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Abstrakt  

Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku v letech 

2013-2017 a následnými návrhy na zlepšení situace. Teoretická část definuje cíle, 

pojmy a použité metody sloužící k finanční analýze, dále představuje společnost. Druhá 

část se zabývá vlastní prací a je zaměřená na zpracování a aplikaci jednotlivých 

ukazatelů na analyzovanou společnost Czech Sport Aircraft, a.s. Poslední část obsahuje 

vlastní návrhy na zlepšení současné finanční situace společnosti.  

 

Abstract 

Bachelor thesis gives analyze financial situation of the selected company in years 2013-

2017 and the subsequent proposals for improvement of the situation. Theoretical section 

defines information about aims, concepts and used methods for financial analysis, as 

well as presented  the company.  The second part, deals with own work, is focused on 

processing and application of individual indicators to the analyzed company Czech 

Sport Aircraft, a.s. The last part contains recommendations for improving the current 

financial situation of company.    
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ÚVOD  

Tato bakalářská práce analyzuje současnou finanční a ekonomickou situaci v podniku. 

Vytváří zpětnou vazbu pro vedení společnosti, vyjadřuje rozdíl mezi řídícími plány a 

skutečností. Upozorňuje na určité nedostatky hospodaření společnosti, které by mohly v 

budoucnu znamenat finanční a ekonomické problémy.  

Díky dvouleté spolupráci jsem pro zpracování své bakalářské práce zvolila společnost 

Czech Sport Aircraft, a.s., níže jsou použity neveřejné interní zdroje, které mi poskytla 

společnost k vypracování mé bakalářské práce.  Akciová společnost Czech Sport 

Aircraft, a.s. se zabývá výrobou, prodejem, servisem a vývojem letadel. Jedná se o 

středně velkou firmu se sídlem v Kunovicích, kde se nachází také výrobní hala. Drtivá 

většina vyrobených letadel v České Republice je exportována k prodeji do Spojených 

států amerických. Moje spolupráce s Czech Sport Aircraft probíhá na území USA. 

Působím jako externí marketingová salles podpora partnerské firmy Cruiser Aircraft 

Inc., která se stala výhradním importérem pro americký trh. Firma Czech Sport Aircraft 

jakožto celosvětově známá legenda ve výrobě letadel se pyšní od roku 2015 titulem 

největší společnosti na americkém trhu v kategorii výroby malých sportovních letadel.  

V úvodní části mojí bakalářské práce se zabývám teoretickými východisky, vymezuji 

klíčová slova. V této části se věnuji samozřejmě i charakteristice firmy.  

Druhá neboli analytická část obsahuje Porterovu analýzu pěti sil, finanční analýzu za 

pomoci rozboru rozvahy, výkazu zisku a ztrát, výpočtu poměrových ukazatelů a SWOT 

analýzu.  

Ve třetí části jsem se zamyslela nad finančním zdravím této společnosti a v neposlední 

řadě jsem popsala, jak by mohl vypadat vývoj Czech Sport Aircraft, a.s. nadále a 

navrhuji zlepšení, která by byla vhodná pro ještě lepší vývoj této firmy.  
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1. CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  

1.1. Cíle a postup práce  

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení hospodaření společnosti Czech Sport 

Aircraft, a.s. na základě analyzování příjmů a výdajů v letech 2013 – 2017. Z 

vypočtených výsledků lze vymezit její hlavní problémy a učinit návrhy, které pomohou 

zlepšit nastávající situaci. A to na základě finanční analýzy, SWOT analýzy, současně 

také externího rozboru na základě Porterova modelu pěti hybných sil. Finanční analýzu 

provedu dle účetních výkazů společnosti pomocí vybraných elementárních metod. 

Výsledky těchto metod jsou porovnávány s doporučenými hodnotami nebo oborovým 

průměrem.  

