likvidity: 

                                                 
20

 WÜNSCHE, M. Finanzwirtschaft der Bilanzbuchhalter., 2007. Str. 233-236. 
21

DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2006. Str. 76-78. 
22

WÜNSCHE, M. Finanzwirtschaft der Bilanzbuchhalter., 2007. Str. 239-240. 
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 likvidita 1. stupně (okamţitá likvidita)  - tvoří ji nejlikvidnější prostředky jako peníze na 

účtech, v hotovosti a šeky (dále i některé druhy cenných papírů či směnečných 

pohledávek); 

likvidita 2. stupně (pohotová likvidita) – zde se berou v úvahu pohotové prostředky – 

pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry či 

pohledávky v čisté výši; 

likvidita 3. stupně (běţná likvidita) – udává poměr oběţných aktiv v poměru ke 

krátkodobému cizímu kapitálu.  Důleţité je krytí krátkodobých dluhů příslušnými sloţkami 

majetku, neboť právě nesprávné prodávání hmotného majetku by mohlo být rizikové.
23

 

UKAZATEL VÝPOČET 
OPTIMÁLNÍ 

HODNOTA 
POUŢITÍ 

Okamţitá 

likvidita závazkyKrátkodobé

majetekFinanční
 0,2-0,5 

Důleţité je srovnání s obdobnými 

podniky či odvětvím 

Pohotová 

likvidita závazkyKrátkodobé

zásobyaktivaOběžná 
 1-1,5 

Důleţité je srovnání s obdobnými 

podniky, ale také hodnocení vývoje 

tohoto ukazatele 

Běţná 

likvidita
24

 závazkyKrátkodobé

aaktivOběžná
 1,5-2,5, důleţitá 

je stabilita 

Důleţité je srovnání s obdobnými 

firmami či odvětvím 

Tabulka č. 6: Vzorce pro výpočet likvidity 
Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2006. Str. 79-80. 

 

UKAZATELÉ AKTIVITY 

Pomocí těchto ukazatelů se měří efektivita hospodaření aktiv.  

Obrat aktiv – udává, kolikrát se aktiva obrátí za rok (počet obrátek/rok). 

Obrat zásob – udává, kolikrát ročně se zásoby prodají a znovu naskladní (počet 

obrátek/rok).  

Doba obratu aktiv – udává, za jak dlouho dojde k obratu aktiv, hodnota je určena obratem 

fixního kapitálu. 

Doba obratu zásob – udává průměrný počet dní vázání zásob aţ do jejich spotřeby či 

prodeje (ve dnech), u zásob výrobků a zboţí znázorňuje také počet dní, neţ se tyto zásoby 

promění v hotovost, popřípadě pohledávku. 

Doba inkasa pohledávek – průměrná doba splatnosti pohledávek, je vhodné srovnat 

s běţnou platební podmínkou, za které je zboţí fakturováno. 

Doba splatnosti krátkodobých závazků – tento ukazatel charakterizuje platební 

disciplínu podniku.
25

 

                                                 
23

 OLFERT, K. Bilanzanalyse.2007. Str. 113-114. 
24

 Zahraniční literatura uvádí například minimální hodnotu 2 - OLFERT, K. Bilanzanalyse.2007. Str. 114. 
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UKAZATEL VÝPOČET 
OPTIMÁLNÍ HODNOTA, 

POUŢITÍ 

Obrat aktiv 
aktiva

tržbyRoční
 ROSTOUCÍ;  1,6 – 2,9 

Obrat zásob 
zásoby

tržbyRoční
 

ROSTOUCÍ; > neţ oborový průměr podporuje důvěru 

běţné likvidity 

Doba obratu 

aktiv Tržby

360aktivaCelková 
 KLESAJÍCÍ 

Doba obratu 

zásob Tržby

360Zásoby 
 KLESAJÍCÍ 

Doba inkasa 

pohledávek Tržby

360Pohledávky 
 KLESAJÍCÍ, stabilní 

Doba splatnosti 

krátkodobých 

závazků 
Tržby

360závazkyKrátkodobé 
 STABILNÍ 

Tabulka č. 7: Výpočty ukazatelů aktivity 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2001. Str. 64. 

  

UKAZATELÉ FINANČNÍ STABILITY A ZADLUŢENOSTI 

Zadluţenost můţe mít jak pozitivní dopad, v podobě zvýšení rentability a tím i trţní 

hodnoty firmy, ale také dopad negativní v podobě nestability firmy. 

Celková zadluţenost – věřitelé preferují menší zadluţenost z důvodu lepšího krytí ztrát, 

vlastníci naopak větší z důvodu zvýšení finanční páky a tím i nárůstu výnosů. 

Zadluţenost vlastního kapitálu – je obdobou celkové zadluţenosti. 

Koeficient samofinancování - informuje o vybavenosti firmy vlastním kapitálem. 

Úrokové krytí – udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky.
26

 

UKAZATEL VÝPOČET 
OPTIMÁLNÍ HODNOTA, 

POUŢITÍ 

Celková 

zadluţenost aktivaCelková

kapitálCizí
 Neměla by být větší neţ hodnota podniků v oboru 

Zadluţenost 

vlastního kapitálu kapitálVlastní

kapitálCizí
 Hodnoty se liší podle oboru 

Koeficient 

samofinancování
27

 aktivaCelková

kapitálVlastní
 

Uvádí se poměr 50:50%, v praxi je však podíl 

vlastního kapitálu menší z důvodu vysokých nákladů 

na kapitál, které jsou pro podnik drahé 

Úrokové krytí 
úroky

EBIT
 3-6x ale závisí na oboru 

Tabulka č. 8: Vzorce pro výpočet zadluţenosti 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2001. Str. 67-69. 

                                                                                                                                                    
25

 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2001. Str. 64-67. 
26

 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2001. Str. 67-69. 
27

 V Německu se například podíl vlastního kapitálu v jednotlivých odvětvích pohybuje mezi 15-20%   

VOLLMUTH, H. J. Bilanzen richtig lesen, besser verstehen, optimal gestalten.2004. Str. 192. 
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UKAZATELÉ PRODUKTIVITY PRÁCE 

Produktivita práce z přidané hodnoty – ukazuje, kolik dokáţe vyprodukovat jeden 

zaměstnanec (vezmeme-li v potaz odečtení pouze základních nákladů). 

Produktivita práce z trţeb – udává, kolik Kč trţeb připadá na jednoho pracovníka. 

Průměrná roční mzda – podíl mzdových nákladů a počtu pracovníků vyjadřuje 

průměrnou mzdu za rok na všechny zaměstnance 

Osobní náklady k přidané hodnotě – lze povaţovat za nákladovost přidané hodnoty.
28

 

 

UKAZATEL VÝPOČET 

Produktivita práce z přidané 

hodnoty níkůcovpraPočet

hodnotaPřidaná
 

Produktivita práce z trţeb 
níkůcovpraPočet

Tržby
 

Průměrná roční mzda 
níkůcovpraPočet

náklady Mzdové
 

Osobní náklady k přidané hodnotě 
hodnotaPřidaná

nákladyOsobní
 

Tabulka č. 9: Vzorce pro výpočet ukazatelů produktivity práce 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. 2005. Str. 35. 

2.5.4 Analýza soustav ukazatelů 

Altmanův index finančního zdraví (tzv. Z-Skóre model) - stanovuje souhrnné finanční 

zdraví podniku. Bankrot podniku lze jiţ s předstihem předznamenat:
29

 

Ukazatel Výpočet Přiřazená váha 
X1 

aktiva

kapitálpracovníČistý
 

3,11 

X2 

aktiva

letminulýchz  ziskýNerozdělen
 

1,00 

X3 

aktiva

EBIT
 

0,42 

X4 

zdroje cizí

kapitálVlastní
 

0,85 

X5 

aktiva

Tržby
 

0,72 

ZA-Skóre 
54321 x998,0x42,0x107,3x847,0x717,0Z   

Tabulka č. 10: Altmanův index 

Zdroj: SCHOLLEOVÁ. H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. Str. 176 

                                                 
28

 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. 2005. Str. 35. 
29

 SCHOLLEOVÁ. H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. Str. 176. 
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. 

Hodnoty ZA Hodnocení situace 

ZA < 1,2 Váţné ohroţení společnosti 

ZA> 1,2 < 2,9 „šedá zóna“ 

ZA > 2,9 Prosperující společnost 

Tabulka č. 11: Interpretace výsledků Z-Skóre 

Zdroj: STROUHAL, J. Finanční řízení firmy. 2006. Str. 62. 

 

Spojení bonitního a bankrotního modelu IN05 (aktualizace IN01) - byl sestaven 

s ohledem na náš trh, výhodou je, ţe akceptuje i hledisko vlastníka.
30

 

Ukazatel Výpočet Přiřazená váha 

X1 
zdroje cizí

aktiva
 0,13 

X2 úrokynákladové

EBIT
 0,04 

X3 
aktiva

EBIT
 3,97 

X4 
aktiva

výnosy
 0,21 

X5 úvěrybankovníkrátkodobézávazkykrátkodobé

aktivaoběžná


 0,09 

IN05 
54321 x09,0x21,0x97,3x04,0x13,005IN   

Tabulka č. 12: Index IN05 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2006. Str. 94. 

 

Ukazatel x2 někdy zkresluje nízká zadluţenost firmy, proto bývá 

 hodnota omezena na 9.
31

 

 

Hodnoty IN05 Hodnocení situace 

IN05 > 1,6 

 

podnik tvoří novou hodnotu pro vlastníky 

 
0,9 < IN05 < 1,6 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků 

IN05 < 0,9 podnik spěje k bankrotu 

Tabulka č. 13: Interpretace výsledků IN05 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2006. Str. 94. 

 

 

Index bonity - tento index je zaloţen na zjednodušené metodě multivariační diskriminační 

analýzy. Je často pouţíván v německy mluvících zemích.
32

 

 

                                                 
30

 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2006. Str. 94. 
31

 SCHOLLEOVÁ. H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. Str. 176. 
32

 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2001. Str. 128. 
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Ukazatel Výpočet Přiřazená váha 

X1 

zdroje cizí

flowCash
 

1,5 

X2 

zdroje cizí

aktivaCelková
 

0,08 

X3 

aktivacelková

zdaněnímpředZisk
 

10 

X4 

výkonycelkové

zdaněnímpředZisk
 

5 

X5 

výnosycelkové

Zásoby
 

0,3 

X6 

aktivacelková

výkonyCelkové
 

0,1 

Index bonity 
654321B x1,0x3,0x5x10x08,0x5,1IN   

Tabulka č. 14: Index bonity 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2001. Str. 132. 

Čím vyšší hodnoty podnik dosáhne, tím je finanční situace podniku příznivější.
33

 

 

 

Hodnoty INB Hodnocení situace 

≥ 3 Extrémně dobrá 

≥ 2 Velmi dobrá 

≥ 1 Dobrá 

≥ 0 Firma má určité problémy 

≥ -1 Špatná 

≥ -2 Velmi špatná 

≥ -3 Extrémně špatná 

Tabulka č. 15: Interpretace výsledků Indexu bonity 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2001. Str. 128. 

 

 

 

Rychlý QUICK test  

Nabízí moţnost pomocí 4 základních oblastí analýzy – tedy stability, likvidity, rentability a 

hospodářského výsledku.
34

 

 

 

                                                 
33

 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2001. Str. 132. 
34

 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2001. Str. 124. 
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Ukazatel Výpočet 
X1 

aktivacelková

kapitálVlastní
 

X2 

flow-cash

majetekfinančnízávazkydlouhodobéKrátkodobé 
 

X3 

tržby

flowCash
 

X4 

aktivacelková

EBIT
 

Tabulka č. 16: Quick test  

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2001. Str. 124. 

 

Na základě dosaţených hodnot se kaţdý z ukazatelů ohodnotí příslušným počtem bodů. 

Výsledné známky dosáhneme aritmetickým průměrem hodnot jednotlivých ukazatelů. 

Body na základě výsledků ukazatelů 4  3  2  1  0  

Kvóta vlastního kapitálu = x1 >30% >20% >10% >0% negativní 

Doba splácení dluhu z CF = x2 < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Cash-flow v trţbách = x3 > 10% > 8% > 5% > 0% negativní 

ROA = x4 >15% >12% >8% >0% negativní 

Tabulka č. 17: Postup při hodnocení rychlého Quick testu 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. 2005. Str. 7. 

 

Taflerův model je zaloţen na ukazatelích odráţejících klíčové charakteristiky platební 

neschopnosti společnosti.
35

 

Ukazatel Výpočet Přiřazená váha 

X1 

závazkykrákodobé

zdaněnímpředZisk
 0,53 

X2 

kapitálcizí

aktivaOběžná
 0,13 

X3 

aktivacelková

závazkyKrátkodobé
 0,18 

X4 

aktivacelková

celkemTržby
 0,16 

Rovnice 
4321 x16,0x18,0x13,0x53,0Z   

Tabulka č. 18: Taflerův model 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2001. Str. 128. 

 

Hodnoty Z Hodnocení situace 

Z > 0,3 Malá pravděpodobnost bankrotu 

Z < 0,2 Vyšší pravděpodobnost bankrotu 

Tabulka č. 19: Interpretace výsledků Taflerova modelu 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2001. Str. 128. 

                                                 
35

 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2006. Str. 92. 
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI TOZOS  SPOL. S R.O. 

Sídlo/Místo podnikání:  Horní Tošanovice 1, 739 53 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným  

Rozhodující předmět podnikání:  zemědělská výroba, řeznictví a uzenářství 

Datum vzniku: 1. září 1993 

IČO:  49 61 06 51 

Orgány společnosti:  valná hromada, jednatelé 

Základní kapitál:  1 000 000,- 

Podíl na ZK společnosti:  kaţdý z jednatelů má 20% podíl na základním 

kapitálu společnosti 

3.1 Předmět podnikání 

Firma TOZOS spol. s r.o. je zaměřena na kombinovanou zemědělskou výrobu, výrobu a 

zpracování masa a maloobchodní prodej masného zboţí ve vlastních prodejnách nebo 

prodejních místech. 

 

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování krmných obilovin a sladovnického ječmene, 

olejnin, píce a siláţní kukuřice. Díky této produkci se daří sklízet také na zrno pro krmné 

účely. 

Ţivočišná výroba produkuje kravské mléko, ţírný skot a prasata. Produkce ţírného 

dobytka je poráţena a zpracována na vlastních jatkách a v masné výrobě. 

 

Pomocná výroba zahrnuje činnost řeznictví a uzenářství v masné výrobě ve Vojkovicích a 

výrobu elektřiny a tepla z biomasy v bioplynové stanici v Dolních Tošanovicích. Masné 

zboţí je dodáváno do vlastních prodejen a ostatním odběratelům pod značkou „Vojkovické 

uzeniny“, a to kvůli odlišení a marketingovým účelům společnosti. 

 

 

Obrázek č. 2: Logo výrobků společnosti 

Zdroj: Logo výrobků společnosti [online] dostupné z www.tozos.cz  

http://www.tozos.cz/
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Další poskytované sluţby v oblasti oprav zemědělských strojů, nákladní dopravy, polních 

prací, zpracování účetnictví a pronájmu nemovitostí jsou pouze okrajové a snaţí se vyuţít 

majetek a pracovníky v době mimo hlavní zemědělskou sezónu.
36

 

3.2 Organizační struktura 

 

 
 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Jednatelem společnosti je Robert 

Hába
37

. Firma je rozdělena do více středisek, kterým jsou podřízeny další útvary. 

 

Ţivočišná výroba – Středisko chovu skotu 

Chov skotu je rozdělen na dvě střediska. V Horních Tošanovicích je produkční stáj 

s volným a bezstelivovým ustájením, porodna a teletníky. V Dobraticích se nachází 

odchovna jalovic a chov hovězího štíru, vlastních býčků.    

 

Ţivočišná výroba – Středisko chovu prasat 

Chov prasat je umístěn v samostatné uzavřené farmě Lesní Dvůr v obci Dolní Tošanovice. 

Hlavní produkt velkovýkrmy vepřový ţír zpracovává vlastní poráţka a masná výroba ve 

Vojkovicích. 

                                                 
36

 Výroční zpráva TOZOS spol. s r.o., 2009 
37

 30. 6. 2010 došlo ke změně společenské smlouvy, kde se novým společníkem firmy stala společnost 

LUKROM, spol. s r.o. a Robert Hába se stal novým jednatelem společnosti. 

 
ŘEDITEL 

SPOLEČNOSTI 

Středisko č. 1  

Rostlinná výroba  

mechanizace 

Středisko č. 7 

Chov skotu 

Středisko č. 9 

bioplyn 

Středisko č. 3: 

Chov prasat 

Středisko č. 2 

Masná výroba 

Maloobchodní 

prodejny 

Středisko č. 10 

ekonomika a 

účetnictví 

Horní Tošanovice 

Sklady a dílny 

Hnojník  

Sušárna a sklad 

obilovin 

Vojkovice 

Jatka, výrobna 

Prodejny 

řeznictví 

Lesní dvůr  

Velkovýrobna 

prasat 

Horní Tošanovice 

Chov dojnic, telat 

Dobratice 

Chov jalovic, ţíru 

Dolní Tošanovice 

Bioplynová stanice 

VALNÁ 

HROMADA 

 

Obrázek č. 3:  Organizační diagram společnosti TOZOS s.r.o. (2009) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů společnosti 
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Středisko rostlinné výroby 

Společnost hospodaří v obilnářské výrobní oblasti, zájmové oblasti se rozkládají v 16 

katastrech. Celková výměra půdy činí 2 036 ha, z čehoţ je 1 442 ha orné půdy. Zbytek 

plochy trávních porostů a luk zajišťuje sklizeň sena a výroba konzervovaného objemného 

krmiva. Nově rostlinná výroba zabezpečuje produkci energetických plodin pro výrobu 

elektrické energie v bioplynové stanici. 

 

Středisko jatek a masné výroby 

Jatky a masná výroba jsou umístěny v obci Vojkovice v objektech firmy, ve kterých jsou 

provozy samotné poráţky, masné výroby a expedice. Společnost realizuje prodej v 7 

vlastních prodejnách a 27 masných úsecích spotřebního druţstva JEDNOTA se sídlem ve 

Frýdku-Místku na základě smlouvy o spolupráci.  

 

Středisko - Bioplyn 

Bioplynová stanice vyrábí bioplyn a z něj následně elektrickou energii, teplo a digestát. Ta 

má své místo v Dolních Tošanovicích. Vyráběný bioplyn je skladován v zásobníku plynu a 

pouţíván k pohonu ohřevu fermentorů a pomocných objektů. Elektrická energie je 

dodávána do veřejné sítě. 

3.3 Historie společnosti 

Z historického hlediska bylo zemědělství v Horních Tošanovicích „odjakţiva“. Historii 

hospodaření v novém, velkovýrobním pojetí můţeme sledovat od 60. let, kdy začal 

existovat Státní statek Hnojník, jehoţ střediska v Horních Tošanovicích, ve Vojkovicích a 

na Lesním Dvoře v roce 1995 získala v privatizaci společnost s ručením omezeným 

TOZOS (snad zkratka zaměření firmy Tošanovická Zemědělsko-Obchodní Společnost). 

TOZOS spol. s r. o. samotná vznikla v roce 1993 a byla zapsána do obchodního rejstříku 

Krajského soudu v Ostravě dne 1. září téhoţ roku. 