Další rozvoj Czech Sport Aircraft, a.s. významně ovlivňuje americký trh a prodejní 

úspěchy partnerské společnosti Cruiser Aircraft, Inc. Téměř většina vyrobených letadel 

je exportována na zahraniční trh. Bude proveden návrh na zlepšení a možnosti růstu na 

evropském i zaoceánském trhu.  

Během mé dvouleté let spolupráce se společností jsem v kontaktu především s 

koncovými uživateli a potencionálními zákazníky. Díky zpětné vazbě, kterou jsme 

nashromáždili během výstav konaných na území USA, víme, že klientela je zcela 

spokojena s designem, výkonem, spotřebou a cenou českých dvoumístných letadel. 

Víceméně jediná kritika se objevuje v požadavku na čtyřmístný model. Zbrusu nový 

exkluzivní model Quattro Cruiser byl v roce 2018 představen na výstavě v německém 

městě Friedrichshafen pouze jako prototyp neboli experimentální kus. Hlavním cílem 

společnosti je nyní dokončit vývoj modelu Quattro Cruiser, získat potřebné licence a 

uvést ho opět na prodejní příčky.  

Na základě provedených analýz navrhuji další možnosti rozvoje a zlepšení zjištěných 

nedostatků. Tyto návrhy a celkový průběh hodnocení budou konzultovány s vedením 

společnosti a CEO partnerské společnosti Cruiser Aircraft, Inc. Použití metod finanční 

analýzy, analýzy externího a interního prostředí bych ráda pomohla k celkovému 

zlepšení finanční situace firmy Czech Sport Aircraft, a.s., a to pokud možno z 

dlouhodobého hlediska.   
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1.1. Historie a současný stav společnosti Czech Sport Aircraft, 

a.s. 

1.1.1. Základní údaje  

 

Obrázek 1 - logo Czech Sport Aircraft, a.s. 

Zdroj: www.czechsportaircraft.com 

Název firmy: Czech Sport Aircraft a.s. 

Zapsáno: 30.1.2008 

Sídlo: Na Záhonech 212, 686 04, Kunovice, Česká Republika 

Identifikační číslo: 28240316 

Daňové identifikační číslo: CZ28240316  

Právní forma: akciová společnost 

Základní kapitál: 150 000 000,- Kč (splaceno 100%) 

Společník: Jediný akcionář: 

 Assets Management, a.s. 

83106 Bratislava, Potočná 40, Slovenská republika 

Identifikační číslo: 44285418 (OR ČR, 2019) 

http://www.czechsportaircraft.com/
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1.1.2. Předmět podnikání  

V obchodním rejstříku firmy je zapsán předmět podnikání: 

- Výroba, prodej, servis a vývoj letadel 

V obchodním rejstříku jsou mimo jiné zapsány tyto předměty podnikání: 

 pronájem nemovitostí 

 bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb 

zajišťujících řádný provoz nemovitostí 

 bytů a nebytových prostor (OR ČR, 2019) 

Společnost se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou lehkých sportovních letounů 

(LSA) určených pro základní a pokračovací letecký výcvik (PPL), základní výcvik 

vojenských pilotů, rekreační létání a leteckou turistiku. (Interní podklady poskytnuté 

Czech Sport Aircraft, a.s.) 

1.1.3. Historie a současnost 

Czech Sport Aircraft a.s. byla založena zakladatelskou listinou jako akciová společnost 

dne 30.1.2008 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku u soudu v Praze dne 

30.1.2008. V dubnu 2008 odkoupila firma Czech Sport Aircraft, a.s., zkrachovalou 

kunovickou firmu Czech Aircraft Works včetně licence na výrobu dvoumístného 

letadla. (Interní podklady poskytnuté Czech Sport Aircraft, a.s.) 

Czech Sport Aircraft, a.s. se dostala v první polovině roku 2009 do insolvenčního řízení. 

Poté společnost provedla kompletní restrukturalizaci podniku, včetně rozšíření 

výrobních kapacit a podařilo se jí získat certifikaci pro vývoj a výrobu letadel dle norem 

EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví). (Interní podklady poskytnuté Czech 

Sport Aircraft, a.s.) 

Během let 2010 – 2011 Czech Sport Aircraft, a.s. spolupracovala s americkým 

výrobcem Piper Aircraft a vznikla speciální verze letadel PiperSport. (Interní podklady 

poskytnuté Czech Sport Aircraft, a.s.) 
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V roce 2013 firma Czech Sport Aircraft vykázala tržby ve výši 85 milionů korun, z toho 

přes 80 milionů korun ze zahraničí, a čistý zisk dosáhl téměř 11 milionů korun. (Interní 

podklady poskytnuté Czech Sport Aircraft, a.s.) 

S počtem 31 vyrobených letadel se společnost v roce 2015 stala druhou největší 

společností na trhu v USA v kategorii výroby malých sportovních letadel. V tomto roce 

firma získala svou historicky největší objednávku, a to na 16 letounů Sport Cruiser, 

jejichž celková cena přesahovala 60 milionů Kč. (Interní podklady poskytnuté Czech 

Sport Aircraft, a.s.) 

Czech Sport Aircraft v roce 2017 zrealizovala výstavbu prodejního a servisního centra 

pro americký trh. Výhradním importérem a zároveň partnerskou firmou pro USA se 

stala firma Cruiser Aircraft, INC., sídlící ve městě Sebastian na Floridě. Ve středisku se 

nachází centrální vedení společnosti, kanceláře, sklad a hangár dosahující rozlohy 

1500m
2
. (Interní podklady poskytnuté Czech Sport Aircraft, a.s.) 

 Společnost velmi úspěšně pokračuje v tradici výroby letadel v Kunovicích. 

Celosvětově známou legendou výroby letadel se Kunovice pyšní více než 80 let. 

(Interní podklady poskytnuté Czech Sport Aircraft, a.s.) 

1.1.4. Organizace  

Počet členů statutárního orgánu: 1  

Počet členů dozorčí rady: 3  

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (OR ČR, 2019) 

Statutární orgán - představenstvo: 

 předseda představenstva: 

Ing. MILOŠ JURÍČEK, 83106 Bratislava, Potočná 40, Slovenská republika 

o Den vzniku funkce: 20. června 2014 

o Den vzniku členství: 20. června 2014 
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o Způsob jednání: Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. (OR 

ČR, 2019) 

Dozorčí rada: 

 člen dozorčí rady: 

IGOR LÁCLAV, 06707 Ulič, Ulič 2, Slovenská republika 

o Den vzniku členství: 20. června 2014  

MIROSLAV PETÁK 

o 96652 Tekovská Beznica, Tekovská Beznica 525, Slovenská republika 

o Den vzniku členství: 20. června 2014 (OR ČR, 2019) 

 

 předseda dozorčí rady: 

DANIELA SLAŠŤANOVÁ 

o 96611 Trnavá Hora, Strmá 98/7, Slovenská republika 

o Den vzniku funkce: 20. června 2014 

o Den vzniku členství: 20. června 2014 (OR ČR, 2019) 

 

Jediný akcionář: 

Assets Management, a.s., 83106 Bratislava, Potočná 40, Slovenská republika, IČ: 

44285418 (OR ČR, 2019) 

Akcie: 

- 750 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě činí 

100 000,- Kč 

- K převodu akcií na jméno je nutný souhlas představenstva, a to nezávisle na 

tom, zda má dojít k převodu akcií na akcionáře společnosti nebo na třetí osobu. 

- 750 ks prioritních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě činí 

100000,- Kč 
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- K převodu akcií na jméno je nutný souhlas představenstva, a to nezávisle na 

tom, zda má dojít k převodu akcií na akcionáře společnosti nebo na třetí osobu. 