Sídlo společnosti je v Horních Tošanovicích v pozdně empírovém zámečku pana Hegera 

Antonína. Převáţně pronajaté polnosti o výměře 2 tisíc hektarů se rozkládají v katastrech 

obcí Horní a Dolní Tošanovice, Horní a Dolní Domaslavice, Hnojník, Třanovice, 

Dobratice, Vojkovice, Komorní Lhotka a Stříteţ u Českého Těšína. 
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Výroba je členěna podle zaměření do čtyř středisek. V rostlinné výrobě převládá pěstování 

obilovin, olejnin a pícnin. Chov skotu je zaměřen na chov dojnic, chov prasat na produkci 

vepřového ţíru. Jatky a masná výroba poráţí a zpracovává převáţně vlastní zvířata z chovu 

skotu a prasat, produkuje výsekové a výrobní maso a sortiment tradičních masných 

výrobků. Společnost TOZOS spol. s r.o. dbá na moderní a ekologicky šetrné výrobní 

postupy, aby tak přispěla ke zpříjemnění místa k bydlení a ke stabilnímu a perspektivnímu 

zaměstnání.
38

 Snahou je ustálit uţitkovost, reprodukci a zlepšit zdravotní stav krav a telat. 

3.4 Současný stav společnosti 

Jelikoţ firma, jako i společnosti v odvětví a mimo něj, byla v roce 2009 poznamenána 

ekonomickou krizí, odrazily se tyto skutečnosti i na její investiční činnosti. Samotné 

investice se omezily na ty nejdůleţitější, zejména na ty, které jiţ byly rozpracovány 

z minulých let. 

 

V roce 2009 byly dokončeny projekty - Pořízení instalace výrobny krmných směsí Hnojník 

a také Bioplynová stanice Lesní dvůr. Nové projekty nebyly do konce roku 2009 zahájeny. 

Formou operativního leasingu byla v roce 2009 pronajata secí kombinace Lemken Zirkon 

od společnosti IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. 

 

Do budoucnosti firma počítá s dalšími investicemi. Jiţ v srpnu 2010 byly dokončeny 

projekty Rekonstrukce kejdového hospodářství Lesní Dvůr, chladicí box na maso 

Vojkovice, pořízení technologie výkrmny prasat, modernizace stájí pro jalové a březí 

prasnice I a rekonstrukce haly na skladování obilovin, které jsou dotovány v rámci 

Programu rozvoje venkova. 

 

Společnost má v plánu pokračovat v činnostech zemědělské výroby, zejména v chovu 

skotu pro mléčnou produkci, chovu prasat a také pěstování plodin, převáţně obilovin, 

olejnin a pícnin. Snahou je zlepšovat kvalitu chovů, pěstování plodin a zachovat kulturní 

krajinu na vyuţití zemědělské půdy k nepotravinářským účelům. Předpokládá se rozvíjení 

pěstování plodin k energetickým účelům – biomasa. Od roku 2008 se biomasa a kejda 

pouţívá na výrobu elektrické energie a tepla z bioplynu. 

                                                 
38

 O Společnosti TOZOS spol. s r.o. [online]. Převzato dne 13. 10. 2010. 
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4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola je zaměřena na analýzu současného stavu společnosti, a to na základě 

strategické analýzy, která zkoumá obecné a oborové okolí podniku, a finanční analýzy, 

která se snaţí odkrýt nedostatky ve finančním hospodaření podniku. 

4.1 Strategická analýza 

Strategická analýza je určitý proces vyhodnocující okolí firmy a na základě zjištěných 

výsledků určuje příleţitosti a hrozby, které jednotlivé faktory pro podnik představují.
39

 

Další kapitoly jsou tedy zaměřeny na analýzu obecného okolí, prostřednictvím analýzy 

SLEPTE a analýzy oborového okolí provedené na základě Porterova pětifaktorového 

modelu a modelu 7 S společnosti McKinsey. 

4.1.1 Analýza obecného okolí – SLEPTE analýza 

Analýza „SLEPTE“ zkoumá obecné (tedy vnější) okolí podnikatelského subjektu. Je 

odvozena od počátečních písmen klíčových faktorů Social, Legal, Economic, Political, 

Technological a Ecological. Následuje analýza jednotlivých faktorů, které jsou zaměřeny 

převáţně na oblasti dotýkající se analyzované společnosti. 

 

Sociální faktory 

Společnost a její prostory leţí v podhorské krajině mezi Moravskoslezskými Beskydami a 

Ţermanickou přehradou. Přírodní podmínky v oblasti lze povaţovat za rozdílné, neboť jsou 

ovlivněny značným výškovým rozpětím. V oblasti se nacházejí neúrodné podhorské a 

horské oblasti vhodné spíše pro extenzivní hospodaření, ale na druhou stranu i velmi 

příznivé podmínky pro intenzivní zemědělství. Tyto skutečnosti velice ovlivňují i 

společnost TOZOS spol. s r.o. Právě klimatickými podmínkami a loňskou sklizní došlo ke 

zvýšení cen zemědělských komodit. 

Moravskoslezský kraj se vyznačuje především vysokou zaměstnaností obyvatelstva 

v průmyslu (41 %), naopak nízký podíl zaměstnanců je právě v zemědělství (pouhé 3,7 %). 

Kraj se však potýká celkově s velkou nezaměstnaností, v roce 2009 bylo přiděleno 

jednomu pracovnímu místu právě 29,2 osob. Jedná se o čtvrtou nejvyšší nezaměstnanost 

                                                 
39

 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. 2006. Str. 41. 
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v České republice.
40

 Míra nezaměstnanosti v letech 2005–2008 klesala, rok 2009 a 2010 

zaznamenal naopak její velký nárůst.  

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Míra nezaměstnanosti v ČR 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 9,6 

Tabulka č. 20: Míra nezaměstnanosti 2005-2010 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Českého statistického úřadu [online]. Dostupné z www.czso.cz 

 

Legislativní faktory 

Současná koalice připravuje změnu důchodové politiky, kdy by se měla od roku 2012 

odvádět z příjmů 3 % na vlastní účet, v dalších letech se mluví o výši 4 %, v roce 2018 

dokonce o 5 %. Jde o formu spoření na důchod. 

Další významnou změnou v legislativě jsou změny DPH, která za uběhlé roky prošla 

výraznými změnami a další se chystají i v roce 2011. V roce 2010 došlo k poslední změně 

základní (20%) i sníţené sazby DPH (10%). Pro rok 2011 se plánuje sjednocení DPH na 

výši 19 %. Daň z příjmů zaţila v minulých letech také velké změny, kdy došlo k sníţení 

z 26 % od roku 2005 na 19 % v roce 2010, coţ má pozitivní vliv na hospodářský výsledek 

v jednotlivých letech. Velký vliv na hospodaření firem v oblasti zemědělství mají převáţně 

provozní, ale také investiční dotace. Bez nich lze v tomto odvětví jen těţko přeţít. 

Významnou podporou jsou dotace v rámci Programu rozvoje venkova. 

 

Hlavními zákony ovlivňujícími chod společnosti jsou:  

 zákon o zemědělství č.252/1997 Sb.; 

 zákon o potravinách č. 110/1997 Sb.; 

 zákon o Státní a zemědělské inspekci č. 146/2002 Sb.; 

 zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. 

 

Ekonomické faktory 

Mezi nejdůleţitější faktory ovlivňující okolí podniku patří právě vývoj hrubého domácího 

produktu (dále jen HDP), míra inflace a úrokové sazby či stav měnových kurzů.  

Vývoj HDP ve sledovaném období let 2005–2009 zpočátku rostl, avšak díky světové 

ekonomické krizi byl v roce 2008 zaznamenán jeho obrovský propad. Tento trend 

pokračoval i v roce 2009 a to aţ o -4,1 % (v Evropské Unii se jednalo o meziroční změnu -

                                                 
40

 Český statistický úřad [online] 11. 1. 2011. 

http://www.czso.cz/
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4,2 %). Česká republika se dostávala do recese, coţ samozřejmě ovlivnilo i chod 

společnosti TOZOS spol. s r.o. V 3Q roku 2010 však HDP vzrostlo o 2,8 %, coţ značí 

pozitivní vývoj tohoto ukazatele a celkové ekonomiky. Predikce vývoje HDP v dalších 

letech jsou na základě informací Ministerstva financí České republiky příznivé. Pro rok 

2011 se předpokládá nárůst o 2 %, pro rok 2012 nárůst o 3,2 % a pro rok 2013 dokonce 

nárůst o 3,8 %.
41

 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Změna HDP v % 6,3 6,8 6,1 2,5 -4,1 V 3Q růst o 2,8% 

Tabulka č. 21: Vývoj HDP v letech  2005-2010 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Českého statistického úřadu [online]. Dostupné z www.czso.cz 

 

Jak lze vypozorovat v níţe uvedené tabulce míra inflace v době ekonomické krize také 

zaznamenala velký vzestup, zvláště v roce 2008. Další roky jiţ zaznamenaly klidnější růst 

inflace. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Míra inflace v % 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 

Tabulka č. 22: Míra inflace v letech 2005–2010 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Českého statistického úřadu [online]. Dostupné z www.czso.cz 

 

 

Spotřebitelská inflace byla v roce 2008 jednou z nejvyšších v zemích Evropské unie (+ 6,3 

%). Nárůst byl způsoben nejen zvýšením cen potravin a ceny ropy, ale určitý důraz lze 

přikládat i změnám DPH, u které byly navýšeny její sazby. 

Jelikoţ společnost vykazuje i zahraniční trţby, je pro ni důleţitý také vývoj měnového 

kurzu, nejdůleţitější přitom je právě obchod s příhraničním Polskem a také Slovenskem. 

Prognóza České národní banky vykazuje předpokládaný vývoj kurzu v roce 2011 24,30 

CZK/EUR a v roce 2012 23,80 CZK/EUR. Níţe doplňuji vývoj kurzu eura vůči koruně 

v letech 2005–2010. Ta vůči euru výrazně sílila aţ do roku 2009, kdy došlo k výraznému 

oslabení koruny. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vývoj CZK/EUR 29,78 28,34 27,62 24,94 26,44 25,30 

Tabulka č. 23: Vývoj měnového kurzu eura vůči Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Ministerstva financí ČR [online]. Dostupné z 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/e_pruzkumy_makro_prognoz_58807.html 
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Posledním faktorem jsou úrokové sazby. Jelikoţ se podnik potýká se značným mnoţstvím 

krátkodobých závazků, vliv úročení pro něj představuje nemalé náklady formou úroků, 

které musí platit a zvýhodňuje jej prostřednictvím daňově uznatelných nákladů 

ovlivňujících hospodářský výsledek podniku. Úrokové sazby od roku 2008 začaly výrazně 

klesat, coţ je sice dobré pro firmy ţádající o úvěr, na druhou stranu můţe být sloţitější 

takový úvěr získat, protoţe mnoho firem díky propadu ekonomiky ztratilo i svoji stabilitu a 

tím se pro banky můţou stát nedůvěryhodnými. Poslední dostupnou informací o sazbě 2T 

repo, byla její výše 0,75 %. Během sledovaného období se výše této sazby pohybovala 

v rozmezí 3,75 začátkem roku 2008 aţ po nynější nejniţší sazbu za uplynulé roky.
42

 

Politické faktory 

Od roku 2005 se vystřídalo hned pět různých vlád, politické prostředí lze tedy povaţovat 

za ne příliš stabilní. Nynější stav české politické scény je dle mého názoru zneklidňující. 

Současným předsedou vlády je RNDr. Petr Nečas. Ta preferuje sniţování státního dluhu, 

který byl v roce 2009 192,4 miliard Kč, 2010 156,3 miliard Kč a na rok 2011 se 

předpokládá státní deficit ve výši 135 miliard Kč. Současná vláda se chce podílet na 

výrazných změnách ve všech oblastech zákonů, sniţování státního dluhu je jedním 

z důleţitých bodů jejího záměru. To se projevuje na celkové hospodářské politice státu, 

kdy dochází k výrazným změnám zákonů. 

Technologické faktory 

Vývoj technologií a nových postupů jsou nepostradatelnou součástí kaţdého odvětví, 

stejně jako zemědělství. V dnešní době jsou jakýmsi hitem takzvané biopotraviny či 

ekologické farmy. Je kladen velký důraz na kvalitu potravin, která je přísně kontrolována, 

jak Ministerstvem zdravotnictví České republiky, tak i Evropskou unií. Společnost TOZOS 

spol. s r.o. velice dbá na kvalitu vyráběných potravin.  

JATKA VOJKOVICE – jiţ od dubna roku 2005 byl společnosti vydán certifikát systému 

řízení kritických bodů HACCP, který potvrzuje dodrţování hygienických a kvalitativních 

zásad výroby. To se vztahuje na nákup a poráţku jatečných zvířat, bourání a výrobu 

výsekového masa a výrobu tepelně opracovaných masných výrobků a jejich distribuci. 

Kvalitativně jsou výrobky na velmi dobré úrovni. Pro výrobky Sekaná svíčková pečená, 

Grilovací klobásky a Čertovky je firma TOZOS spol. s r.o. od roku 2007 drţitelem národní 

značky KlasA.  
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ŢIVOČIŠNÁ A ROSTLINNÁ VÝROBA – společnost má vypracovány a schváleny plány 

zásad správné zemědělské praxe pro rostlinnou výrobu, chov skotu a prasat a také plány 

havarijních opatření. Je schváleno Integrované povolení (IPPC) pro Velkovýkrmnu prasat 

Lesní Dvůr. 

Ekologické faktory 

Společnost přispívá k aktivní ochraně ţivotního prostředí omezením vyuţití fosilních paliv. 

Tepelné zdroje velkovýkrmny prasat a masné výroby vyuţívají k otopu biomasu. Správná 

ochrana spodní a povrchové vody je zajištěna pouţíváním hnojiv a ochranných prostředků 

pro rostliny. Podporou je čistírna odpadních vod pro masnou výrobu ve Vojkovicích. Také 

tekutá statková hnojiva jsou aplikována hadičkou na povrch a pod povrch radličkami, tím 

je sníţen únik čpavku do ovzduší oproti běţnému rozstřiku. 

Projekt bioplynové stanice, která byla zařazena do provozu v roce 2009, byl připravován 

s ohledem na ţivotní prostředí. Technologie výroby z organické hmoty zajišťuje sníţení 

úniku čpavku a metanu a tím i obtěţujícího zápachu při skladování a aplikaci na 

zemědělské pozemky. Ţivočišné odpady z uhynulých zvířat a masné výroby likviduje 

asanační sluţba. Jiný nebezpečný odpad je evidován na sběrných místech jednotlivých 

středisek a likvidován specializovanou firmou. 

4.1.2 Analýza oborového okolí – Porterův model konkurenčního prostředí 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí je velmi často pouţívaným a také 

uţitečným nástrojem pro analýzu oborového okolí. Předpokladem pro tento model je 

působnost podniku v daném odvětví na trhu, které je určováno právě těmito pěti 

základními faktory.  

Vyjednávací síla zákazníků 

TOZOS spol. s r.o. je jak výrobní, tak i obchodní společností, coţ dosvědčuje 35 prodejen 

v kraji, kde nabízí své vlastní výrobky, z nichţ jsou některé oceněny českou značkou 

KlasA. Společnost dodává maso, masné výrobky právě do těchto prodejen, kde si je 

zákazníci mohou přímo koupit. Vliv zákazníků v tomto ohledu není příliš vysoký, cena 

masa a masných výrobků se na trhu pohybuje přibliţně ve stejných cenových hladinách. 

Smluvní síla zákazníků zde není příliš vysoká. Společnost dělí své odběratele na konečné 

zákazníky, to jsou právě ti, kteří si výrobky a zboţí koupí v uvedených prodejnách a dále 

na maloobchody či soukromníky, kteří uvedené výrobky odkupují. Co se týče odběratelů 

mléka, je jejím významným odběratelem Mlékárna Kunín, značnou část trţeb lze také 
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přiřadit prodeji čerstvého mléka ze dvora areálu podniku. Elektřinu odebírá společnost 

ČEZ a.s., odběratelem komodit je pak LUKROM spol. s r.o., který se v roce 2010 stal 

společníkem TOZOS spol. s r.o. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Podnik působí na trhu jiţ řadu let a také proto má vybudovanou svou stálou síť dodavatelů, 

s kterými udrţuje obchodní vztahy. Jelikoţ má společnost vybudovaný vlastní výrobní 

proces, který kaţdoročně zdokonaluje a inovuje, sniţuje se její potřeba stálých dodavatelů. 

Jejím velkým dodavatelem a také společníkem je společnost LUKROM spol. s r.o., jak jiţ 

bylo zmíněno výše. 

 

Hrozba vstupu do odvětví 

I kdyţ je odvětví zemědělství na severní Moravě zastoupeno poměrně málo, protoţe se 

jedná spíše o průmyslově zaměřený region, vstup konkurence na dnešní trh je poměrně 

sloţitý. Potřeba kapitálu do začátku je vzhledem k charakteru podnikání poměrně velká a 

dalším problémem jsou také pozemky, na kterých zemědělci pěstují. Mnohdy jsou nuceni 

pronajímat od menších vlastníků, coţ zdraţuje jejich náklady. V oblasti, kde TOZOS spol. 

s r.o. podniká a produkuje své výrobky, lze spíše předpokládat vstup konkurentů do jiných 

odvětví neţ do zemědělství. 

 

Hrozba vstupu substitutů 

Produkty zemědělství jsou nenahraditelnými zdroji potravy. Je samozřejmé, ţe si 

podnikatelské subjekty snaţí konkurovat cenami, kvalitou, či způsobem prodeje, budeme-li 

však mluvit o samotných substitutech, jsou nenahraditelné. Výjimku tvoří jakési nové 

technologie a trend bio-výrobků. TOZOS spol. s r.o. pouţívá speciální technologie, které 

dodávají jejím výrobkům nejen dobrou pověst, ale také správnou chuť a kvalitu. 

Zajímavostí je prodej čerstvého kravského mléka, které vám po nadojení a zchlazení natočí 

sám zootechnik, a vy tak máte zajištěno čerstvé, kvalitní a nijak chemicky upravované 

čerstvé mléko. 

 

Konkurenční rivalita v odvětví 

Co se týče konkurence je společnost TOZOS s.r.o. ovlivňována nepřímo. Produkty jako 

mléko jde od všech dodavatelů do mlékárny stejně, maso na jatka taky stejně, obilí 
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vzhledem k tomu, ţe se jedná o běţný zemědělský produkt, také není problém prodat. 

Problémem je spíše jiţ cenová poptávka po těchto komoditách. Podniky si nemohou příliš 

určovat ceny, za jaké by je chtěly prodat, nefungují jakási zemědělská odbytová druţstva, 

která by byla odpovídajícím partnerem pro zpracovatele. Jiní zemědělci rádi prodají 

produkty za ceny navrţené odběratelem, nemají vůči ostatním závazky. Dohody zde také 

nefungují, mohly by totiţ být napadeny kartelem a podobně. 

 

Dalším problémem konkurence je rivalita v pronájmu zemědělské půdy. Málokterá 

společnost vlastní tolik půdy, která by vystačila pro její hospodaření, popřípadě chce 

kvalitnější půdu, větší prostory, tudíţ je nutné prostory pronajímat od různých malých 

zemědělců či státu, coţ samozřejmě zvyšuje její náklady či pachtovné. 

 

Společnost TOZOS s.r.o. povaţuje za své největší konkurenty především firmy MP 

Krásno, a.s., „JABLUNKOVSKÁ JATKA“ spol. s r.o., Těšínské jatky, s.r.o., a Vladimír 

Hájek H+H. Tyto firmy se zabývají obdobným způsobem prodeje, podobným sortimentem 

a také vlastní své prodejny. Srovnáním finančních výsledků společností se zabývám 

v kapitole 4.2.4Srovnání vybraných ukazatelů s konkurenty v odvětví. 

 

Určitou pozornost je třeba věnovat také konkurujícím společnostem z Polska. Vzhledem 

k poloze regionu a sídlu podniku není vliv ze sousedního státu zanedbatelný. Na jednu 

stranu nabízejí své výrobky, jako maso, masné výrobky, ovoce a zeleninu, levněji a na 

stranu druhou se díky niţší úrodě snaţí vykupovat od místních zemědělců krmné obilí, coţ 

zase zvyšuje jeho cenu a následně cenu krmiv pro ţivočišnou výrobu. 