(ORČR, 2019) 

1.1.5. Organizační struktura  

Průměrný počet zaměstnanců za rok 2017 je 71. (Výroční zpráva Czech Sport Aircraft, 

2017) 

 

Obrázek 2 - Organizační struktura společnosti 

Zdroj: interní podklady poskytnuté Czech Sport Aircraft, a.s. 

1.2. Výrobní program firmy, hlavní trhy a zákazníci 

Czech Sport Aircraft, a.s. je česká firma, která se ve své podnikatelské vizi soustředí na 

návrhy, vývoj a výrobu malých sportovních letadel v kategorii LSA (Ultralight). 

Poskytuje nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti, spolehlivosti a je držitelem oprávnění 

od EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví) pro vývoj (DOA) a výrobu 

(POA) letecké techniky. Aktuálně je nejoblíbenějším typem dvoumístné rekreační a 

výcvikové letadlo SportCruiser, které se prodává především na americkém trhu. Pro 

evropský trh je určen letoun PS-28 Cruiser. Celkem již bylo ve výrobní hale vyrobeno 

přes 650 letounů. (Interní podklady poskytnuté Czech Sport Aircraft, a.s.) 

Statutární orgán 
(představenstvo) 

Projekční 
organizace DOA 

Výroba letadel 
POA 

Úsek řízení kvality 
Podpůrná 

oddělení přímo 
řízená AM 

Informační 
systémy 

Sekretát ředitele Výkonný ředitel 
AM 

Zástupce ředitele 
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1.2.1. Letouny  

Prozatím jsou aktuálně prodávaná letadla dvousedadlová s celokovovou konstrukcí. 

Letouny jsou nízkonákladové a jednopilotní (autopilot je základem vybavení). 

PS-28 CRUISER  

- certifikovaný model pro denní komerční provoz v zemích EASA (certifikace 

typu CAA)  

- na trh uveden v dubnu 2012 (Interní podklady poskytnuté Czech Sport Aircraft, 

a.s.) 

 

Obrázek 3 - Nový interiér pro model letadla PS-28 z roku 2018 

Zdroj: Interní podklady poskytnuté Czech Sport Aircraft, a.s. 

 

SPORT CRUISER  

- certifikovaný letoun pro USA, Jižní Afriku, Austrálii a některé části Jižní 

Ameriky  

- jedno z nejúspěšnějších letadel LSA kategorie  

- uveden na trh v roce 2006 (Interní podklady poskytnuté Czech Sport Aircraft, 

a.s.) 
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Obrázek 5 - Sport Cruiser model 2018  

Zdroj: Interní podklady poskytnuté Czech Sport Aircraft, a.s. 

 

QUATTRO CRUISER 

- velmi očekávaná novinka uvedená v dubnu 2018 na výstavě Friedrichshafen 

Aero Messe 

- čtyřmístný letoun 

- zatím pouze experimentální – získání licence trvá 2 roky (Interní podklady 

poskytnuté Czech Sport Aircraft, a.s.) 
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Obrázek 6 - experimentální model Quattro Cruiser 2018 

Zdroj: interní podklady poskytnuté Czech Sport Aircraft, a.s. 

1.2.2. Místní rozdělení společnosti  

Výrobní hala, centrála, obchodní ředitelství a administrativa 

Czech Sport Aircraft, a.s. 

Na Záhonech 212, Kunovice, 686 04, Česká Republika  

Partnerská firma, výhradní importér  

Cruiser Aircraft, Inc.  

214 Airport Drive East, Sebastian, Florida 329 58, United States  
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Obrázek 7 - Hangár Cruiser Aircraft, Inc. v Sebastianě, Florida 

Zdroj: interní podklady poskytnuté Czech Sport Aircraft, a.s. 

1.2.3. Hlavní trhy  

Hlavním trhem jsou bezesporu Spojené státy americké. Zastoupení partnerské firmy 

Cruiser Aircraft Inc., prodává drtivou většinu vyrobených letadel.  

- Za rok 2015 bylo prodáno 24 letounů z 31 vyrobených a 8 certifikovaných 

o z toho 16 prodaných na americkém trhu  

- Za rok 2016 bylo prodáno 33 letounů  

- V roce 2017 bylo prodáno na americkém trhu 43 letadel 

- Během roku 2018 se prodalo 22 kusů (Interní podklady poskytnuté Czech Sport 

Aircraft, a.s.) 

1.2.4. Zákazníci 

Společnost Czech Sport Aircraft je v povědomí zákazníků především díky dlouholeté 

tradici výroby, ale také díky dřívější spolupráci s firmou Piper Aircraft. (Interní 

podklady poskytnuté Czech Sport Aircraft, a.s.) 
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Potencionální zákazníci jsou oslovováni pomocí online marketingu jako je instagram, 

facebook a webové stránky. (Interní podklady poskytnuté Czech Sport Aircraft, a.s.) 

Velmi důležitou složkou marketingu jsou letecké výstavy, kterých se firma pravidelně 

účastní. V roce 2017 navštívila Sebring air show, Sun’n’Fun Air Show a Oshkosh Air 

Show. Letošní výstavní sezónu zahájila firma opět na floridském Sebringu, dále 

pokračovala na Sun’n’Fun a Friedrichshafen Aero Messe a v červenci je opět na 

programu i největší výstava malých letadel Oshkosh Air Show ve Wisconsinu. (Interní 

podklady poskytnuté Czech Sport Aircraft, a.s.) 

70% prodaných letounů Czech Sport Aircraft je umístěno v leteckých školách po celém 

světě, kde slouží k výcviku pilotů, především díky špičkové kvalitě, jednoduchému 

užívání a nízkonákladovému provozu. (Interní podklady poskytnuté Czech Sport 

Aircraft, a.s.) 

1.2.5. Dodavatelé  

Czech Sport Aircraft se spolupracuje se stálým počtem dodavatelů, kteří dodávají 

materiál a součástky potřebné pro výrobu letadel. Mezi hlavní dodavatele řadíme 

rakouského výrobce motorů BRP – Rotax GmbH & Co KG. Dalším důležitým 

dodavatelem je firma Sensenich Propellers, výrobce dřevěných, hliníkových a 

karbonových vrtulí. V oblasti interiéru společnost spolupracuje se společností Garmin 

(letecké, námořní navigační přístroje GPS a přístroje avioniky) a společností Dynon 

Avionics (avionika pro lehká sportovní a experimentální letadla). (Interní podklady 

poskytnuté Czech Sport Aircraft, a.s.) 

1.2.6. Konkurence  

V oblasti výroby ultralehkých letadel v České Republice považujeme za největšího 

konkurenta společnost TL-Ultralight.   

Jelikož Czech Sport Aircraft většinu svých letadel exportuje, je nutné sledovat i 

zahraniční konkurenci. Z tohoto hlediska je nejsilnější konkurencí především společnost 

Piper. (Interní podklady poskytnuté Czech Sport Aircraft, a.s.) 
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2. TEORITICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

2.1. Definice a vymezení pojmů 

2.1.1. Podnikání 

 „(1) Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

(2) Podnikatelem podle tohoto zákona je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu. 

(3) Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v 

obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel, který je 

fyzickou osobou, je povinen zapisovat do obchodního rejstříku nebo do jiné zákonem 

upravené evidence své skutečné místo podnikání. Podnikatel je povinen mít k zapsaným 

prostorám právní důvod jejich užívání po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány 

jako jeho místo podnikání. Sídlem organizační složky podniku (§ 7) se rozumí adresa 

jejího umístění.“ (Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, §2) 

2.1.2. Podnik  

 „(1) Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají 

tomuto účelu sloužit. 
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(2) Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v 

právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících 

se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, 

motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku.“ (Zákon č. 513/1991 Sb. 

obchodní zákoník, §5) 

2.1.3. Obchodní společnost  

„(1) Obchodní společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou založenou za 

účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. 

Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s 

ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské 

zájmové sdružení. Evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská společnost jsou 

upraveny též právem Evropských společenství a zvláštními právními předpisy. 

Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným 

účelem, pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje. 

(2) Nestanoví-li zákon jinak, mohou být zakladateli společnosti a účastnit se na jejím 

podnikání osoby fyzické i právnické. 

(3) Činnost uvedenou v § 37 odst. 1 větě druhé může společnost vykonávat pouze 

pomocí osob tam uvedených. Odpovědnost těchto osob podle zvláštních předpisů není 

dotčena.“ (Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, §56) 

2.1.4. Akciová společnost 

 „(1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý 

počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků 

celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. 

(2) Firma společnosti musí obsahovat označení "akciová společnost" nebo zkratku "akc. 

spol." nebo zkratku "a.s.".“ (Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, §154) 
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2.2. Porterův model pěti sil (Analýza 5F) 

Michael E. Porter identifikoval síly, které působí na firmu a představují možné 

příležitosti a hrozby. Tyto síly mohou působit souběžně nebo jednotlivě. Intenzita a 

směr působení výrazně ovlivňuje výnosnost podnikatelské činnosti. (Porter, 1980)   

Jedná se o analýzu odvětví a jeho rizik. Metoda předpovídá vývoj konkurence ve 

zkoumaném odvětví na základě odhadu možného chování následujících subjektů a 

objektů působících na daném trhu a rizika, které hrozí podniku z jejich strany: 

Riziko vstupu potencionálních konkurentů  

Za potencionální konkurenty považujeme firmy, které zatím nejsou součástí 

konkurenčního prostředí, ale mohou do něj vstoupit. Sílu rizika vstupu potenciálních 

konkurentů ovlivňují bariéry vstupu do odvětví, přičemž překonání bariér znamená 

zvýšení nákladů. (Šiman et al, 2010)   

Rivalita mezi současnými firmami 

Mezi faktory ovlivňující rozsah rivality mezi současnými společnostmi patří struktura 

odvětví (je dána velikostí podílu jednotlivých firem – konkurence, oligopol, monopol), 

dortové podmínky (růst trhu ovlivňuje zvyšující se počet zákazníků nebo rostoucí počet 

nákupu současných zákazníků) a výška vstupních bariér (majetek, který nemá využití, 

nemůžeme jej prodat, emocionální přístup, kde společnost není ochotna vstoupit ze 

sentimentálních důvodů, interní strategické vztahy firmy, např. nízký obrat jedné divize 

může způsobit vysoký obrat jiné, které působí v jiném odvětví). Nejčastěji je mezi 

firmami cenová rivalita. (Šiman et al, 2010)   

Vyjednávací síla kupujících 

Při hodnocení vyjednávací síly kupujících je potřeba se zaměřit na následující otázky:  

- Jedná se o oligopolní nebo monopolní kupující? 

- Realizují kupující velké množství nákupu?  

- Mají kupující možnost výběru mezi firmami a nízkými cenami? 

- Mají možnost nákupu od několika výrobců naráz?  
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- Existuje hrozba vertikální integrace? Mohou si kupující vstupy vyrábět sami? 