4.1.3 Model 7 S McKinsey 

Tento model je nazván podle sedmi základních aspektů, které se navzájem ovlivňují. Jsou 

na sebe všechny navázány a tak společně rozhodují o tom, do jaké míry je firemní strategie 

naplňována. Je navrţen poradenskou firmou McKinsey, která uvádí, ţe všechny faktory je 

nutné analyzovat společně v jakési návaznosti.
43

 Název modelu vyplývá ze začátečních 

písmen všech faktorů, jejich vzájemné propojení můţeme vidět na obrázku níţe: 
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Styl 

 

Spolupracovníci 

 

Schopnosti 

 

Strategie 

 

Systémy řízení 

 

Struktura 

 

Sdílené hodnoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategy (strategie) 

Strategií či poslání společnosti, jeţ se snaţí naplnit, je hned několik. Snahou je zlepšovat 

kvalitu chovů, pěstování plodin a zachovat kulturní krajinu na obhospodařovaném území.  

Dále také ustálení uţitkovosti, reprodukce a zlepšení zdravotního stavu krav a telat. 

Uplatňování nejnovějších trendů v technologických postupech masné výroby, coţ vede 

k vysoké kvalitě a chuti výrobků. Velmi důleţitým posláním je také dodrţování správných 

postupů vedoucí k ochraně ţivotního prostředí a minimalizaci škodlivých odpadů. 

 

Společnost prodává čerstvé kravské mléko ze dvora přímo v areálu v Horních 

Tošanovicích, čímţ nabízí kvalitní a právě nadojené mléko. Pořádá také ochutnávky svých 

uzenin, známých pod značkou Vojkovické uzeniny, přímo svým koncovým zákazníkům a 

tím se snaţí také o podporu prodeje a efektivní zpětnou vazbu koncových spotřebitelů. 

 

Stucture (struktura) 

Jak lze vidět v organizační struktuře (3.2.Organizační struktura), řediteli společnosti jsou 

podřízena jednotlivá střediska, kterým jsou dále podřízena další podstřediska. Funguje zde 

tedy systém nadřízenosti a podřízenosti, kde za jednotlivá střediska odpovídají určité 

útvary, které jsou ovšem všechny podřízeny vedoucímu pracovníkovi – tedy řediteli 

společnosti. Sídlo TOZOS spol. s r.o. se nachází v obci Horní Tošanovice, jednotlivá 

střediska pak mají své zázemí v okolí. 

 

Obrázek č. 4: Model „7S“ firmy McKinsey 

Zdroj: KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. 2006. Str. 114. 
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Systems (systémy řízení) 

Do konce roku 2010 společnost pouţívala informační systém HORRY SW Zlín. 

V současnosti však pracuje na budování nového informačního systému společnosti, coţ by 

mělo usnadnit některé operace a pomoci tak propojit všechna oddělení. Pouţívá Microsoft 

Dynamics NAV. Informační síť je zaloţena na Windows Small Business Server 2003, 

obsahuje Exchange pro plánování a elektronické zprávy, SQL server pro informační 

systém a webové sluţby. 

 

Style (styl manaţerské práce) 

Vzhledem k povaze podniku a jeho jednotlivým úsekům bych charakterizovala styl řízení 

jako autoritativní spojený s demokratickým. Těţko lze totiţ srovnávat styl řízení prodavačů 

v maloobchodě se způsobem vedení pracovníků ve výrobě či ekonomickém oddělení. Ve 

společnosti panují přátelské vztahy, a to se odráţí i na celkovém řízení jeho managementu. 

 

Staff (spolupracovníci) 

Pracovníci jsou vybíráni podle odborných znalostí pro danou profesi.  Proškolování pro 

příslušné odbornosti a profese je prováděno kaţdoročně. Odměňování se řídí vnitřním 

předpisem. Zaměstnancům jsou poskytovány příspěvky na stravování. Společnost má 

uzavřenou kolektivní smlouvu s Odborovým svazem pracovníků v zemědělství. Kromě 

příspěvku na stravování nejsou zaměstnancům poskytovány jiné výhody či benefity. 

 

Skills (schopnosti) 

Jak jsem jiţ uvedla výše, pracovníci jsou vybíráni na základě odborných znalostí a jejich 

proškolování vede k tomu, ţe se zvedá i celková hodnota podniku, jelikoţ kvalitní 

zaměstnanci odvádějí také kvalitní práci. Certifikát řízení kritických bodů HACCP, kterým 

jsou dodrţovány zásady a kvalita výroby, je také důkazem dobře vykonávané práce a 

kvality všech produktů, coţ potvrdilo i ocenění KlasA u třech masných výrobků. 

 

Shared values (sdílené hodnoty) 

Firemní kultura kaţdé společnosti je její důleţitou součástí. Na jejím základě jsou 

budovány vztahy spolupracovníků, podřízených a nadřízených. Jelikoţ je podnik rozdělen 

do více středisek, je poměrně sloţité budování vztahů mezi jednotlivými úseky.  
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4.2 Finanční analýza 

Finanční analýza slouţí ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Pomáhá 

odhalit, jestli je podnik ziskový, má správnou kapitálovou strukturu, vyuţívá efektivně 

svých aktiv a zda je schopen splácet své závazky.
44

 

Následující kapitoly se zabývají analýzou stavových ukazatelů, analýzou rozdílových 

ukazatelů, analýzou poměrových ukazatelů a srovnáním jejich výsledků s konkurenčními 

společnostmi v odvětví a na závěr analýzou soustav ukazatelů. 

4.2.1 Analýza stavových ukazatelů 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

Zdrojem pro horizontální analýzu jsou finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a 

přehled o peněţních tocích) za roky 2005-2009. Analýza je provedena pro jednotlivé 

poloţky jak v relativním, tak i absolutním vyjádření pro lepší přehlednost a představu 

změn daných poloţek, hlavně tam, kde je nelze vyjádřit procentuálně. 

 

Horizontální analýza – rozvaha - AKTIVA 

Nejprve se zaměřím na analýzu rozvahy, kde uvádím souhrnné poloţky aktiv a pasiv. Jak 

lze vyčíst z níţe uvedené tabulky společnost zaznamenala v roce 2008 vysoký nárůst aktiv. 

To bylo způsobeno především vysokým nárůstem dlouhodobého majetku, ale také 

oběţného majetku, jak je patrné u poloţek B. a C. III. V dalším roce je naopak zaznamenán 

pokles, jak aktiv celkových, tak i téměř všech jednotlivých poloţek. 

2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006

Aktiva celkem -8,03% 41,60% 4,72% 9,76% -14660 53649 5817 10948

B. Dlouhodobý majetek -5,40% 49,60% -0,85% 4,34% -5542 34023 -590 2876

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek -10,15% 14,54% 123,39% -9,61% -352 440 1672 -144

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek -5,23% 51,23% 1,18% 4,70% -5185 33583 762 2911

B.III. Dlouhodobý finanční majetek -25,00% 0,00% -99,34% 3,71% -5 0 -3024 109

C. Oběţná aktiva -11,92% 30,83% 11,08% 18,80% 1930 2710 17572 -543

C.I. Zásoby 7,97% 20,50% 17,99% 16,68% 3 766 8 039 5 978 4 751

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 900 0 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky -57,36% 121,19% 11,29% 19,66% -15 325 14 639 1 225 1 783

C.IV. Finanční majetek -17,97% -63,63% -15,79% 26,51% -475 -4 623 -1 362 1 808

D. Ostatní aktiva 0,47% 86,60% 45,35% -17,79% 16 1571 566 -270

Rozvaha v plném rozsahu: TOZOS s.r.o. 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

relativní změna v % absolutní  změna v tis.Kč

 

Tabulka č. 24: Horizontální analýza aktiv 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 
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Stálá aktiva zaznamenala ve sledovaných letech velké výkyvy. V roce 2007 je zřejmý 

nepatrný pokles stálých aktiv, avšak hlubším průzkumem je patrný i velký nárůst 

nehmotného majetku o 123,39 %, který byl způsoben poloţkou jiný nehmotný majetek. 

Zde podnik eviduje preferenční limit mléčné kvóty. Pokles dlouhodobého finančního 

majetku (o 99,34 %) byl způsoben přeceněním ostatních cenných papírů a vkladů 

společnosti z důvodu konkurzu společností, v nichţ měla podíl na základním kapitálu. To 

se projevilo i v roce 2009 sníţením dlouhodobého finančního majetku o 25 %. V roce 2008 

je naopak zaznamenán vzrůst dlouhodobého hmotného majetku, a to aţ o 51,23 % na 

základě pořízení bioplynové stanice, která je následně v roce 2009 zařazena do provozu a 

tím zapříčinila opětovný pokles hmotného majetku. 

 

Oběţná aktiva  

Zásoby mají téměř pravidelný nárůst hodnot, avšak v roce 2009 byl zaznamenán 

nerovnoměrný přírůstek hodnot poloţky zboţí, která lehce poklesla. Menší nárůst zásob 

nastal také z důvodu sníţeného počtu stavu dojnic, který je způsoben zdravotním stavem 

odchovaných telat
45

. 

Výkyv v poloţce krátkodobých pohledávek v roce 2008 je způsoben podpoloţkou Stát – 

daňové pohledávky. Ta vykazuje mimořádný vzestup na základě nároku na investiční 

dotaci ze státního rozpočtu na výstavbu bioplynové stanice, která je následně v roce 2009 

zařazena do provozu. Pokles finančního majetku byl dán sníţením prostředků na 

bankovních účtech společnosti. Důvodem jsou peníze drţené v obchodních pohledávkách. 

Poloţku ostatní aktiva ovlivnil vzestup příjmů příštích období, který nastal připsáním 

provozních dotací, u kterých byla známá jejich výše do konce roku 2008. 

 

Graf č. 1: Horizontální analýza aktiv 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 
45

 Mezi zásoby se řadí zvířata mladších kategorií, výkrmová a nakoupená zvířata na poráţku 
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Horizontální analýza – rozvaha – PASIVA 

Celková pasiva zaznamenala v roce 2008 vysoký nárůst a to o 41,6 %.  To bylo způsobeno 

především vysokou změnou cizích zdrojů  o 56,78 %. Tento nárůst zapříčinily poloţky 

rezervy a bankovní úvěry. V roce 2007-2008 byla tvořena rezerva na opravu dlouhodobého 

majetku, která byla čerpána v roce 2009 a tím  se naopak podílela na poklesu této poloţky 

v témţe roce. Dlouhodobé závazky společnosti kolísaly jen lehce, jednalo se o odloţený 

daňový závazek v letech  2008 a 2009 a o jiné dlouhodobé závazky, pod kterými jsou 

evidovány závazky TOZOS spol.s r.o. za pronajatý dlouhodobý majetek, zásoby a závazky 

z kupní smlouvy při privatizaci majetku Státního statku vůči pozemkovému fondu České 

republiky.  

2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006

Pasiva celkem -8,03% 41,60% 4,73% 9,75% -14660 53649 5820 10945

A. Vlastní kapitál 29,59% 1,36% 27,16% 15,42% 10656 484 7588 3733

B. Cizí zdroje -17,22% 56,78% -1,35% 7,73% -25229 53046 -1274 6798

C. Ostatní pasiva -62,59% 595,00% -96,11% 414,00% -87 119 -494 414

Rozvaha v plném rozsahu: TOZOS s.r.o. 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

relativni změna v % absolutní změna v tis.Kč

 

Tabulka č. 25: Horizontální analýza pasiv 2005–2009 

Zdroj: Vlastí zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

Změny vlastního kapitálu nastaly díky přecenění cenných papírů společnosti 

AGROSLUŢBY Nový Jičín - ODBYTOVÉ CENTRUM a.s.  

 

Graf č. 2: Horizontální analýza pasiv 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Horizontální analýza – výkaz zisků a ztrát 

Analýza výkazu zisků a ztrát ( 

Příloha č. 2: Výkaz zisků a ztrát TOZOS spol. s r.o. 2005-2009) zkoumá především rozbor 

hlavních poloţek, jako jsou všechny druhy výsledku hospodaření, rozbor trţeb 

v jednotlivých letech, a dalších poloţek výkazu zisků a ztrát, jako jsou výkonová spotřeba, 

daně či přidaná hodnota společnosti. 
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2009-2008 2008-2007 2007-2006 2006-2005 2009-2008 2008-2007 2007-2006 2006-2005

-3,82% 3,91% 4,67% -5,75% -7089 6985 7977 -10413

-6,33% 7,94% 3,62% -2,06% -9421 10950 4811 -2803

5,61% -5,31% 7,89% -13,89% 2588 -2587 3563 -7285

-27,29% 21,95% 12,77% -7,96% -191 126 65 -44

-9,43% 3,67% 0,29% 1,73% -1294 485 38 224

Výkony

Výkonová spotřeba

Přidaná hodnota

Výkaz zisku a ztrát: TOZOS s.r.o. 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

relativní změna v % absolutní změna v tis. Kč

Daně a poplatky

Odpisy dl. nehmot. a hmot. majetku  

Tabulka č. 26: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

V letech 2005–2009 lze vidět velké výkyvy jak v přidané hodnotě, výkonové spotřebě, tak 

poloţce výkonů.  Z grafu je patrný vysoký nárůst výkonové spotřeby v roce 2008, coţ 

ovlivnilo i pokles přidané hodnoty. V posledním roce však nabyla rostoucích hodnot, a to o 

5,61 % coţ sice nedosahuje hodnoty z roku 2007, kdy byl nárůst větší, ale i tak lze 

povaţovat rostoucí trend této hodnoty za příznivý. Výkonová spotřeba v roce 2009 klesla o 

téměř 10 000 tis. Kč, celková její suma však byla stále větší neţ v roce 2007. Výkony 

společnosti měly také kolísavý charakter. Výkony v roce 2009 sice mírně poklesly, 

výkonová spotřeba avšak také poklesla, coţ mělo vliv i na nárůst přidané hodnoty v tomto 

roce. 

 
Graf č. 3: Horizontální analýza Výkazu zisků a ztrát 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Trţby za prodej zboţí v období zkoumaných let kolísaly stejně jako trţby za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb. Obě uvedené poloţky mají přibliţně stejný podíl na celkových 

trţbách společnosti TOZOS spol. s r.o., jelikoţ se jedná o spojení výrobní a obchodní 

společnosti. Podnik eviduje i prodej vlastních výrobků a sluţeb do zahraničí, a to v kaţdém 

roce, jedná se však o částku spíše symbolickou ve výši 3–4 %. 
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Graf č. 4: Horizontální analýza – vývoj trţeb 2005-2009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2 009 2 008 2 007 2006 2009-2008 2008-2007 2007-2006 2006-2005

I. Trţby za prodej zboţí -2,78% 5,51% 6,54% -4,19% -1749 3284 3657 -2445

II. 1. Trţby za prodej vl.výrobků a sluţeb 0,58% 3,80% 9,88% -6,42% 519 3264 7729 -5367

III.1. Trţby z prodeje dlouh. majetku 28,45% 296,96% 45,17% 145,34% 1597 4199 440 577

III.2. Trţby z prodeje materiálu -22,12% 8,55% 24,21% -25,13% -851 303 691 -958

Vývoj trţeb 2005 - 2009: TOZOS spol. s r.o. 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

relativní změna v % absolutní změna v tis. Kč

 

Tabulka č. 27: Horizontální analýza – vývoj trţeb 2005-2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

2 009 2 008 2 007 2006 2009-2008 2008-2007 2007-2006 2006-2005

 * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 338,13% -38,95% -19,57% -54,45% 9657 -1822 -1138 -6953

 * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 40,67% -230,09% 438,07% -54,91% 1776 -7724 4350 -352

** Výsledek hospodaření za účetní období 941,04% -119,82% 76,92% -58,98% 11923 -7661 2780 -5196

Výsledek hospodaření: TOZOS spol. s r.o. 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

relativní změna v % absolutní změna v tis. Kč

 

Tabulka č. 28: Horizontální analýza – výsledek hospodaření 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

Provozní výsledek hospodaření měl z počátku rostoucí charakter, v roce 2008 došlo 

k lehké stagnaci a následnému mírnému poklesu hodnoty, rok 2009 však znovu nastínil 

vzrůstající hodnoty. Ty zaregistrovaly nárůst o 338,13 %.  

 

Finanční výsledek hospodaření jiţ nepodával tolik příznivé zprávy, v roce 2008 se 

podnik ocitl ve ztrátě, coţ negativně ovlivnilo i výsledek hospodaření, v roce 2009 se 

finanční výsledek hospodaření nachází ještě v záporných číslech, výsledek hospodaření 

však dosahuje opět kladných hodnot. Za sledované období dokonce dosahuje nejlepších 

hodnot 10 656 tis. Kč, v relativních číslech se změna pohybovala ve výši 941,04%, 

absolutní změna pak byla 11 923 tis. Kč oproti roku 2008. 
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Graf č. 5: Horizontální analýza – výsledek hospodaření 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Analýza cash-flow 

Cash-flow za jednotlivá období se pohybovala v kladných číslech, coţ je samozřejmě 

pozitivní. V letech 2005–2007 rostla, další roky jiţ vykazují pokles (Příloha č. 3.: Cash-

flow TOZOS spol. s r.o. 2005-2009).  

Cash-flow z provozní činnosti se ve všech sledovaných letech pohybovalo v pozitivních 

hodnotách. Tato část přehledu o peněţních tocích je pro podnik stěţejní z hlediska jeho 

existence.  

CF celkem -295 -4 813 -1 352 1 808

CF provozní -3 073 11 021 -12 156 1 648

CF investiční 35 355 -36 437 8 962 -2 537

CF finanční -27 954 21 975 24 3 115

2007-2006 2006-2005

Přehled o peněţních tocích: TOZOS 

spol. s r.o. HORIZONTÁLNÍ 

ANALÝZA v tis. Kč

2009-2008 2008-2007

 

Tabulka č. 29: Analýza Cash-flow 2005-2009 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

Cash-flow z investiční činnosti naopak zaznamenala značný propad prostředků, coţ značí, 

ţe podnik investuje. V roce 2005 podnik investoval do pořízení ultrazvukového přístroje 

k vyšetřování březosti krav a vakuované masírky masa, která byla spolufinancována 

z fondů Evropské unie z Operačního programu zemědělství. Pro rok 2006 se společnost 

rozhodla pro dokončení haly na výkrm prasat, rekonstrukci poráţky Jatka Vojkovice, 

výrobník ledu do masné výroby, kotel na biomasu k vytápění zázemí stáje pro skot a ţací 

stroj na biomasu. V roce 2007 byly pořízeny stroje pro masnou výrobu a kalová nádrţ pro 

výkrmnu prasat v Lesním Dvoře. Největší investice proběhly v roce 2008, kdy společnost 



 

-45- 

 

TOZOS spol. s r.o. začala s výstavbou bioplynové stanice. K nedokončeným investicím 

patřila také instalace výrobny krmných směsí v Hnojníku. V posledním roce byly díky 

ekonomické krizi omezeny investice na nejnutnější a na ty, které byly rozpracovány 

z předchozích let. Rok 2010 počítá s dalšími investicemi, coţ značí pozitivní rostoucí trend 

této poloţky. 

 

Graf č. 6: Analýza Cash-flow 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA  

Vertikální analýza – rozvaha 

Níţe uvedené výsledky jsou rozborem vertikální analýzy rozvahy, pro jejichţ výpočet byla 

zvolena celková bilanční suma. Zaměřením se na rozbor samotných aktiv je patrné, ţe ve 

všech sledovaných letech převládal ve společnosti dlouhodobý majetek nad oběţnými 

aktivy. Podíl stálých aktiv na celkové bilanční sumě se ve zmiňovaných letech příliš 

neměnil. Lze tedy říci, ţe se jedná o kapitálově těţkou společnost. Hlavní podíl na 

celkovém dlouhodobém majetku má poloţka dlouhodobý hmotný majetek. 