(Šiman et al, 2010)   

Vyjednávací síla dodavatelů 

Podmínky, za kterých mají dodavatelé větší sílu: 

- Malé množství nebo neexistence dodávaných substitutů 

- Odvětí, ve kterém podnikáme, není pro dodavatele existenčně důležité 

- Vysoká diferencovanost dodavatelů 

- Hrozba vertikální integrace dodavatelů 

- Neschopnost vertikální integrace kupujících (Šiman et al, 2010)   

Hrozby substitučních produktů 

Hrozbu v odvětví vnímáme právě tehdy, zda-li se mohou vytvořit blízké substituty 

k našemu produktu. Tato poslední síla obvykle způsobuje cenovou konkurenci. (Šiman 

et al, 2010)   

 

Obrázek 8 - Porterův model pěti sil 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Konkurence 
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2.3. PESTLE analýza  

Tato metodu zkoumá vnější faktory, které působí na organizaci. Odpovídá na tři 

základní otázky: (Grasseová a kol., 2012) 

„Které z vnějších faktorů mají vliv na organizaci nebo její části (např. SBU)? 

Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 

Které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější?“ (Grasseová a kol., 2012, s. 178) 

Metody PESTLE analyzuje faktory vnějšího prostředí, které mohou v budoucnu 

znamenat příležitosti nebo hrozby pro společnost, vnější prostředí je tvořeno faktory: 

(Grasseová a kol., 2012) 

„Politické, tj. existující a potencionální působení politických vlivů  

Ekonomické, tj. působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky  

Sociální, tj. působení sociálních a kulturních změn  

Technologické, tj. dopady nových vyspělých technologií  

Legislativní, tj. vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy  

Ekologické (environmentální), tj. místní, národní a světová ekologická problematika a 

otázky jejího řešení“ (Grasseová a kol., 2012, s. 179) 

Za politické faktory považujeme například politickou stabilitu (stabilita a forma vlády, 

klíčové orgány a úřady, existence a vliv politických osobností, politická strana u moci 

apod.), politický postoj (postoj vůči privátnímu sektoru, postoj k privátním a 

zahraničním investicím), politický vliv skupin a hodnocení externích vztahů (regionální 

nestabilita, zahraniční konflikty). (Grasseová a kol., 2012) 

Ekonomickými faktory chápeme například základní hodnocení makroekonomické 

situace (míra inflace, obchodní deficit nebo přebytek, úroková míra, výše hrubého 

domácího produktu, měnová stabilita), přístup k finančním zdrojům (dostupnost a 

formy úvěrů, bankovní systém, náklady na místní půjčky) a daňové faktory (cla a 

daňové zatížení, výše a vývoj daňových sazeb). (Grasseová a kol., 2012) 
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Mezi sociální faktory můžeme řadit demografické charakteristiky (geografické a etnické 

rozložení, věková struktura, velikost populace, pracovní preference), makroekonomické 

charakteristiky trhu práce (míra nezaměstnanosti, rozdělení příjmů), sociálně-kulturní 

aspekty (rovnoprávnost pohlaví, životní úroveň), pracovní zvyklost a dostupnost 

pracovní síly (potencionální zaměstnanci s požadovanými dovednostmi a schopnostmi, 

existence vzdělávacích institucí poskytujících potřebné vzdělání). (Grasseová a kol., 

2012) 

Do technologických faktorů zapadají například nové vynálezy a objevy, podpora vlády 

v oblasti výzkumu a výše výdajů na výzkum, rychlost realizace nových technologií. 

(Grasseová a kol., 2012) 

Mezi legislativní faktory řadíme funkčnost a existenci zákonných norem (daňové 

zákony, obchodní právo, legislativní omezení – právní úprava pracovních podmínek, 

ekologická opatření, deregulační opatření), chybějící legislativu a další faktory 

(autorská práva, vymahatelnost práva, funkčnost soudů). (Grasseová a kol., 2012) 

Za ekologické faktory lze považovat globální environmentální hrozby (globální 

oteplování, zvyšování emisí skleníkových plynů, čerpání neobnovitelných zdrojů 

energie), klimatické a přírodní vlivy, legislativní omezení spojená s ochranou životního 

prostředí. (Grasseová a kol., 2012) 

2.4. Finanční analýza 

Hlavním účelem finanční analýzy je komplexní zhodnocení finanční situace podniku. 