2 009 2 008 2 007 2 006 2 005

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B. Dlouhodobý majetek 57,80% 56,19% 53,19% 56,18% 59,10%

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1,85% 1,90% 2,35% 1,10% 1,34%

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 55,93% 54,28% 50,82% 52,61% 55,14%

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,01% 0,01% 0,02% 2,47% 2,62%

C. Oběţná aktiva 40,18% 41,95% 45,41% 42,81% 39,55%

C.I. Zásoby 30,38% 25,88% 30,41% 26,99% 25,39%

C.III. Krátkodobé pohledávky 6,78% 14,63% 9,37% 8,81% 8,08%

D. Ostatní aktiva 2,02% 1,85% 1,41% 1,01% 1,35%

Rozvaha v plném rozsahu: TOZOS spol. s r.o. 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA v tis.Kč

 

Tabulka č. 30: Vertikální analýza aktiv 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 
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Převáţná část oběţných aktiv je dána zásobami, které tvoří hlavně podpoloţky zvířata a 

výrobky. Zvýšení podílu krátkodobých pohledávek v roce 2008 bylo způsobeno nárokem 

na dotaci na výstavbu bioplynové stanice. Ostatní aktiva představují nepatrnou část 

celkové sumy. Jejich výše se v průběhu období zvýšila. 

  

Graf č. 7: Vertikální analýza aktiv 2005–2009  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková pasiva jsou tvořena z větší části z cizích zdrojů společnosti. Vlastní kapitál 

během sledovaného období rostl, s výjimkou roku 2008 lze předpokládat jeho rostoucí 

trend. Pokles podílu vlastního kapitálu v roce 2008 na celkových pasivech byl dán 

zvýšením celkové bilanční sumy. Došlo sice k navýšení vlastního kapitálu, ale také 

k navýšení cizích zdrojů společnosti, čímţ se změnil i poměr těchto dvou poloţek. 

2009 2008 2007 2006 2005

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

A. Vlastní kapitál 27,78% 19,72% 27,55% 22,69% 21,57%

B. Cizí zdroje 72,18% 80,20% 72,44% 76,89% 78,34%

C. Ostatní pasiva 0,03% 0,08% 0,02% 0,42% 0,09%

Rozvaha v plném rozsahu: TOZOS spol. s r.o. 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA v %

 

Tabulka č. 31: Vertikální analýza pasiv 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

 

Cizí zdroje aţ na výjimku v roce 2008 klesaly, coţ svědčí o klesající zadluţenosti 

společnosti. V roce 2009 dosahoval poměr cizího kapitálu ku vlastnímu 70 : 30 %. 

Hlubším průzkumem ukazatelů cizího kapitálu lze označit trend za postupně, ale pomalu 

klesající. 

 

Ostatní pasiva zaujímají nepatrnou část celkové bilanční sumy. Zahrnují časové rozlišení. 
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Graf č. 8: Vertikální analýza pasiv 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vertikální analýza – výkaz zisků a ztrát 

Základ pro výpočet vertikální analýzy výkazu zisků a ztrát jsou celkové trţby, jak lze vidět 

v tabulce uvedené níţe. Firma evidovala převáţně stejný podíl jednotlivých trţeb na 

celkové sumě za celé období. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb převaţovala, a to 

podílem téměř 60 %. Z toho se dá vyvodit, ţe se jedná o výrobní společnost. Na druhou 

stranu poloţka trţeb za prodej zboţí dosahovala přes 40% celkového podílu. Společnost je 

tedy i obchodního charakteru a lze ji označit za kombinaci výrobního a obchodního 

podniku. 

Poloţka 2 009 2 008 2 007 2006 2005

TRŢBY celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

I. Trţby za prodej zboţí 01 40,53% 41,35% 40,96% 41,71% 41,14%

II.1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 05 59,47% 58,65% 59,04% 58,29% 58,86%

+ Přidaná hodnota 11 32,29% 30,33% 33,47% 33,65% 36,93%

C. Osobní náklady 12 28,70% 29,61% 30,32% 30,36% 27,75%

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 8,23% 9,02% 9,09% 9,83% 9,14%

* Provozní výsledek hospodaření 30 8,29% 1,88% 3,21% 4,33% 8,99%

* Finanční výsledek hospodaření 49 1,72% 2,87% 2,31% 0,74% 0,45%

** Výsledek hospodaření za běţnou činnost 53 7,06% 0,83% 4,39% 2,69% 6,21%

*** Výsledek hospodaření za účetní období 61 6,58% 0,99% 5,52% 3,59% 8,54%

Výkaz zisku a ztrát: TOZOS s.r.o. v %

 

Tabulka č. 32: Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

Podíl osobních nákladů na trţbách se v posledních třech letech sniţoval. To bylo 

způsobeno poklesem stavu zaměstnanců, který se od roku 2005 nejprve zvýšil na počet 190 

zaměstnanců, v roce 2009 však firma zaměstnává jiţ jen 175 zaměstnanců. 

  

Hlavní trţby společnosti tvoří výnosy z prodeje zboţí a prodeje vlastních výrobků a sluţeb. 

V průběhu let je zaznamenán i mírný nárůst prodeje dlouhodobého majetku, coţ značí 

nepatrný trend změny struktury kapitálu. Společnost disponuje vysokým mnoţstvím 

dlouhodobého majetku, který je tvořen jak stavbami, pozemky společnosti, stádem, tak 
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stroji potřebnými k celkovému procesu výroby. Výše dlouhodobého majetku podniku je 

dána jeho činností v odvětví zemědělství. 

2 009 2 008 2 007 2 006 2 005

I. Trţby za prodej zboţí 40,53% 41,35% 40,96% 41,71% 41,14%

1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 59,47% 58,65% 59,04% 58,29% 58,86%

1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 4,78% 3,69% 0,97% 0,73% 0,28%

2. Trţby z prodeje materiálu 1,99% 2,53% 2,44% 2,13% 2,68%

Vývoj trţeb 2005-2009: TOZOS spol. s r.o. v %  

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA

 

Tabulka č. 33: Vertikální analýza výkazů zisků a ztrát – vývoj trţeb 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

4.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdíloví ukazatelé jsou pro podnik důleţití převáţně pro určení likvidity. Za hlavní 

ukazatel se povaţuje čistý pracovní kapitál, který nám udává, má-li podnik dostatek 

finančních prostředků na krytí případných ztrát.
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2009 2008 2007 2006 2005

-754 34 12341 4284 5381

Čistý pracovní kapitál  

v tis. Kč
 

Tabulka č. 34: Čistý pracovní kapitál 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

S výjimkou roku 2008, kdy byla stálá aktiva podniku o něco vyšší neţ vlastní kapitál a 

dlouhodobé cizí zdroje, společnost nenaznačovala problémy v oblasti likvidity. V roce 

2009 dosahuje záporných hodnot, coţ svědčí o krytí dlouhodobých aktiv krátkodobými 

zdroji podniku. Pokles hodnoty do záporných čísel byl způsoben převáţně dvojnásobným 

navýšením krátkodobých úvěrů a nárůstem zásob, tedy zvířat. Hodnoty zkoumané 

konkurence se pohybují v záporných číslech.  

 
Graf č. 9: Čistý pracovní kapitál 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza je zaměřena na ukazatele rentability, likvidity, zadluţenosti, aktivity, produktivity 

práce a rozdílové ukazatele za roky 2005–2009. Jejich srovnání je provedeno 

s doporučenými hodnotami a vybrané hodnoty jsou porovnány s vypočtenými údaji. 

 

Ukazatelé rentability 

Pro hodnotu ROA se doporučují hodnoty v rozmezí 12 – 15 %, ještě přesněji je 

doporučováno je hodnotit pomocí odvětvových průměrů či mezipodnikovým srovnáváním. 

Všeobecně je doporučována rostoucí hodnota ukazatele.
47

 Jak lze vidět ve sledovaném 

období hodnota kolísala, v roce 2008 je zaznamenána dokonce záporná hodnota ukazatele, 

která byla způsobena ztrátou podniku. Srovnáním s podniky v oboru a zároveň konkurencí 

podniku je patrné, ţe si TOZOS spol. s r. o. nevedla v roce 2009 aţ tak špatně 

(4.2.4.Srovnání vybraných ukazatelů s konkurenty v odvětví v roce 2009). 

 

2009 2008 2007 2006 2005

6,34% -0,69% 4,96% 2,93% 7,85%

7,40% 0,42% 7,22% 4,92% 11,82%

7,06% -0,83% 4,39% 2,69% 6,21%

22,83% -3,52% 18,00% 12,94% 36,40%

12,12% 0,73% 11,25% 8,17% 18,14%

ROE

ROCE

Ukazatelé rentability v %

ROA

ROI

ROS

 

Tabulka č. 35: Ukazatelé rentability 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

 

ROI je povaţován za jednoho z nejdůleţitějších ukazatelů rentability, protoţe poskytuje 

informaci o výkonnosti podniku a o tom, jak je pro ně vloţený kapitál výhodný. Všeobecná 

hodnota je doporučována opět v rozmezí 12-15 %, ale i zde je neméně důleţité srovnat 

hodnoty s obdobnými podniky.
48

 Hodnoty v odvětví nedosahovaly stejně jako u zkoumané 

společnosti obecně doporučovaných hodnot. V roce 2008 byla hodnota pouze 0,42, coţ 

svědčí o neefektivním vyuţití svého majetku, coţ bylo způsobeno hlavně negativním 

výsledkem hospodaření. Pomineme-li rok 2008, nabírají hodnoty pomalý vzestup. I přesto 

jsou hodnoty konkurence o něco vyšší (4.2.4.Srovnání vybraných ukazatelů s konkurenty v 

odvětví v roce 2009). 
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Pro ukazatel ROS je důleţité především srovnání s hodnotami v odvětví.
49

 Zkoumaná 

konkurence v odvětví zdaleka nedosahovala takových hodnot, jako TOZOS spol. s.r.o. 

Ačkoli byl trend v letech 2005–2008 klesající, v roce 2008 dokonce záporný, rok 2009 jiţ 

vykazuje přijatelné hodnoty a oproti výsledkům konkurence pohybujícím se v rozmezí -

0,08–2,62 % lze povaţovat výsledek za dobrý. 

 

Pro ukazatel ROE by mělo platit především následující, a to, ţe ROE > ROA. Ve 

sledovaném období tento vztah odpovídal a hodnoty ukazatele se ukázaly jako přívětivé. 

Ve srovnání s oborem je hodnota také uspokojivá (4.2.4.Srovnání vybraných ukazatelů s 

konkurenty v odvětví v roce 2009). 

Posledním ukazatelem rentability je ROCE, u kterého je doporučován rostoucí trend.
50

 

V letech 2005-2008 je sledován klesající trend. V posledním roce se naopak trend obrátil, 

vzhledem k poslednímu roku, kdy byl dosaţen kladný výsledek, pokračuje v rostoucím 

trendu. 

 

Graf č. 10: Ukazatelé rentability 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak lze vidět v grafu výše, všechny hodnoty ukazatelů rentability měly v letech 2005–2009 

obdobný vývoj. Pouze ukazatel ROE má významnější výkyvy. 

2009 2008 2007 2006 2005

3,60 5,07 3,63 4,41 4,64

Ukazatelé rentability

Finanční páka  

Tabulka č. 36: Finanční páka 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

V letech 2005–2006 se finanční páka pohybovala v přibliţně stejné rovině. Rok 2007 

vykázal sníţení hodnoty ukazatele, coţ značilo menší zadluţení podniku. V roce 2008 se 

hodnota opět navýšila, coţ bylo způsobeno přijetím bankovních úvěrů. Zvyšování hodnot 
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finanční páky značí stoupající zadluţování podniku. V roce 2009 jiţ lze sledovat opět 

klesající hodnotu, která se vrací na úroveň roku 2007, tedy období před ekonomickou krizí. 

 

Graf č. 11: Finanční páka 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatelé likvidity - likviditou je chápána obecná schopnost podniku platit své závazky, 

získat dostatek prostředků na provedení potřebných plateb.
51

 V tabulce níţe jsou 

zaznamenány hodnoty celkové, běţné a peněţní likvidity. 

Ukazatelé likvidity 2009 2008 2007 2006 2005

Běţná likvidita 1,03 1,00 1,27 1,09 1,14

Pohotová likvidita 0,21 0,38 0,42 0,40 0,41

Okamţitá likvidita 0,03 0,03 0,16 0,18 0,17  

Tabulka č. 37: Ukazatelé likvidity 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

Ukazatel běţné likvidity byl ve sledovaném období sice stabilní, jeho hodnoty však 

nedosahovaly doporučovaných hodnot 1,5–2,5. To označuje objem oběţných aktiv jako 

potenciální objem peněţních prostředků a objem splatných závazků.
52

 Hodnoty 

konkurence v odvětví se však pohybují v roce 2009 daleko více pod ideálními hranicemi, a 

to v rozmezí 0,19–0,73 (viz. 4.2.4. Srovnání vybraných ukazatelů s konkurenty v odvětví).   

 

Větší pozornost bych věnovala pohotové a okamţité likviditě. Pohotová likvidita je 

výrazně niţší neţ běţná likvidita, coţ značí velký objem zásob ve firmě. Vzhledem 

k tomu, ţe společnost eviduje mladá zvířata, výkrmové kategorie a zvířata nakoupená na 

poráţku, jsou zde zásoby ovlivněny snahou o zvýšení produkce a rostoucím trendem 

v chovu skotu a prasat. Srovnání s oborem také naznačuje problémy v této oblasti (kolem 

0,4). 
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Okamţitá likvidita je zaručována při hodnotách 0,2–0,5.
53

 V letech 2005–2007 se 

hodnoty přibliţovaly doporučené mezi, avšak v letech 2008–2009 můţeme vidět jejich 

prudký spád, který byl způsoben poklesem finančního majetku, jenţ je spojen s nárůstem 

krátkodobých pohledávek. V roce 2008 se jednalo právě o nárok na investiční dotaci na 

výstavbu bioplynové stanice. Rok 2009 však vrací hodnoty do normálu a přesto 

zaznamenává pouze hodnotu 0,03, a to vlivem nárůstů krátkodobých pohledávek 

z obchodních vztahů. 

   

Graf č. 12: Ukazatelé likvidity 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatelé finanční stability a zadluţenosti 

Důleţitým cílem je dosaţení optimálního poměru vlastních a cizích zdrojů, tedy optimální 

zadluţenosti.
54

 Celková zadluţenost (Debt Ratio I. – téţ nazýván ukazatel věřitelského 

rizika) podniku je vysoká. Z čehoţ vyplývá, ţe podnik preferuje financování cizími zdroji 

kapitálu. Vlastní financování je pro podnik draţší, za to cizí nese větší míru rizika. 

Preferuje se klesající trend tohoto ukazatele.
 55

 Ve srovnání s obdobnými firmami 

v odvětví, kde se hodnoty pohybují mezi 52,03–87,65 %, je zadluţenost přiměřená. 

Ukazatelé zaduţenosti v% 2009 2008 2007 2006 2005

27,78% 19,72% 27,55% 22,69% 21,57%

72,18% 80,20% 72,44% 76,89% 78,34%

Equity Ratio 

Debt Ratio I.   

Tabulka č. 38: Ukazatelé zadluţenosti 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

Koeficient samofinancování (Equity Ratio) je doplňkem celkové zadluţenosti a značí 

velikost financování podniku vlastními zdroji.  Jak je patrné z tabulky uvedené výše, tento 
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ukazatel má rostoucí trend, s výjimkou roku 2008, společnost se tedy snaţí sníţit její 

zadluţenost.  

 

Graf č. 13: Ukazatelé zadluţenosti 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatelé zadluţenosti - urokové krytí 2009 2008 2007 2006 2005

Úrokové krytí I. 4,96 0,34 7,32 4,90 11,73

Úrokové krytí II. 9,91 6,35 17,73 15,58 23,21  

Tabulka č. 39: Úrokové krytí 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

Úrokové krytí říká, kolikrát je podnik schopen uhradit své závazky z EBIT
56

. Literatura 

uvádí doporučovanou hodnotu 3, kde výsledky menší neţ 1 se povaţují za špatné, neboť 

podnik vydělává jen na úroky a zisk je nulový.
57

 V letech 2005-2009 se hodnoty velmi 

lišily, rok 2008 byl ztrátový. Graf ukazuje srovnání úrokového krytí dvou stupňů. 

V druhém stupni jsou zohledněny ještě odpisy. Čím vyšší je úrokové krytí, tím lepší je 

finanční situace podniku. 

 

Graf č. 14. Úrokové krytí 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Doplňujícím ukazatelem je Zadluţenost vlastního kapitálu (Debt Equity Ratio), který 

udává, kolikrát dluh převyšuje hodnotu vlastního kapitálu. S výjimkou roku 2008 lze je 

patrná sniţující se preference zadluţování. 
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Ukazatelé zadluţenosti 2009 2008 2007 2006 2005

2,60 4,07 2,63 3,39 3,63Debt Equity Ratio  

Tabulka č. 40: Zadluţenost vlastního kapitálu 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity udávají, jak moc efektivně je hospodařeno s aktivy podniku. V níţe 

uvedené tabulce je vidět, kolikrát se ve společnosti obrátí aktiva a zásoby za období 

jednoho roku. Obrat aktiv byl poměrně stabilní, oproti hodnotě v odvětví však poměrně 

niţší. Co se týče obratu zásob, zde byl zaznamenán klesající trend. Tento trend není příliš 

pozitivní, jelikoţ zaostává za průměrem v odvětví. Na základě těchto výsledků lze vyvodit, 

ţe má společnost problém s likviditou zásob. 

Ukazatelé aktivity - počet obrátek 2009 2008 2007 2006 2005

0,90 0,83 1,13 1,09 1,27

2,96 3,22 3,71 4,04 4,98

Obrat aktiv

Obrat zásob  

Tabulka č. 41: Ukazatelé aktivity dle počtu obrátek 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

 

 

Graf č. 15: Ukazatelé aktivity dle počtu obrátek 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Doba obratu aktiv ve sledovaných letech kolísala, v roce 2008 vzrostla tato hodnota aţ na 

423,23 dní, v tomto roce došlo také ke zvýšení aktiv podniku, coţ bylo rovněţ způsobeno 

pořízením instalace výrobny krmných směsí v Hnojníku, která nebyla v roce 2008 

dokončena a byla evidována pod poloţkou nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a 

nárokem na státní dotaci na pořízení bioplynové stanice. 
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Ukazatelé aktivity - ve dnech 2009 2008 2007 2006 2005

Doba obratu aktiv 400,77 432,23 318,98 330,44 284,50

Doba obratu zásob 121,74 111,84 96,99 89,18 72,23

Doba obratu pohledávek 34,10 63,24 29,88 29,12 23,00

Doba splatnosti krátkodobých závazků 101,99 104,04 91,93 104,75 90,42  

Tabulka č. 42: Ukazatelé aktivity ve dnech 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

   

Doba obratu zásob se kaţdoročně zvyšovala, coţ je dáno tím, ţe společnost chce udrţet 

stoupající trend v chovu prasat a skotu, kdy tato zvířata nejprve eviduje jako zásoby a 

teprve po prvním porodu či zařazení do plemenitby jsou vykazována jako dlouhodobý 

majetek. Tyto hodnoty jsou výrazně vyšší neţ hodnoty společností v odvětví. 

 

 

Graf č. 16: Ukazatelé aktivity ve dnech 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Doba inkasa pohledávek udává, za jak dlouho nám naši odběratelé, zákazníci zaplatí od 

doby koupě aţ po splatnost faktur. Pozitivní je klesající trend tohoto ukazatele. Značně 

vypovídá o strategii řízení pohledávek. Splatnost pohledávek se kaţdoročně zvyšuje. 

Extrémní nárůst hodnoty v roce 2008 nastal díky nároku na státní dotaci.  

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků vyjadřuje, na jak dlouhou dobu je poskytnut 

firmě obchodní úvěr, udává platební disciplínu podniku.
58

 Je-li doba splatnosti pohledávek 

niţší neţ doba splatnosti krátkodobých závazků, nachází se firma ve výhodě, neboť 

dostává svým závazkům později, neţ ji její odběratelé platí své faktury. 
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Ukazatelé produktivity práce 

Produktivita práce z přidané hodnoty podává informaci o tom, kolik Kč vyprodukované 

přidané hodnoty připadá na jednoho zaměstnance a na produktivitu práce, která zase 

ukazuje, kolik Kč z trţeb přinese podniku právě jeden zaměstnanec. 

Ukazatelé produktivity práce v tis. Kč 2009 2008 2007 2006 2005

Produktivita práce z přidané hodnoty 278,38 244,07 256,40 242,76 284,99

Produktivita práce z trţeb 862,13 804,77 766,07 721,33 771,63  

Tabulka č. 43: Ukazatelé produktivity práce 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

Jak je zřejmé z tabulky uvedené výše, či níţe uvedeného grafu, produktivita práce 

z přidané hodnoty od roku 2005 lehce kolísala. Počet zaměstnanců se však také sníţil, coţ 

značí nárůst vyprodukované přidané hodnoty jedním zaměstnancem. Stejně tak 

produktivita práce z trţeb zaznamenala nárůst a dá se říct, ţe má rostoucí trend. Tyto 

skutečnosti lze povaţovat za příznivý vývoj. 

 

Dalším ukazatelem je průměrná mzda, pro kterou je pozitivní rostoucí vývoj, neboť udává 

průměrnou hrubou mzdu připadající na jednoho zaměstnance podniku.  

Průměrná mzda v tis. Kč. 2009 2008 2007 2006 2005

Průměrná mzda - roční 187,05 175,54 174,57 162,88 159,03

Průměrná mzda - měsíční 20,62 19,86 19,36 18,25 17,84  

Tabulka č. 44: Průměrná mzda v tis. Kč 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

Osobní náklady ku přidané hodnotě označují nákladovost přidané hodnoty, jak uţ 

napovídá sám název ukazatele. Hodnoty jsou poměrně vysoké, hodnoty v oboru se 

pohybují v rozmezí 0,70–0,85 v roce 2009, hodnota je tedy mírně nad průměrem v odvětví. 

Znamená to, ţe nákladovost přidané hodnoty klesla v posledním sledovaném roce o 9 % 

oproti roku 2008, coţ bylo způsobeno i sníţením počtu zaměstnanců a tedy osobních 

nákladů. 

 

Ukazatelé produktivity práce 2009 2008 2007 2006 2005

Osobní náklady ku přidané hodnotě 0,89 0,98 0,91 0,90 0,75  

Tabulka č. 45: Nákladovost přidané hodnoty 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 
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4.2.4 Srovnání vybraných ukazatelů s konkurenty v odvětví v roce 2009 

Na základě hodnocení předchozích ukazatelů jsou srovnávány v této kapitole základní 

ukazatele s hlavní konkurencí společnosti TOZOS spol. s r.o. Údaje jsou zpracovány na 

základě veřejně přístupných dat, která jsem nalezla na stránkách www.justice.cz 

spadajících pod Ministerstvo spravedlnosti České republiky.
59

 

Vzhledem k tomu, ţe společnosti poskytují pouze své výkazy, které jsou potřebné ke 

zpracování následujících hodnot a nikoli údaje, které by je mohly ovlivnit, lze je povaţovat 

spíše za orientační. V práci jsou pouţity převáţně pro srovnání údajů s analyzovanou 

společností, tak aby podaly lepší představu o stavu firem v odvětví. 

 

Graf č. 17: Srovnání ukazatelů rentability v odvětví zemědělství za rok 2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti a databází Ministerstva spravedlnosti ČR
60

 

 

 

Výše uvedený graf znázorňuje rozdíly jednotlivých ukazatelů u konkurence v odvětví. Jako 

většího konkurenta lze povaţovat firmu MP Krásno, a.s. Ta dosahuje obdobných hodnot 

téměř všech ukazatelů jako zkoumaná společnost TOZOS spol. s r.o. Ukazatel ROE 

(rentabilita vlastního kapitálu)  vykazoval v roce 2009 14,33 % u konkurenční společnosti,  

analyzovaná společnost dosáhla výsledku aţ 22,83 %, coţ lze označit za velice dobré. 

Těšínské jatky, s.r.o., vykazují v ukazateli ROE i ROCE (rentabilita dlouhodobých zdrojů) 

dokonce nadprůměrných výsledků, které ovšem  nebyly zaznamenány u ostatních 

zkoumaných společností.  

 

Ukazatel ROI (rentabilita vloţeného kapitálu) je důleţitým ukazatelem a proto je té také 

důleţité věnovat mu pozornost. Nejvyššího výsledku dosáhla opět společnost Těšínské 
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jatky, s.r.o., a to 12,6 %. MP Krásno, a.s. dosáhla 9  % rentability, společnost TOZOS spol. 

s r.o. pak 7,4%. Výsledek sledované společnosti lze tedy označit za podprůměrný. 

 

Ukazatel ROS (rentabilita trţeb) vykazuje u sledované konkurence v odvětví nejlepších 

hodnot. I kdyţ se pro rentabilitu uvádí minimální výše 10 %, je důleţité zohlednit podnik 

v rámci jeho odvětví. TOZOS spol. s r.o. dosáhla 7,06 % coţ je pod poţadovaným limitem, 

jevila se jako nejlepší z analyzovaných společností v odvětví zemědělství. 

 

Co se týče všech stupňů likvidity, vedly si všechny podniky v roce 2009 poměrně rozdílně. 

Dá se říci, ţe ţádný z podniků nedosáhl optimálních hodnot. Nejlepších hodnot však 

dosahovala TOZOS spol. s r.o. v rámci běţné likvidity, pohotová likvidita vykazovala 

nejvyšších čísel u společností Těšínské jatky, s.r.o., a MP Krásno, a.s. 

 

 

Graf č. 18: Srovnání ukazatelů likvidity v odvětví zemědělství za rok 2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti a databází Ministerstva spravedlnosti ČR
61

 

 

 

TOZOS spol. s r.o. se projevuje vysokou zadluţeností. Ta v letech 2005–2009 pozvolna 

klesá, její hodnoty jsou však stále vysoké. Tuto skutečnost lze přisoudit její podnikatelské 

činnosti. Další zkoumané podniky vykázaly rovněţ velmi vysokou zadluţenost. 

Společnosti jsou nuceny v rámci oblasti zemědělství investovat do nových strojů a 

technologií, čímţ se jejich náklady zvyšují. Ty pak pokrývají úvěry. Zajímavé je, ţe 

zatímco TOZOS spol. s r.o. eviduje pod cizími zdroji převáţně bankovní úvěry, ostatní 

podniky naopak evidují větší část svých cizích zdrojů pod poloţkami krátkodobých 

závazků. Z tabulky uvedené níţe je patrné, ţe Jablunkovské jatky s.r.o. a Těšínské jatky, 
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s.r.o., jsou mnohem více zadluţené. V průměru lze tedy zhodnotit celkové zadluţení 

společnosti za průměrné. 

 
Graf č. 19: Srovnání celkové zadluţenosti v odvětví v roce 2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti a databází Ministerstva spravedlnosti ČR
62 

4.2.5 Analýza soustav ukazatelů   

V následující kapitole jsem se zaměřila na analýzy bankrotních a bonitních soustav 

ukazatelů, které by měly posoudit finanční zdraví podniku jako celku. Bonitní modely 

ukazují finanční stránku společnosti, naopak bankrotní modely upozorňují, zdali není 

ohroţena bankrotem.
63

 Všechny modely jsou sloţeny z různých ukazatelů likvidity, 

aktivity, rentability či zadluţenosti podniku. Následným výsledkům jsou přiřazeny úrovně 

důleţitosti a váhy. Ty jsou nakonec sečteny a zařazeny do situace, v jaké se společnost 

nachází.  

 

V diplomové práci je pouţito 5 souhrnných soustav ukazatelů, a to Altmanův index 

důvěryhodnosti, Index IN05, Rychlý Quick test, Index bonity a Taflerův model. 

 

Altmanův index důvěryhodnosti 

Jedná se o bonitní model, který podává zprávu o finanční situaci podniku. V podmínkách 

českého podnikatelského prostředí je velmi oblíben. Ve zkoumaném období kolísal, jeho 

trend byl klesající. V níţe uvedené tabulce lze vidět vypočtené hodnoty Z-Skóre, tedy 

celkové hodnoty ukazatele. 
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Ukazatel Váha 2009 2008 2007 2006 2005 Celkem % Celkem % Celkem % Celkem % Celkem %

X1 3,110 0,011 0,012 0,103 0,036 0,054 0,03 2,45% 0,04 3,33% 11,14% 7,66% 0,11 7,66% 0,17 10,23%

X2 1,000 0,272 0,192 0,281 0,243 0,234 0,27 19,45% 0,19 17,22% 24,28% 16,69% 0,24 16,69% 0,23 14,18%

X3 0,420 0,074 0,004 0,072 0,049 0,118 0,03 2,22% 0,00 0,16% 2,07% 1,42% 0,02 1,42% 0,05 3,00%

X4 0,850 0,385 0,246 0,380 0,295 0,275 0,33 23,39% 0,21 18,76% 25,08% 17,24% 0,25 17,24% 0,23 14,17%

X5 0,720 1,020 0,937 1,205 1,152 1,340 0,73 52,49% 0,67 60,53% 82,92% 56,99% 0,83 56,99% 0,97 58,42%

1,40 100,00% 1,11 100,00% 1,45 100,00% 1,45 100,00% 1,65 100,00%

Altmanův index

Z-Score

2006 20052009 2008 2007

 

Tabulka č. 46: Hodnoty Z-Skóre Altmanova indexu 2005-2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

Jak je patrné z následujícího grafu, hodnoty indexu měly klesající charakter. TOZOS spol. 

s r.o. se ve sledovaném období vyskytovala v takzvané šédé zóně, která nenaznačuje ani 

pozitivní ani negativní zprávy o jejím finančním stavu. Rok 2008 ovšem nebyl vůbec 

příznivý, jelikoţ se společnost nacházela pod stanovenou hranicí, která určuje finanční 

problémy v podniku, coţ bylo způsobeno i světovou ekonomickou krizí, která měla dopad 

na všechny společnosti nejen ve světě, ale i v České republice. Hlavním důvodem 

způsobujícím pokles do neţádoucí fáze byl záporný výsledek hospodaření v tomto roce. 

Společnost TOZOS spol. s r.o . se však za celou zkoumanou dobu nenacházela v pásmu 

uspokojivé finanční situace, coţ značí jisté finanční problémy. 

 

 

Graf č. 20: Altmanův index 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Spojení bonitního a bankrotního modelu IN05  

Tento index byl vytvořen na základě předchozích modelů, které se neustále zdokonalovaly 

přesně tak, aby co nejvíce podaly představu o postavení finanční situace určité firmy. Jeho 

jednotlivé ukazatele jsou postaveny na základě toho, aby vypovídaly jak o schopnosti 

podniku splácet své závazky, tak o předpokladu bankrotu, tedy insolventnosti. 
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Ukazatel Váha 2009 2008 2007 2006 2005 Celkem % Celkem % Celkem % Celkem % Celkem %

X1 aktiva/cizí zdroje 0,13 1,385 1,247 1,380 1,300 1,277 0,180 17,92% 0,162 32,57% 0,179 15,38% 0,169 17,91% 0,166 10,85%

X2 EBIT/nákladové úroky 0,04 4,956 0,338 7,322 4,902 11,733 0,198 19,73% 0,014 2,71% 0,293 25,10% 0,196 20,77% 0,469 30,67%

X3 EBIT/aktiva 3,97 0,074 0,004 0,072 0,049 0,118 0,294 29,24% 0,017 3,36% 0,286 24,55% 0,195 20,69% 0,469 30,66%

X4 výnosy/aktiva 0,21 1,106 1,019 1,400 1,360 1,539 0,232 23,11% 0,214 42,99% 0,294 25,20% 0,286 30,26% 0,323 21,13%

X5
oběžná akt./(KZ+ krátk. 

ban. úvěry)
0,09 1,116 1,015 1,267 1,088 1,138 0,100 9,99% 0,091 18,36% 0,114 9,77% 0,098 10,38% 0,102 6,69%

1,00 100,00% 0,50 100,00% 1,17 100,00% 0,94 100,00% 1,53 100,00%

2007

IN05 INDEX

2006 2005

IN05 (aktualizace IN01) - spojení bonitního a bankrotního modelu

2009 2008

 

Tabulka č. 47: Hodnoty indexu IN 05 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

V letech 2005–2009 se pohybují hodnoty převáţně v zóně nevyhraněných výsledků. 

Následovaly poklesy, ale i vzestupy, které vystřídal v roce 2008 hluboký propad. Jak je 

moţno vidět z grafu, od roku hospodářské krize nastal opět poměrně velký nárůst, coţ by 

mohlo znamenat i rostoucí křivku v následujících letech. Na základě tohoto indexu se 

ovšem podnik nedostal ani jednou do zóny, kdy společnost tvoří hodnotu pro své vlastníky, 

coţ není příliš pozitivní.  

 

 

Graf č. 21: Index IN 05 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Rychlý QUICK test 

Králíčkův rychlý Quick test je sestrojen pomocí čtyř ukazatelů, na základě jejichţ 

vyhodnocení a aritmetického průměru jsou stanoveny výsledky o finanční stabilitě 

podniku. Jsou-li dosahovány hodnoty pod 1, jde o finančně špatný podnik, u průměru 

dosahujícího 2 se jedná o finanční stabilitu podniku, jde-li o průměr 3 a 4, signalizuje to 

pro společnost určité výnosy. 
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kvóta vlastního kapitálu 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

doba splácení dluhu z CF 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00

cash flow v tržbách 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00

ROA 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

průměr 2,50 2,25 2,75 2,25 3,00

Hodnocení firmy 20052006200720082009

 

Tabulka č. 48: Hodnoty Quick testu 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

Výše uvedená tabulka, stejně jako následující graf, zaznamenávají kolísavost souhrnného 

ukazatele. V roce 2005 se TOZOS spol. s r.o. nacházela v dobré finanční situaci, další rok 

přinesl pokles a následoval opět vzestup. Podobně se trend projevil i v letech 2008 a 2009. 

Celkově se tedy podnik pohyboval spíše v zóně nevyhraněných, nejistých výsledků, avšak 

v ţádném z uvedených roků nedošlo k ohroţení jeho finanční stability. 

 

Graf č. 22: Hodnoty Quick testu 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Index bonity 

Jak jiţ napovídá samotný název, jedná se opět o bonitní model. Na základě šesti ukazatelů 

je stanoven index bonity, který se vyvíjel právě takto:   

Ukazatel Váha 2009 2008 2007 2006 2005 Celkem % Celkem % Celkem % Celkem % Celkem %

X1 1,500 0,082 -0,010 0,086 0,051 0,138 0,12 9,13% -0,02 -12,06% 7,64% 8,17% 0,08 8,17% 0,21 10,33%

X2 0,080 1,385 1,247 1,380 1,300 1,277 0,11 8,24% 0,10 77,71% 10,40% 11,13% 0,10 11,13% 0,10 5,10%

X3 10,000 0,059 -0,008 0,062 0,039 0,108 0,59 43,94% -0,08 -64,46% 39,16% 41,88% 0,39 41,88% 1,08 53,94%

X4 5,000 0,066 -0,010 0,055 0,036 0,085 0,33 24,46% -0,05 -38,70% 17,97% 19,22% 0,18 19,22% 0,43 21,31%

X5 0,300 0,338 0,311 0,269 0,248 0,201 0,10 7,55% 0,09 72,62% 7,43% 7,95% 0,07 7,95% 0,06 3,00%

X6 0,100 0,898 0,833 1,129 1,089 1,265 0,09 6,68% 0,08 64,89% 10,89% 11,65% 0,11 11,65% 0,13 6,31%

1,34 100,00% 0,13 100,00% 0,94 100,00% 0,94 100,00% 2,00 100,00%

2005

Index bonity

Index bonity 2009 2008 2007 2006

 

Tabulka č. 49: Hodnoty Indexu bonity 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 
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Podnik se během posledních pěti let potýkal s určitými finančními problémy, v současnosti 

se nachází v dobré finanční stabilitě. 

 

Graf č. 23: Hodnoty Indexu bonity 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Taflerův model 

Posledním z pouţitých modelů pro tuto práci je právě Taflerův model. Je zaloţen na 

ukazatelích, které odráţejí klíčové charakteristiky platební neschopnosti společnosti.
64

 

Ukazatel Váha 2009 2008 2007 2006 2005 Celkem % Celkem % Celkem % Celkem % Celkem %

X1 0,530 0,152 -0,020 0,174 0,100 0,311 0,08 20,85% -0,01 -3,70% 0,09 21,38% 0,05 13,88% 0,16 32,48%

X2 0,130 0,557 0,523 0,627 0,557 0,505 0,07 18,74% 0,07 24,04% 0,08 18,91% 0,07 19,04% 0,07 12,93%

X3 0,180 0,389 0,419 0,358 0,393 0,348 0,07 18,14% 0,08 26,69% 0,06 14,97% 0,07 18,62% 0,06 12,33%

X4 0,160 1,020 0,937 1,205 1,152 1,340 0,16 42,27% 0,15 52,97% 0,19 44,75% 0,18 48,46% 0,21 42,26%

0,39 100,00% 0,28 100,00% 0,43 100,00% 0,38 100,00% 0,51 100,00%

2005

Taflerův model 

Taflerův model 2009 2008 2007 2006

 

Tabulka č. 50: Hodnoty Taflerova modelu 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

Je-li výsledek roven 0,3 či vyšší, je malá pravděpodobnost, ţe by se firma potýkala 

s bankrotem. Klesne-li však pod 0,2, moţnost váţných problémů a následného bankrotu 

firmy je vysoká. TOZOS spol. s r.o. si ve sledovaném období počínala dobře.  

 

Graf č. 24: Hodnoty Taflerova modelu 2005–2009 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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5.  SYNTÉZA VÝSLEDKŮ 

5.1 Výsledky strategické analýzy 

Obecné prostředí 

V analýze obecného prostředí byla věnována podstatná část právě ekonomickým faktorům 

ovlivňujícím prostředí podnikání společností na našem trhu. V důsledku světové 

ekonomické krize došlo k poklesu HDP, který ve sledovaném období klesal a měl tak 

negativní vliv nejen na poptávku, ale i celkovou nabídku podnikatelských subjektů v celém 

hospodářství. Rok 2010 však naznačil vzrůstající tendenci a podle dostupných informací 

Ministerstva financí České republiky bude tento trend pokračovat. Sniţující se míra inflace 

znamená pro podniky menší příjmy ve formě trţeb za jejich zboţí či výrobky. Hodnota 

české koruny ve sledovaném období klesala, její pokles by mohl ztíţit vývoz 

podnikatelských subjektů do zahraničí. Česká národní banka vlivem krize sniţovala 

úrokové sazby, poslední známá výše 2T Repo sazby byla 0,75 %, coţ je její historické 

minimum. Podniky tak dosahují na levnější úvěry, bývá však problém s bonitou klientů. 

Nezaměstnanost v letech 2005–2008 klesala, vlivem hospodářské recese v posledních 

letech opět vzrostla, coţ mělo negativní dopad i na oblast zemědělství. V průběhu let došlo 

i ke sniţování sazby daně z příjmů právnických osob, coţ ovlivnilo hospodářské výsledky 

podniků. V roce 2010 se sazba daně pohybovala na úrovni 19 %. V severomoravském 

kraji, kde se nachází i zkoumaná společnost, převládají spíše průmyslová odvětví (41 % 

zaměstnaných) oproti zemědělství (pouze 3,7 %). Za celé období se také vystřídalo hned 

několik vlád, coţ naznačuje nepříliš stabilní politiku. V loňském roce byla zvolena nová 

vláda RNDr. Petra Nečase, která preferuje sniţování státního dluhu, coţ bude mít velký 

dopad i na změnu zákonů ve všech oblastech. V současnosti je v přípravě změna zákonu o 

dani z přidané hodnoty, kdy by mělo dojít ke sjednocení základní a sníţené sazby daně 

z přidané hodnoty na jednotnou výši 19 %. Velkou změnu chystá také důchodová politika. 

 

Oborové prostředí  

Největší konkurencí společnosti jsou MP Krásno, a.s., Jablunkovské jatky s.r.o., Těšínské 

jatky, s.r.o. a Vladimír Hájek H+H. Tyto podniky se zabývají obdobným sortimentem, 

obdobným způsobem projede a podnikání a jsou největšími konkurenty i z hlediska 

geografické působnosti. Společnost eviduje i nemalý vliv kolegů z Polska. Podniká 



 

-65- 

 

v Moravskoslezském kraji, kde převaţuje spíše průmyslové odvětví neţ oblast 

zemědělství, ale i zde se najdou vhodné podmínky pro obhospodařování půdy a chov 

zvířat. Náhraţka substituty je těţko představitelná, jakousi malou hrozbou jsou dnešní 

trendy bio výrobků. Jelikoţ se podnik snaţí dbát na co nejvyšší kvalitu a svou výrobu 

kaţdý rok modernizuje a investuje do ní, lze tato rizika povaţovat za minimální. 

Společnost nemá příliš dobře propracovaný informační systém, avšak jiţ v tomto roce 

počítá s jeho obnovou, čímţ usnadní některé procesy a propojí navzájem jednotlivá 

střediska. Podnik dbá na vzdělávání svých zaměstnanců, které kaţdoročně proškoluje, coţ 

zvyšuje její celkovou hodnotu, neboť právě dobře motivovaní a vzdělaní zaměstnanci 

zvyšují výkony společnosti. Společnosti byl udělen certifikát HACCP, který zaručuje 

dodrţování přísných technologických a výrobních postupů. TOZOS spol. s r.o. je známa na 

trhu pod značkou „Vojkovické uzeniny“, která je mezi odběrateli velice oblíbena. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Kvalitní výrobky oceněné značkou 

KlasA; 

 dobré postavení firmy mezi její hlavní 

konkurencí; 

 zastaralý informační systém; 

 chybějící události, které by utuţovali vztahy 

zaměstnanců. 

 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

 vstup na zahraniční trhy; 

 podpora státem prostřednictvím dotací; 

 narůstající zájem o zdravý ţivotní styl a 

bio-výrobky; 

 konkurence ze zahraničí; 

 nepříznivé klimatické podmínky; 

 sjednocení sazeb DPH; 

 zvyšující se ceny zemědělských komodit. 

Tabulka č. 51: SWOT analýza TOZOS spol. s r.o. 

Zdroj:Vlastní zpracování   

5.2 Výsledky finanční analýzy 

Na základě výsledků finanční analýzy, která byla zpracována z účetních dat, podkladů a 

informací poskytnutých společnosti TOZOS spol. s r.o., bylo dosaţeno níţe uvedených 

závěrů. V tomto kontextu je vhodné poznamenat, ţe sledovaný podnik prošel stejně jako 

ostatní podnikatelské subjekty v oboru, ale i mimo něj, světovou ekonomickou krizí, která 

se podepsala i na jeho chodu. V současnosti společnost plánuje změny ve více oblastech 

její činnosti, které by ji měly do budoucna pozitivně ovlivnit. 
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Výsledky analýzy stavových ukazatelů 

Z  analýzy vyplývá, ţe společnost ve sledovaných letech disponovala větší částí stálých 

aktiv neţ aktiv oběţných. To ukazuje na skutečnost, ţe se jedná o kapitálově těţkou 

společnost. Podstatnou část stálých aktiv přitom tvoří poloţka dlouhodobý majetek, a to 

díky tomu, ţe se jedná právě o zemědělskou společnost, která vlastní velké mnoţství 

budov, zemědělských strojů a dalších potřebných zařízení. Stejným tempem jako 

dlouhodobá aktiva společnosti rostla i aktiva oběţná. Zneklidňujícím jevem jsou ovšem 

zvyšující se krátkodobé pohledávky z obchodního styku ve všech letech, a to jak 

v absolutním tak i relativném vyjádření. Výjimku tvořil rok 2008, kdy došlo k poklesu 

těchto pohledávek, následující rok však zaznamenal nárůst hodnot oproti roku 2007. 

V roce 2009 je zaznamenán i nárůst dlouhodobých pohledávek. 

Co se týče struktury pasiv, vlastní kapitál se na provozu firmy podílí asi jen ve výši 30 %; 

70% podíl vykazuje cizí kapitál (dominantní jsou bankovní úvěry a závazky z obchodního 

styku). To znamená, ţe dlouhodobá aktiva společnosti jsou kryta nejen vlastním, ale i 

cizím kapitálem. Pod jinými závazky, podpoloţkou dlouhodobých závazků eviduje 

TOZOS spol. s r.o. závazky za pronajatý dlouhodobý majetek, zásoby a závazky z kupní 

smlouvy při privatizaci majetku Státního statku vůči pozemkovému fondu České 

republiky. 

 

Výkaz zisků a ztrát poukazuje na rostoucí trend v úrovni trţeb za prodej vlastních 

výrobků a sluţeb a trţeb za prodej zboţí. V roce 2009 následkem světové ekonomické 

krize sice došlo ke stagnaci a poklesu, i přesto lze výsledky povaţovat za uspokojivé, 

jelikoţ odráţejí dlouhodobý cíl společnosti dále se rozvíjet a rozrůstat, jak ve výrobě, tak 

produkci i prodeji svých výrobků a svého zboţí. To potvrzuje, ţe podnik je jak výrobního, 

tak i obchodního zaměření. Obchodní marţe ve všech letech stoupala a naznačuje 

pozitivní růstový trend. Výkony i přidaná hodnota byly v průběhu let 2005–2007 

rozkolísané. V roce 2008 je patrný vyšší nárůst výkonové spotřeby díky výstavbě 

bioplynové stanice, která ovlivnila i pokles přidané hodnoty podniku. Následující rok 

naopak tuto situaci obrátil a přidaná hodnota rostla rychleji, zatímco výkonová spotřeba 

klesala. Provozní hospodářský výsledek měl zpočátku rostoucí tendenci, následně 

stagnoval, poté znovu rostl. V posledním sledovaném roce je zřejmý jeho prudký nárůst, 

coţ je dáno rostoucími trţbami z dlouhodobého majetku, menšími odpisy a také sníţením 

daňové povinnosti. Finanční výsledek hospodaření se aţ na výjimku v roce 2007 
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pohyboval v záporných hodnotách, avšak nabírá rostoucího charakteru. Negativní výsledky 

byly dány výší nákladových úroků z úvěrů, které společnost čerpala. 

 

Z analýzy peněţních toků se ukázalo, ţe provozní cash-flow se po celou dobu 

pohybovalo v kladných hodnotách, coţ je důleţité z hlediska chodu a zajištění existence 

firmy. I výsledky této části analýzy naznačují, ţe si podnik vedl dobře. Investiční cash-

flow zaznamenalo záporné hodnoty ve všech letech, coţ svědčí o tom, ţe společnost 

investuje. Mottem a hlavně potřebou ke zdokonalování chodu a technologií společnosti 

jsou právě investice do nových strojů, technologií a podobně. Společnost hodlá investovat i 

v dalších letech. 

 

Výsledky analýzy čistého pracovního kapitálu 

Čistý pracovní kapitál měl s výjimkou roku 2007 klesající trend. To bylo dáno tím, ţe 

společnost v daných letech investovala.  S výjimkou roku 2008 platilo, ţe stálá aktiva, byla 

menší neţ vlastní kapitál a dlouhodobé cizí zdroje, coţ je pozitivní, společnost neměla 

problémy s likviditou.  

 

Výsledky analýzy poměrových ukazatelů 

Ukazatelé rentability ROA, ROE, ROCE a ROS se jeví jako příznivé. Hodnoty 

sledovaly obdobné trendy a dosahovaly přibliţně stejných hodnot jako průměr odvětví, 

mnohdy se prokázaly i jako silnější. Za zmínku stojí kolísavý trend ROI, který se v roce 

2008 propadl aţ do téměř záporných hodnot, coţ vypovídalo o neefektivním hospodaření 

vloţeného kapitálu společnosti. Ukazatel ROE byl však ve všech letech vyšší neţ ROA, 

coţ vypovídá o efektivním vyuţití cizích zdrojů. 

 

Finanční páka ukázala, ţe se podnik nachází v přibliţně stejné hladině zadluţení za celé 

období, výkyv v roce 2008 byl dán ekonomickou krizí, kdy se firma musela více zadluţit. 

Lze ovšem říci, ţe se firma snaţí o postupné sniţování zadluţování. 

 

Ukazatelé likvidity ukázaly menší problémy převáţně u pohotové a okamţité likvidity. 

Ukázalo se, ţe podnik má velké mnoţství zásob a nemá dostatek peněţních prostředků na 

splacení svých krátkodobých závazků bez prodeje zásob. Nutností je však poznamenat, ţe 

se jedná o zemědělskou společnost, která pod poloţkou zásob eviduje mladá zvířata, jeţ 
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přechází pod dlouhodobý majetek aţ po jejich prvním porodu. Hodnoty ukazatelů likvidit 

podniku v odvětví se dokonce pohybovaly na horší úrovni neţ zmiňovaná společnost. 

Pouze ukazatel pohotové likvidity lze hodnotit za niţší neţ hodnoty v oboru. 

 

Ukazatelé zadluţenosti prokázali preferování financování převáţně cizími zdroji (a to 

především krátkodobými a dlouhodobými bankovními úvěry, ale také závazky 

z obchodního styku). Zadluţenost podniku je během celého sledovaného období nad 

úrovní 70 % vysoká. Porovnáme-li údaje s odvětvím, je poměr zadluţenosti přiměřený 

povaze a činnosti podnikání. Úrokové krytí ve sledovaném období kolísalo. Hodnoty 

ukazatele nad 3 lze však povaţovat za dobré. Podnik se nacházel dostatečně vysoko nad 

hranicí, kromě roku 2008, kdy vykázal ztrátu. 

 

Ukazatelé aktivity byly vypočteny jak ve dnech, tak i v celkové výši obrátek za rok. Obrat 

celkových aktiv zaznamenal klesající trend, za pozitivní se povaţuje stoupající tendence. 

Lze tedy říci, ţe podnik nepříliš efektivně vyuţívá svůj majetek. Ve srovnání s konkurencí 

jsou hodnoty mnohem niţší. Obdobným způsobem se vyvíjel i ukazatel obratu zásob. Za 

nepříznivou lze povaţovat dobu inkasa pohledávek. Ve všech letech se počet dní do 

zaplacení faktur odběrateli zvyšoval. V roce 2008 se jedná dokonce o více neţ 

dvojnásobnou hodnotu 63,24 dní, která byla zapříčiněna pohledávkou státu za přislíbenou 

dotaci na výstavbu bioplynové stanice. Na druhou stranu doba obratu závazků za roky 

2005–2009 také vzrostla, zvýšila se tedy i doba, na kterou dodavatelé poskytli obchodní 

úvěr TOZOS spol. s r.o.  

 

Ukazatelé produktivity práce vykázali celkově rostoucí tendenci. Produktivita z trţeb 

naznačila za celé období pozitivní růstový trend. Produktivita práce z přidané hodnoty sice 

v roce 2006 oproti předchozímu roku klesla, v dalších letech však opět narůstala. Hodnota 

vyprodukovaná jedním pracovníkem tedy stoupala. Průměrná mzda narůstala a v celém 

období byla niţší neţ produktivita práce z přidané hodnoty. Dá se říci, ţe společnost 

vytváří větší hodnoty, neţ pokryjí její skutečné náklady na platy všech zaměstnanců. Tito 

ukazatelé naznačili pozitivní výsledky v oblasti řízení výroby společnosti. 
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Výsledky srovnání vybraných ukazatelů konkurence v odvětví s TOZOS spol. s r.o. 

 TOZOS spol. s r.o. vymezuje jako hlavní konkurenty MP Krásno, a.s., Jablunkovské jatky 

s.r.o., Těšínské jatky, s.r.o. Byly posouzeny rentability konkurenčních firem za rok 2009 a 

navzájem srovnány, kdy zkoumaná společnost dosáhla přívětivých výsledků v oblasti 

ROA, ROE, ROCE i ROS. Ukazatel ROI však zaznamenal v posledním roce lehce niţší 

výsledek neţ odvětví, společnost tedy špatně vyuţívá vloţený kapitál. 

Z hlediska srovnání likvidit si TOZOS spol. s r.o. vedla dobře převáţně v rámci běţné 

likvidity. Pohotová likvidita ukázala výsledky podprůměrné a konkurence je na tom 

mnohem lépe. Jak jiţ bylo zmíněno, na základě těchto hodnot lze říci, ţe podnik není 

schopen dostát svým okamţitým krátkodobým závazkům bez prodání části zásob. 

 

Výsledky analýz soustav ukazatelů 

TOZOS spol. s r.o. byla analyzována také na základě pěti souhrnných modelů – 

bankrotních a bonitních.  I ty poukázaly na finanční problémy v roce 2008, kdy byla 

společnost zasaţena světovou ekonomickou krizí a její hospodářský výsledek vykazoval 

ztrátu. Altmanův index a jeho Z-skóre zařadily společnost do takzvané šedé zóny 

nevyhraněných výsledků, podobný vývoj měl i index IN 05, který je přizpůsoben českému 

trhu, hodnoty kolísaly a rok 2008 zaznamenal váţné problémy, rok 2009 však opět 

naznačuje rostoucí trend. Index bonity nabyl klesajících hodnot a aţ do roku 2008 se 

pohyboval v zóně určitých finančních problémů. Naopak Taflerův model a Králíčkův 

Quick test prokázaly, ţe pravděpodobnost bankrotu firmy je velice malá a v ţádném ze 

sledovaných let nedošlo k ohroţení její finanční stability.  

Na základě provedené finanční analýzy lze stanovit tyto silné a slabé finanční stránky 

podniku: 

SILNÉ FINANČNÍ STRÁNKY PODNIKU SLABÉ FINANČNÍ STRÁNKY PODNIKU 

 rostoucí trţby; 

 příznivá hodnota ukazatelů rentability; 

 zvyšující se trend ukazatelů produktivity; 

 delší doba splatnosti závazků 

z obchodního styku neţ doba inkasa 

krátkodobých pohledávek. 

 nárůst pohledávek; 

 vysoká zadluţenost; 

 zvyšující se doba obratu aktiv a zásob; 

 zvyšující se doba inkasa pohledávek.  

Tabulka č. 52: Silné a slabé stránky finanční situace podniku TOZOS spol. s r.o. 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě předešlých analýz 
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6. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ V PROBLÉMOVÝCH OBLASTECH 

Na základě provedených analýz byly vyhodnoceny problémové oblasti společnosti. 

V poslední části diplomové práce jsou navrţena opatření, která by měla vést ke zlepšení 

slabých stránek podniku. Vzhledem k rozsahu a zaměření diplomové práce jsou návrhy 

směřovány do oblasti řízení pohledávek. 

6.1 Aktuálnost návrhu 

Efektivní řízení pohledávek by mělo být nedílnou součástí kaţdé společnosti na trhu. 

Návrh zaměřený na vybudování útvaru řízení pohledávek by měl pro podnik přinést 

spoustu pozitiv. Velice významnou změnou bude zavedení lepší evidence odběratelů. 

Tomu dopomůţe vytvoření databáze bonity klientů, která zkvalitní rozhodování při 

konkrétních způsobech řízení pohledávek. Zavedení nového systému řízení pohledávek 

zvýší likviditu společnosti tím, ţe část krátkodobých dluhů bude zaplacena právě 

z prostředků, které tímto podnik získá. Sníţí se tedy i zadluţenost podniku, zvýší se 

likvidita. Celkovým přínosem bude zrychlení celého koloběhu. 

6.2 Řízení pohledávek 

Postup při řízení pohledávek: 

1. Zhodnocení současného stavu řízení pohledávek. 

2. Rozdělení odběratelů na základě jejich bonity. 

3. Nástroje řízení pohledávek - skonto a faktoring. 

4. Časový harmonogram realizace. 

5. Přínosy návrhu. 

6.3 Současný stav řízení pohledávek 

Společnost disponuje pouze jakýmsi „miniútvarem“ pohledávek, který vede jedna 

zaměstnankyně. Ta má na starosti platby, obchodní saldo, připravuje elektronické i 

písemné upomínky, popřípadě vymáhá dluhy telefonicky. Vymáháním splatných 

pohledávek se pak na základě jejího pokynu zabývá obchodní zástupkyně. Společnost 

neprovádí finanční analýzu, díky které by zjistila vývoj jednotlivých ukazatelů. Některé 
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ukazatele finanční analýzy však vypočítává v rámci účetní závěrky auditor společnosti. 

Největším problémem je zde vzrůstající doba inkasa pohledávek (v roce 2005 byla 23 dní, 

v roce 2009 o 11 dní více – tedy 34 dní) a neúplný systém řízení pohledávek, ještě před 

jejich vznikem. Splatnost faktur je dle jednotlivých odběratelů nastavena na 21 a 30 a 45 

dní. Společnost eviduje značné mnoţství pohledávek po lhůtě splatnosti. 

 

V tabulce uvedené níţe je uvedeno rozdělení pohledávek za sledované období. Pohledávky 

z obchodního styku za roky 2005 – 2009 rostly. Jejich podíl na celkové sumě 

krátkodobých pohledávek kaţdoročně stoupal. Následující údaje sice ukazují pokles v roce 

2008, to bylo ovšem způsobeno přislíbenou dotací, jednalo se o výjimečnou záleţitost. 

Pohledávky po lhůtě splatnosti od roku 2006 klesaly, jejich výše v roce 2009 je však stále 

příliš vysoká. 

Pohledávky (v tis. Kč) 2009 2008 2007 2006 2005 

Krátkodobé pohledávky 11 393 26 718 12 079 10 854 9 071 

Pohledávky z obchodního styku 9 511 6 962 7 514 6 612 5 365 

Pohledávky z obchodního styku v % 

z celkové sumy krátkodobých 

pohledávek 

83,48 26,06 62,21 60,92 59,14 

Z toho po lhůtě splatnosti do 180 dní 1816 2 096 2 542 2 127 766 

Z toho po lhůtě splatnosti nad 180 dní 2761 2 681 2 599 4187 3 568 

Pohledávky po lhůtě splatnosti v % 48,13 68,62 68,42 95,49 16,54 

Tabulka č. 53: Krátkodobé pohledávky společnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat společnosti 

 

Jelikoţ se jedná o malý podnikatelský subjekt, postrádá útvar řízení pohledávek. 

Společnost dostatečně nevyuţívá všech zajišťovacích instrumentů, které by jí pomohly 

zkrátit dobu inkasa pohledávek a tím i zrychlit cash-flow společnosti. Skonto bylo v 

minulosti poskytnuto pouze třem zákazníkům a to ve formě obratového bonusu. Jednalo se 

o 3-8 %.  

6.4 Rozdělení odběratelů na základě jejich bonity 

Jelikoţ společnost TOZOS spol. s r.o. patří mezi menší zemědělské subjekty, nebude ani 

vytvoření databáze nijak sloţité. Podnik eviduje své pravidelné odběratele, které lze 
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rozdělit na odběratele konečné, kteří platí v hotovosti přímo v prodejnách patřících 

společnosti, a na odběratele nakupující zboţí na fakturu, na něţ je zaměřen návrh řízení 

pohledávek. Na základě níţe uvedené tabulky, bude kaţdý odběratel ohodnocen a podle 

dosaţených bodů mu bude přidělen konkrétní způsob řízení pohledávek. 

Celková charakteristika Ukazatel 
Váha celková Maximum 

bodů 

Dosaţené výsledky 
Objem trţeb 20% 

35 b. 
Platební disciplína 15% 

Spolupráce 
Ochota poskytovat informace 15% 

30 b. 
Míra partnerství 15% 

Management Informovanost 20% 20 b. 

Charakteristika podniku Postavení v odvětví 15% 15b. 

Celkem  100% 100 b. 

Tabulka č. 54: Bodování odběratelů 

Zdroj:Vlastní zpracování na základě literatury VOZŇÁKOVÁ, I. Efektivní řízení pohledávek. 2004. Str. 43. 

 

Základem pro určení vhodného řízení pohledávek bude rozdělení odběratelů na základě 

přidělených bodů do čtyř skupin. Kaţdé skupině je přidělen vhodný návrh řízení 

pohledávek, jak je patrné z tabulky uvedené níţe. 

Název skupiny Počet bodů Postup při řízení pohledávek 

Klíčoví odběratelé 100 – 90 Zajištění není poţadováno, moţnost skonta 

Spolehliví odběratelé 89 – 55 Faktoring, skonto, směnky 

Rizikovější odběratelé 54 – 26 Faktoring, skonto, zálohy, směnky 

Noví odběratelé 25 – 0 Platby předem, zálohy, směnky, postoupení pohledávek 

Tabulka č. 55: Přidělení způsobu řízení pohledávek 

Zdroj:Vlastní zpracování na základě literatury VOZŇÁKOVÁ, I. Efektivní řízení pohledávek. 200. Str. 55. 

 

Klíčoví odběratelé  

Mezi klíčové odběratele budou patřit hlavní zákazníci společnosti. Spolupráce s nimi je 

bezproblémová, funguje zde zpětná vazba, komunikace i správná informovanost. Tito 

odběratelé mohou být i dodavateli (společníky) podniku. Splatnost pohledávek je u nich 

bezproblémová, faktury platí včas. Pro urychlení inkasa pohledávek bude vhodným 

nástrojem zavedení skonta. 
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Spolehliví odběratelé 

Do této skupiny lze zařadit převáţnou část zákazníků. Důleţití odběratelé tvoří většinu 

trţeb, jejich platební disciplína je uspokojivá. Buď platí své pohledávky včas, nebo krátce 

po lhůtě splatnosti. Nástrojem pro řízení pohledávek bude skonto či faktoring. Výjimečně 

by pro zajištění pohledávek bylo pouţito směnek, především u pohledávek po splatnosti.  

 

Rizikovější odběratelé 

Třetí skupina odběratelů je nazvána rizikovějšími, a to z toho důvodu, ţe se zde mohou 

vyskytnout problémoví zákazníci, převáţně v dolní bodovací hranici. Jsou zde také 

zařazeni odběratelé, podílející se menší mírou na objemu trţeb a platební morálka zde 

pokulhává. Právě pro tyto zákazníky by mohly být vyuţity zálohy. Protoţe to však v praxi 

není vţdy moţné, i zde bude vhodným opatřením zavedení faktoringu a skonta, a to 

především pro zákazníky pohybující se v horní bodovací hranici této skupiny. Podnik tím 

urychlí proces splácení pohledávek a prostředky, které tím získá, bude moci pouţít ke 

splácení svých závazků. 

  

Noví odběratelé 

Poslední skupinou odběratelů, jak uţ sám název napovídá, budou noví odběratelé. Protoţe 

zde ještě nejsou navázány obchodní vztahy, ani bliţší spolupráce, budou poţadovány 

platby předem či zálohy. Platba předem bohuţel není v dnešní ekonomice vţdy moţná, 

neboť i náš odběratel čeká, aţ mu někdo zaplatí. Budou však poţadovány alespoň zálohy. 

U občasných, avšak ne nových odběratelů, kteří budou také zařazeni do čtvrté skupiny, 

bude pouţito směnek. 

6.5 Nástroje řízení pohledávek 

6.5.1 Skonto 

Sleva, která je nabídnuta v případě, ţe zákazník zaplatí před lhůtou splatnosti je 

označována jako skonto. Doba stanovená pro zaplacení je velmi krátká, nebo okamţitá. 

Zaplatí-li zákazník v této lhůtě, je mu poskytnuta sleva vyjádřená v procentech.
65

 

 t  

HDs … hodnota dodávky sníţená o skonto v Kč 
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it … náklady kapitálu přepočtené na délku poskytovaného skonta ve tvaru indexu 

HD … fakturovaná hodnota dodávky
66

 

Hodnotu dodávky sníţenou o skonto lze vypočíst z následujícího vztahu: 

 

is … sazba skonta ve tvaru indexu:
67

 

s = 1 – 1 -  = 1 -  = . 

 

Náklady kapitálu lze vypočíst z následujícího vztahu: 

t k  

T … počet dní, na které se poskytuje skonto (T=DS-LS) 

DS … doba splatnosti obchodního úvěru 

LS … lhůta pro poskytnutí skonta 

ik … roční náklady kapitálu v tvaru indexu (tj. náklady alternativního krátkodobého zdroje 

financování) 

 

Vyuţití pro TOZOS spol. s r.o. 

Společnost eviduje pro různé odběratele odlišné doby splatnosti faktur. Pro první tři 

bonitní skupiny odběratelů bylo navrţeno skonto. Podnik rozlišuje tři druhy splatnosti a to 

pro odběratele mléka, kde je splatnost nastavena na 30 dní, odběratele elektřiny (21 dní) a 

odběratele masa a masných výrobků (45 dní). 

 

Skonto pro odběratele se splatností do 45 dní 

Do této skupiny zákazníků patří odběratelé masa a masných výrobků. Protoţe podnik 

eviduje větší mnoţství zákazníků odebírajících na fakturu, je pro výpočet pouţita průměrná 

výše fakturovaných dodávek odběratelům přesahujícím objem obratu 200 tis. Kč (jelikoţ je 

skonto navrhováno právě pro první tři bonitní skupiny).    

Průměrná hodnota dodávek 19 554 Kč 

Náklady kapitálu 16,98 % (náklady kapitálu jsou stanoveny jako 

průměrná sazba krátkodobého úvěru
68

) 

Podmínky úvěru (1,5/n) a (0/45) 
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 REŢŇÁKOVÁ, M. Finanční management, 2. díl. 2005. Str. 76. 
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 REŢŇÁKOVÁ, M. Finanční management, 2. díl. 2005. Str. 76. 
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Pro tuto skupinu bude poskytnuto 1,5 % slevy, jestliţe zaplatí dříve. Počet dní, za které 

musí zákazník zaplatit, aby skonto pro podnik bylo ještě výhodné, určí následující výpočty. 

  

 

Aby se skonto společnosti ještě vyplatilo, musí zákazník zaplatit o tolik dní dříve, neţ se 

částka 19 261 Kč zúročí na hodnotu 19 554 Kč.  

 

       

       

Výpočet by měl potvrdit, ţe:  

 

                                             

Odběratelé v této skupině musí tedy zaplatit svoji fakturu o 33 dní dříve, aby jim byla 

poskytnuta sleva. Jestliţe provedou úhradu faktury do 12 dní, mohou uplatnit skonto ve 

výši 1,5 %. V ostatních případech musí zaplatit celou částku. 

 

Skonto pro odběratele se splatností do 21 dní 

V této kategorii je evidován hlavní odběratel elektřiny společnosti, kterým je ČEZ a.s. 

Průměrná hodnota dodávek:  940 198 Kč 

Náklady kapitálu:    16,98 % 

Podmínky úvěru:    (0,5/n) a (0/21) 

 

Odběratel musí zaplatit právě o  dní dříve, aby mohl uplatnit skonto: 

                                                            

                                                                    

                          

Výpočet by měl potvrdit, ţe:  
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V případě, ţe by odběratel zaplatil svou pohledávku do 11 dní, bude mu poskytnuto skonto 

ve výši 0,5 %. 

 

Skonto pro odběratele se splatností do 30 dní 

Poslední výpočet skonta je soustředěn na odběratele mléka. Jeho hlavním a téměř 

celkovým odběratelem je Mléko Kunín, odbytové druţstvo.  

Průměrná hodnota dodávek  870 236 Kč 

Náklady kapitálu    16,98 % 

Podmínky úvěru    (1/n) a (0/30) 

  

Faktura musí být zaplacena o  

 

 

                       

Výpočet by měl potvrdit, ţe:  

 

                                                                 

Pokud mlékárna zaplatí svoji fakturu do 8 dní, bude jí poskytnuta sleva ve výši 1 %. 

6.5.2 Faktoring 

Faktoring se zabývá odkupem pohledávek před jejich splatností. Ty jsou odkoupeny 

faktoringovými společnosti, jestliţe nejsou zajištěny jinými zajišťovacími instrumenty. 

Faktor odkupuje na základě smlouvy všechny pohledávky, pokud není mezi oběma 

stranami uzavřena jiná dohoda.
69

 

 

Smlouva můţe být uzavírána jako regresní a bezregresní. Regresní faktoring znamená, ţe 

pokud odběratel nezaplatí svoje závazky, přechází pohledávka opět na stranu klienta, tedy 

společnosti, která si faktoring „objednala“. Naopak faktoring bez regrese je dán právě tím, 

ţe faktoringová společnost přebírá pohledávku s veškerými riziky nesplacení pohledávky 
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odběratelem. Tato forma faktoringu nese sice vyšší náklady, ale i přesto je v České 

republice vyuţívána z 95 %.
70

 

 

Předpoklady faktoringu: 

 podnik má pravidelně se opakující vztahy s odběratelem, jehoţ se týkají odkoupené 

pohledávky; 

 jedná se o přímého prodávajícího; 

 doba splatnosti faktur je do 180 dní; 

 nedocházelo k podstatnému prodlení s platbami těchto zákazníků; 

 je známa alespoň průměrná výše fakturovaných pohledávek.
 71

 

 

Náklady spojené s faktoringem: 

 faktoringový poplatek ve výši 0,5–3,5 % z objemu nesplacených pohledávek 

(zahrnuje rizikovou provizi a další náklady); 

 úrok odvíjející se zpravidla dle sazeb PRIBOR a LIBOR rozšířený o marţi  

2,5–5 %.
72

 

 

Výhody faktoringu: 

  rychlé inkaso pohledávek; 

 zrychlení cash-flow; 

 flexibilní financování; 

 kompletní vedení statistiky faktoringovou společností.
73

 

 

Vyuţití pro TOZOS spol. s r.o. 

Zavedení faktoringu bude vhodné hlavně pro výrobní činnost. Výpočet faktoringu je 

zaměřen na pohledávky související s prodejem masa, masných a dalších výrobků. 

Průměrná doba splatnosti je u těchto odběratelů 45 dní. Protoţe je faktoring vhodný pro 

pravidelné a kvalitní obchodní vztahy, je návrh zaměřen na zákazníky podílející se na 

objemu trţeb minimálně ve výši 100 tis. Kč a pravidelným nebo častějším odběrem 

výrobků a zboţí. Pro výpočet jsou pouţity údaje za poslední sledovaný rok. TOZOS spol. 
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s r.o. zavedením faktoringu získá od faktoringové společnosti finanční prostředky, které 

bude moci pouţít na splacení svých závazků a omezí pohledávky po splatnosti. 

 

Jelikoţ TOZOS spol. s r.o. vyuţívá dlouhodobě sluţeb České spořitelny, a.s., je pro 

výpočet faktoringu vyuţita právě tato společnost. Faktoring České spořitelny patří mezi 

hlavní poskytovatele těchto sluţeb na českém trhu. Pro výpočet bude vyuţito 

bezregresního faktoringu z důvodu eliminace nedobytných pohledávek. Rizika nesplacení 

pohledávky zde tedy převezme faktor. 

Trţby za zboţí a výrobky   33 433 839 Kč 

Průměrná výše fakturované částky 9000 Kč 

Doba splatnosti     45 dní 

Faktoringový poplatek   0,7 % + riziko nesplacení 0,5 % = 1,2 % 

Úrok z profinancování 1M PRIBOR + 3,0 % p. a (0,98 %
74

 + 3,0 % 

p. a. = 3,98 % p. a.) 

Výše zálohové platby 80 % 

1. den bude vystavena faktura, jejíţ kopii spolu s dodacím listem pošle společnost 

faktoringové společnosti. 

 

2. den faktoringová společnost poskytne dodavateli zálohu ve výši 80 %. 

 

 

45. den odběratel zaplatí faktoringové společnosti 9000 Kč. Faktoringová společnost 

doplatí společnosti TOZOS spol. s r.o. zbytek fakturované částky ve výši 1800 Kč. 

Propočítá faktoringový poplatek . Úrok z profinancování bude 

činit: 

 

 

Celkové náklady na jednu fakturovanou částku budou tedy ve výši 152,16 Kč. TOZOS 

spol. s r.o. zaplatí 1,69 % faktoringové společnosti za kaţdou fakturovanou částku. 
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6.6 Časový harmonogram 

Náročnost celého návrhu nebude příliš vysoká. Bude zavedena databáze zákazníků, 

společnost své odběratele uţ jakýmsi způsobem monitoruje, změna proběhne převáţně 

v části správného přiřazení způsobu řízení pohledávek. Vzhledem k tomu, ţe má podnik 

zaměstnankyni, která se stará o pohledávky, změnil by se spíše přístup k jejich 

vyhodnocování a zavedla by se prevence jejich vzniku patřičnými zajišťovacími 

instrumenty. Vytvoření databáze by zvládla buď samotná zaměstnankyně, popřípadě by 

byl tento projekt zadán externí společnosti, která by dle poţadavků databázi zpracovala. O 

samotné vedení by se uţ starala zaměstnankyně společnosti TOZOS spol. s r.o. Podnik 

začátkem roku investoval do nového informačního systému Microsoft Dynamics NAV, 

kde je informační síť zaloţena na Windows Small Business Server 2003 a obsahuje 

Exchange pro plánování a elektronické zprávy a SQL server (Share point), coţ usnadní i 

otázku nákupu nového softwaru. Zavedení a změna celého řízení pohledávek by proto 

neměla trvat déle neţ 3 měsíce. 

6.7 Predikce přínosu návrhu pro TOZOS spol. s r.o. 

Zavedení nového procesu řízení pohledávek bude mít pro podnik několik pozitiv. 

Pohledávky z obchodního styku tvořily v roce 2009 9511 tis. Kč. Z toho bylo průměrně 

9226 tis. Kč evidováno za pohledávky z tuzemského obchodního styku.  

6.7.1 Optimistický odhad -  skonto 

Skonto vyuţije 60 % odběratelů, kterým bude nabídnuto. Hodnota splacených pohledávek 

je tedy ve výši: 

 

 

Odběratelé masa a výrobků (60 % trţeb)  3321 tis. Kč – těm je nabídnuta sleva ve výši 1,5 

% 

Odběratelé elektřiny (15 % z trţeb) 830 tis. Kč – sleva 0,5 % 

Odběratelé mléka (14 % z trţeb) 775 tis. Kč – sleva 1 % 

Náklady vzniklé při poskytnutí skonta 

Odběratelé masa a výrobků  

Odběratelé elektřiny  



 

-80- 

 

Odběratelé mléka  

Celkem za skonto  

Náklady spojené s realizací  20 000 – 40 000 Kč 

Uvolněné prostředky  

Na základě pozitivní predikce návrhu by společnost mohla získat uvolněné prostředky ve 

výši 5 434 tis. Kč. Ty by byly celé pouţity na splacení krátkodobého úvěru. Došlo by tedy 

ke sníţení stavu pohledávek z obchodních vztahů na 4 077 tis. Kč z původní výše 9511 tis. 

Kč. Krátkodobé bankovní úvěry by klesly na částku 12 301 tis. Kč a tedy i cizí zdroje by se 

sníţily z 121 239 tis. Kč na 115 805 tis. Kč. 

Srovnání přínosu skonta Před zavedením skonta Po zavedení skonta 

Celková zadluţenost 72,18% 68,95% 

Okamţitá likvidita 0,0332 0,0362 

Doba inkasa pohledávek 34,10 dní 21,4 dní 

Tabulka č. 56: Pozitivní predikce přínosu skonta 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedených výpočtů 

6.7.2 Realistický odhad – skonto 

Skonto vyuţije 40 % zákazníků, kterým bude poskytnuto. Bude splaceno: 

 

Odběratelé masa a výrobků (60 % trţeb)  2 215 tis. Kč – sleva 1,5 % 

Odběratelé elektřiny (15 % z trţeb) 554 tis. Kč – sleva 0,5 % 

Odběratelé mléka (14 % z trţeb) 517 tis. Kč – sleva 1 %  

Náklady vzniklé při poskytnutí skonta 

Odběratelé masa a výrobků  

Odběratelé elektřiny  

Odběratelé mléka  

Celkem za skonto  

Náklady spojené s realizací 20 000 – 40 000 Kč 

Uvolněné prostředky  

Realistická předpověď vývoje finanční situace podniku po zavedení skonta je 

nejpravděpodobnější. Stejně jako v předešlém případě budou peníze získané splacením 

pohledávek pouţity na zaplacení krátkodobého závazku. Pohledávky z obchodních vztahů 
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by klesly na 5 631 tis. Kč. Krátkodobé závazky, tedy krátkodobý úvěr, by byl sníţen na 

hodnotu 13 855 tis. Kč a dojde tím i k poklesu cizích zdrojů na hodnotu 117 359 tis. Kč. 

Srovnání přínosu skonta Před zavedením skonta Po zavedení skonta 

Celková zadluţenost 72,18% 69,87% 

Okamţitá likvidita 0,0332 0,0353 

Doba inkasa pohledávek 34,10 dní 24,85 dní 

Tabulka č. 57: Realistická predikce přínosu skonta 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedených výpočtů 

6.7.3 Pesimistický odhad  - skonto 

Skonto vyuţijí pouze odběratelé masa a výrobků. A to 30 % z těch, kterým bude sleva 

nabídnuta:  

. 

Odběratelé masa a výrobků (60 % trţeb) 1661 tis. Kč – sleva 1,5 % 

Náklady vzniklé při poskytnutí skonta 

Odběratelé masa a výrobků  

Náklady spojené s realizací  

Uvolněné prostředky  

V případě, ţe by sleva zaujala pouze odběratele masa a masných výrobků došlo by 

k uvolnění 2 703 085 Kč. Náklady spojené s realizací by sice převýšily náklady na samotné 

skonto, tato investice by však měla velký přínos do budoucna, lze tedy říci, ţe i negativní 

predikce je pro podnik přínosná. Pohledávky z obchodních vztahů klesnou na částku 6 808 

tis. Kč. Krátkodobý úvěr bude splacen do výše 15 032 tis. Kč. 

Srovnání přínosu skonta Před zavedením skonta Po zavedení skonta 

Celková zadluţenost 72,18% 70,57% 

Okamţitá likvidita 0,0332 0,0346 

Doba inkasa pohledávek 34,10 dní 29,61 dní 

Tabulka č. 58: Negativní predikce přínosu skonta 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedených výpočtů 
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Pozitivní, realistická i negativní predikce potvrdily přínos pro společnost TOZOS spol. 

s r.o. Ve všech třech variantách došlo ke zlepšení finanční situace podniku. Graf níţe 

nastiňuje změnu doby inkasa pohledávek, která byla jedním z cílů návrhu řízení 

pohledávek. Na základě realistické varianty by se zrychlila doba splácení pohledávek o 10 

dní.  

 

Graf č. 25 Změna doby inkasa pohledávek 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedených výpočtů 

6.7.4 Dopady zavedením faktoringu 

Factoring České spořitelny převezme pohledávky ve výši 80 %. Druhý den po vystavení a 

zaslání faktury dostane 80 %, zbylých 20 % doplatí faktoringová společnost po úhradě 

faktury odběratelem. Jelikoţ se jedná o bezregresní faktoring, hlavním cílem je eliminace 

pohledávek po splatnosti. Průměrné pohledávky z obchodních vztahů činí 9 226 tis. Kč. 

80 % z průměrných pohledávek  

Odběratelé masa a výrobků 

 (60 % z průměrných pohledávek)  

Náklady na faktoring (1,69 %)  

Uvolněné prostředky  

Část pohledávek, která bude splacena faktorem následně (20 %): 

 

Uvolněné prostředky splatí část krátkodobých závazků společnosti. Ty klesnou z 17 735 

tis. Kč na 13 381 tis. Kč. Cizí zdroje se sníţí na hodnotu 43 359 tis. Kč. Pohledávky 

z obchodních vztahů se sníţí na 5 157 tis. Kč, pro následující výpočet je třeba brát v úvahu 

prostředky, které faktor doplatí společnosti TOZOS spol. s r.o. později (1 845 tis. Kč). 
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Srovnání přínosu faktoringu Před zavedením faktoringu Po zavedení faktoringu 

Celková zadluţenost 72,18% 69,59% 

Okamţitá likvidita 0,0332 0,0356 

Doba inkasa pohledávek 34,10 dní 28,12 dní 

Tabulka č. 59: Přínos faktoringu 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedených výpočtů 

 

Nakonec je pro lepší přehlednost zpracována tabulka, kde jsou srovnány všechny varianty 

skonta a faktoring. 

Změny na základě 

skonta a faktoringu 

(v tis. Kč) 

Pohledávky 

z obchodního styku 

Oběţná 

aktiva 

Cizí zdroje Krátkodobé 

úvěry 

Před zavedením skonta 9 511 67 482 121 239 17 735 

Skonto - optimistická 

varianta 
4 047 61 942 115 805 12 301 

Skonto -  realistická 

varianta 
5 631 63 602 117 359 13 855 

Skonto - pesimistická 

varianta 
6 808 64 779 118 536 15 032 

Faktoring 5 157 64 973 116 835 13 381 

Tabulka č. 60: Srovnání skonta a faktoringu 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedených výpočtů 

 

Výše uvedenými výpočty, jakoţto i tabulkou, kde jsou zahrnuty základní změny v bilanci 

podniku po zavedení skonta či faktoringu, se potvrdilo, ţe návrh by byl pro společnost 

přínosný. Zavedení kvalitní databáze je pro práci s řízením pohledávek velice přínosné, a 

proto lze celý návrh společnosti doporučit. 

Dalšími moţnými nástroji jsou směnky, zálohy, platby předem apod. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit finanční situaci podniku TOZOS spol. s r.o. pomocí 

vybraných metod finanční analýzy a navrhnout opatření na zlepšení v problémových 

oblastech.  

 

Diplomová práce byla rozdělena do tří částí, a to na část teoretickou, analytickou a 

návrhovou. 

 

V teoretické části byly vymezeny termíny finanční analýza, uţivatelé finanční analýzy, 

zdroje dat finanční analýzy a metody finanční analýzy. 

 

Před analytickou částí diplomové práce byla věnována krátká kapitola charakteristice 

analyzované společnosti, kde byl nastíněn předmět jejího podnikání, organizační struktura 

podniku, historie společnosti, ale i její současné postavení. 

 

V analytické části diplomové práce byla na základě strategické analýzy zpracována 

SLEPTE analýza pro vnější okolí podniku a Porterova analýza pěti konkurenčních sil a 

model 7S McKinseyho pro vnitřní okolí podniku. Výsledkem byla SWOT analýza, která 

poukázala na slabé a silné stránky podniku, příleţitosti, ale i rizika pro TOZOS spol. s r.o. 

Hlavními silnými stránkami jsou dobré postavení společnostmi mezi jejími hlavními 

konkurenty a kvalitní výrobky, z nichţ jsou některé oceněny značkou KlasA. Naopak 

v minulosti chyběl společnosti kvalitní informační systém a dostatečná integrace 

zaměstnanců. Příleţitostí by pro podnik mohl být vzrůstající trend bio-výrobků, který by 

také mohl být spojen se vstupem na zahraniční trhy směrem do Polska. Jakousi větší 

hrozbou jsou nejen pro TOZOS spol. s r.o., ale i pro všechny zemědělské společnosti 

vzrůstající ceny komodit. V neposlední řadě jde o sjednocení sazeb DPH, které navýší 

společnosti náklady a zdraţí výrobky společnosti. 

 

Následovala finanční analýza, která spočívala ve čtyřech hlavních analýzách, a to v 

analýze stavových ukazatelů, rozdílových a tokových ukazatelů, poměrových ukazatelů a 

analýze soustav ukazatelů. Vybrané ukazatele rentability, zadluţenosti a likvidity byly 

porovnány s hlavní konkurencí. Výsledkem finanční analýzy bylo shrnutí hlavních silných 
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a slabých stránek podniku. Společnost zaznamenala za sledované období růst trţeb, stejně 

tak zvyšující se hodnoty ukazatelů produktivity. Rentability se pohybovaly v dobrých 

hodnotách, některé z nich dokonce zaznamenaly výrazně lepší hodnoty neţ společností 

pohybujících se ve stejném odvětví. Šlo o ukazatel rentability vlastního kapitálu, jehoţ 

hodnota dosahovala v posledním sledovaném roce 22,83 %. Nejlepší konkurent MP 

Krásno a.s. přitom vykazoval 14,33 %. 

 

Mezi slabé finanční stránky podniku patří vysoká zadluţenost společnosti a likvidita 

společnosti. Ta se však stále pohybuje nad hodnotami v odvětví. Běţná likvidita 

dosahovala výše 1,03, zatímco konkurenční podniky v odvětví se pohybovaly pouze 

v rozmezí 0,19–0,73. Pohotová a běţná likvidita zaostávala za odvětvím, jehoţ hodnoty se 

pohybovaly kolem 0,4. Hlavní problémem byl však vzrůstající stav pohledávek 

společnosti, a to jak před tak po splatnosti faktur a s tím spojená doba inkasa pohledávek, 

která během sledovaného období vzrostla z 23 na 34 dní. 

 

Poslední část byla zaměřena na návrh řízení pohledávek, která předpokládá zavedení 

nového systému řízení pohledávek a příslušného přiřazení samotného způsobu řízení 

pohledávek. Zavedení nového systému řízení pohledávek zvýší likviditu společnosti tím, 

ţe část krátkodobých dluhů bude zaplacena právě z prostředků, které tímto podnik získá. 

Sníţí se tedy i zadluţenost podniku, zvýší se likvidita. Celkovým přínosem bude zrychlení 

celého koloběhu.  

 

V závěru práce je vypracován optimistický, realistický, ale i pesimistický odhad přínosu 

zavedení skonta pro TOZOS spol. s r.o. a dopad, který by nastal po zavedení faktoringu. 

Všechny tyto varianty jsou porovnány. 

  

Diplomová práce prezentuje moţná řešení ve vybraných oblastech finančního řízení 

podniku. Za přínos diplomové práce lze povaţovat nejen navrhovaný způsob řízení 

pohledávek, ale i návrh metodiky finanční analýzy v podmínkách konkrétního podniku. 

Přínos diplomové práce spatřuji rovněţ v oblasti svého odborného růstu. 
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EBIT  zisk před zdaněním a nákladovými úroky 

CFcelkové  cash-flow celkové 

CFfinanční  cash-flow finanční 

CFinvestiční cash-flow investiční 

CFprovozní  cash-flow provozní  

ČPK  čistý peněţní kapitál 

ČPM  čistý peněţní majetek 

ČPP  čisté pohotové prostředky 

ČR  Česká republika 

DPH  daň z přidané hodnoty 

LIBOR  London InterBank Offered Rate – Londýnská mezinárodní bankovní sazba 
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Q  kvartál 
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Příloha č. 1: Rozvaha TOZOS spol. s r.o. za roky 2005–2009 

2008 2007 2006 2005

Netto Netto Netto Netto Netto

AKTIVA CELKEM 167958 182618 128969 123152 112204

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 97 075 102 617 68 594 69 184 66 308

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 115 3 467 3 027 1 355 1 499

1.    Zřizovací výdaje

2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3.    Software 119 182 39 97

4.    Ocenitelná práva

5.    Goodwill

6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 2996 3 285 3 027 1 316 1 402

7.    Nedokončený dlouh. nehmotný majetek

8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 93 945 99 130 65 547 64 785 61 874

1.    Pozemky 1596 1 770 2 168 2 018 1 611

2.    Stavby 46874 42 156 43 626 40 056 42 523

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 35247 15 041 17 137 17 776 17 992

4.    Pěstitelské celky trvalých porostů

5.    Základní stádo a tažná zvířata 11170 10 106 8 582 8 352 8 123

6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek

7.    Nedokončený dlouh. hmotný majetek 199 33 834 648 234 375

8.    Poskytnuté zálohy na DHM 0 100 5 700 3 338

9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -1141 -3 877 -6 614 -9 351 -12 088

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 15 20 20 3 044 2 935

1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách

2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly 15 20 20 3 044 2 935

4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám

   a účetním jednotkám pod podstatným vlivem

5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek

6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 67 482 76 616 58 561 52 720 44 378

C.I. Zásoby 51 021 47 255 39 216 33 238 28 487

1.    Materiál 5033 3 730 3 158 2 241 2 154

2.    Nedokončená výroba a polotovary 5749 5 009 4 914 4 740 4 967

3.    Výrobky 16940 16 627 14 186 13 103 8 129

4.    Zvířata 22353 20 844 15 972 12 362 12 416

5.    Zboží 946 1 045 986 792 821

6.    Poskytnuté zálohy na zásoby

C.II. Dlouhodobé pohledávky 2 900 0 0 0 0

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 2900

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem

4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

5.    Dohadné účty aktivní

6.    Jiné pohledávky

7. Odložená daňová pohledávka

8. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

C.III. Krátkodobé pohledávky 11 393 26 718 12 079 10 854 9 071

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 9511 6 962 7 514 6 612 5 365

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem

4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

6.    Stát - daňové pohledávky 279 16 808 1 293 1 293 827

7.    Ostatní poskytnuté zálohy 535 470 376 262 232

8.    Dohadné účty aktivní 814 2 443 2 766 2 535 2 532

9.    Jiné pohledávky 254 35 130 152 115

C.IV. Finanční majetek 2 168 2 643 7 266 8 628 6 820

1.    Peníze 106 50 26 57 83

2.    Účty v bankách 2062 2 593 7 240 8 571 6 737

3.    Krátkodobý finanční majetek

4.    Pořizovaný krátkodobý majetek

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 3401 3 385 1 814 1 248 1 518

D.I. Časové rozlišení 3 301 3 385 1 814 1 248 1 518

1.    Náklady příštích období 647 1 105 888 607 705

2.    Komplexní náklady příštích období

3.    Příjmy příštích období 2654 2 280 926 641 813

Rozvaha v plném rozsahu: AKTIVA 2009

R O Z V A H A  -  TOZOS spol. s r.o. k 31.12.

 



 

2009 2008 2007 2006 2005

Netto Netto Netto Netto Netto

   PASIVA CELKEM 167958 182618 128969 123149 112204

A. VLASTNÍ KAPITÁL 46 667 36 011 35 527 27 939 24 206

A.I. Základní kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1.    Základní kapitál 1000 1000 1 000 1 000 1 000

2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

3.    Změny vlastního kapitálu

A.II. Kapitálové fondy -120 -120 -1 871 -3 065 -3 174

1.    Emisní ážio

2.    Ostatní kapitálové fondy

3.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -120 -120 -1 871 -3 065 -3 174

4.    Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 100 100 100 100 100

1.    Zákonný rezervní fond 100 100 100 100 100

2.    Statutární a ostatní fondy

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 35 031 36 298 29 904 26 280 17 470

1.    Nerozdělený zisk minulých let 35031 36298 29 904 26 280 17 470

2.    Neuhrazená ztráta minulých let

A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 10656 -1267 6 394 3 624 8 810

B. CIZÍ ZDROJE 121 239 146 468 93 422 94 696 87 898

B.I. Rezervy 3 531 9 100 6 275 3 333 4 929

1.    Rezervy podle zvláštních právních předpisů 3531 9100 5 750 3 333 4 929

2.    Rezerva na důchody a podobné závazky

3.    Rezerva na daň z příjmů

4.    Ostatní rezervy 525

B.II. Dlouhodobé závazky 27 252 30 590 34 796 36 810 35 853

1.    Závazky z obchodních vztahů

2.    Závazky k ovládanými a řízenými osobami

3.    Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení

5.    Přijaté zálohy

6.    Vydané dluhopisy

7.    Směnky k úhradě

8.    Dohadné účty pasivní

9.    Jiné závazky 25836 28360 31 891 33 526 33 169

10.    Odložený daňový závazek 1416 2230 2 905 3 284 2 684

B.III. Krátkodobé závazky 42 743 43 958 37 169 39 040 35 660

1.     Závazky z obchodních vztahů 30004 29548 22 555 28 690 23 191

2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám

3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 1193 978 1 224 1 788 2 045

5.     Závazky k zaměstnancům 2177 2535 2 480 2 062 2 048

6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1166 1372 1 379 1 010 1 079

7.    Stát - daňové závazky a dotace 3286 3716 3 832 1 528 3 315

8.    Přijaté zálohy 1518 1219

9.    Vydané dluhopisy

10.    Dohadné účty pasivní 370 424 1 723 193 125

11.    Jiné závazky 3029 4166 3 976 3 769 3 857

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 47 713 62 820 15 182 15 513 11 456

1.    Bankovní úvěry dlouhodobé 25120 30196 6 131 6 117 8 119

2.    Krátkodobé bankovní úvěry 17735 31504 9 051 9 396 3 337

3.    Krátkodobé finanční výpomoci 4858 1120

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 52 139 20 514 100

C.I. Časové rozlišení 52 139 20 514 100

1.    Výdaje příštích období 52 139 20 514 100

2.    Výnosy příštích období 0 0 0 0 0

Rozvaha v plném rozsahu: PASIVA

 
 



 

Příloha č. 2: Výkaz zisků a ztrát TOZOS spol. s r.o. 2005-2009 

č.ř. 2009 2008 2007 2006 2005

I. Tržby za prodej zboží 01 61 152 62 901 59 617 55 960 58 405

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 51 631 53 636 51 730 48 470 51 240

+ OBCHODNÍ MARŽE 03 9 521 9 265 7 887 7 490 7 165

II. Výkony 04 178 587 185 676 178 691 170 714 181 127

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 89 720 89 201 85 937 78 208 83 575

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 2 577 7 408 4 866 4 693 2 601

3. Aktivace 07 86 290 89 067 87 888 87 813 94 951

B. Výkonová spotřeba 08 139 391 148 812 137 862 133 051 135 854

1. Spotřeba materiálu a energie 09 112 554 122 719 113 709 110 984 113 963

2. Služby 10 26 837 26 093 24 153 22 067 21 891

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 48 717 46 129 48 716 45 153 52 438

C. Osobní náklady 12 43 293 45 039 44 135 40 740 39 394

1. Mzdové náklady 13 32 734 33 177 33 168 30 296 29 261

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 10 039 11 839 10 952 10 444 10 133

4. Sociální náklady 16 520 23 15

D. Daně a poplatky 17 509 700 574 509 553

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 12 424 13 718 13 233 13 195 12 971

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 10 207 9 461 4 959 3 828 4 209

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 7 210 5 613 1 414 974 397

2. Tržby z prodeje materiálu 21 2 997 3 848 3 545 2 854 3 812

F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 9 412 5 737 5 582 4 551 5 261

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 6 672 2 312 2 436 1 980 1 553

2. Prodaný materiál 24 2 740 3 425 3 146 2 571 3 708

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 25 -5 386 117 -753 -4 424 -3 772

oblasti a komplexních nákladů přístích období 26

IV. Ostatní provozní výnosy 27 24 533 24 287 29 722 29 081 25 959

H. Ostatní provozní náklady 28 10 692 11 710 15 948 17 675 15 430

V. Převod provozních výnosů 29

I. Převod provoz. nákladů 30

 * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 12 513 2 856 4 678 5 816 12 769

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 8694

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 5 1751 4223

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33

1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 34

jednotkách pod podstatným vlivem 35

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 36

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 37

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38

K. Náklady z finančního majetku 39

IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů 40

L. Náklady z přecenění CP derivátů 41

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 42

X. Výnosové úroky 43 98 168 359 426 587

N. Nákladové úroky 44 2 508 2 281 1 271 1 236 1 130

XI. Ostatní finanční výnosy 45 56 11 3 1 7

O. Ostatní finanční náklady 46 232 514 205 184 105

XII. Převod finančních výnosů 47

P. Převod finančních nákladů 48

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 -2 591 -4 367 3 357 -993 -641

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 50 -734 -244 1 641 1 209 3 318

1. splatná 51 80 432 2 020 610 2 167

2. odložená 52 -814 -676 -379 599 1 151

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 53 10 656 -1 267 6 394 3 614 8 810

XIII. Mimořádné výnosy 54

R. Mimořádné náklady 55

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56

1. splatná 57

2. odložená 58

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 0 0 0 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 60

*** Výsledek hospodaření za účetní období 61 10 656 -1 267 6 394 3 614 8 810

Výsledek hospodaření před zdaněním 62 9 922 -1 511 8 035 4 823 12 128

Položka

V Ý S L E D O V K A  -  TOZOS spol. s r.o. k 31.12. v tis. Kč

 



 

Příloha č. 3.: Cash-flow TOZOS spol. s r.o. 2005-2009 

 

2009 2008 2007 2006 2005

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) 9 922 -1 511 8 035 4 833 12 128

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 8 914 14 296 9 943 10 586 10 898

A.1.1. Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku 12 424 10 981 10 496 10 458 10 234

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -5 386 2 752 1 984 -1 688 -1 035

A.1.3. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv -534 -1 550 -3 499 1 006 1 156

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.1.5. Úrokové náklady a výnosy 2 410 2 113 912 810 543

A.1.6. Ostatní nepeněžní operace 

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -3 026 7 994 -11 111 5 508 -4 995

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 12 073 -15 863 -1 008 -1 246 3 108

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -11 333 31 896 -4 125 11 505 -5 034

A.2.3. Změna stavu zásob -3 766 -8 039 -5 978 -4 751 -3 069

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku

A.3. Placené úroky -2 508 -2 281 -1 271 -1 236 -1 130

A.4. Přijaté úroky 98 168 359 426 587

A.5. Placené daně 73 -2 120 -430 -2 436 -1 455

A.6. Příjmy a výdaje s mimořádnými účetními případy

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 13 473 16 546 5 525 17 681 16 033

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -13 558 -47 316 -15 374 -15 202 -12 088

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 7 210 5 613 10 108 974 397

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -6 348 -41 703 -5 266 -14 228 -11 691

Peněžní toky z finanční činnosti

C.1. Změna stavu dlouhodobých příp. krátkodobých závazků -7 600 20 354 -1 621 -1 645 -4 760

C.2. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky

C.2.1. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku

C.2.2. Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -7 600 20 354 -1 621 -1 645 -4 760

F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků -475 -4 803 -1 362 1 808 -418

P. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na počátku období 2 643 7 266 8 638 6 820 7 238

R. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na konci období 2 168 2 463 7 276 8 628 6 820

17978 15419 23026
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 

kapitálu a mimořádnými výnosyA.*

Přehled o peněžních tocích - TOZOS s.r.o.

18 836 12785

údaje jsou v tis. Kč

18 031
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 

položkamiA.**
15 810 20 779 6 867 20 927

 