Odhaluje, zda-li je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, 

zda využívá efektivně svých aktiv a zda je schopen včas splácet své závazky. Průběžná 

znalost situace firmy umožňuje manažerům efektivně řídit podnik nejen z krátkodobého 

ale především z dlouhodobého hlediska. Pomáhá manažerům se správně rozhodovat při 

získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční struktury, při alokaci 

volných peněžních prostředků, při poskytování obchodních úvěrů, při rozdělování zisku 

apod. Informace získané z finanční analýzy působí jako zpětná informace splněných, 

nesplněných nebo neočekáváných situací v minulosti. Tyto výsledky mohou poskytnout 

cenné odhady a informace pro budoucnost podniku. Slouží jako zdroj pro rozhodování a 

posuzování nejen manažerům podniku a vlastníkům, ale také investorům, obchodním 
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partnerům, státním institucím, zahraničním institucím, zaměstnancům, auditorům, 

konkurentům atd. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

Za obecný cíl každé firmy považujeme zvýšení její tržní hodnoty v delším časovém 

horizontu. Firma transformuje vložený kapitál v procesu výroby na různá aktiva, jejichž 

výsledkem jsou peníze. Posuzuje tzv. životnost aktiva – doba, za kterou lze dané 

aktivum převést na peníze. Činnost firmy dle zákona zachycuje účetnictví. To slouží 

k posuzování zdraví firmy a k přípravě dalšího řízení společnosti. (Sedláček, 2001)  

V praxi se můžeme tak setkat s názorem, že finanční analýza není nezbytná. Pro 

finanční rozhodovaní mohou postačit data z účetnictví, které podnik získává z účetních 

výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přehled o finančních tocích). Podnik veškeré data 

shromažďuje, eviduje, třídí veškeré údaje o současném i minulém hospodaření podniku. 

Tyto souhrnné údaje nemusí mít odpovídající schopnost při rozhodování finančních 

manažerů. Nemohou a ani většinou neposkytují úplný a detailní obraz o hospodaření 

podniku, především o jeho silných a slabých stránkách, příležitostech, nebezpečí, o 

finančním zdraví podniku a o celkové kvalitě hospodaření. (Kislingerová, 2010) 

Finanční situace podniku vyjadřuje souhrnnou úroveň všech podnikových aktivit, 

kterými se prezentuje na trhu. Hodnotí objem a kvalitu výroby, obchodní činnosti, 

úroveň marketingové a inovační aktivity. (Dluhošová, 2008) 

2.4.1. Uživatelé finanční analýzy 

Informace o finanční situaci podniku jsou předmětem zájmu mnoha subjektů, které jsou 

s vybranou společností v kontaktu. Finanční analýzu využívají nejen interní ale také 

externí uživatelé. (Kislingerová, 2010) 

Mezi interní uživatele patří: 

- Manažeři 

- Odboráři 

- Zaměstnanci 

K externím uživatelům finanční analýzy řadíme: 

- Investoři 
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- Banky a jiní věřitelé  

- Stát a jeho orgány 

- Obchodní partneři (zákazníci, dodavatelé) 

- Manažeři, konkurence (Kislingerová, 2010) 

Investoři poskytují kapitál pro podnik a sledují informace o finanční výkonnosti, kvůli 

informacím využitelných pro rozhodování o případných investicích v podniku. 

Pozornost soustřeďují především k míře rizika a výnosu spojeného s vloženým 

kapitálem. 

Platí pravidlo, čím více je investice rizikovější, tím má společnost nižší likviditu, 

solventnost, obrat, zisk apod., tím investoři vyžadují vyšší úrok, resp. dividendu. 

(Kislingerová, 2010)   

Banky a jiní věřitelé se zaměřují na podobné skutečnosti jako investoři. Střed jejich 

zájmu je i udělený rating podnikových dluhopisů. Součástí úvěrových smluv také bývá 

pravidelné informování banky o podniku. (Kislingerová, 2010) 

Stát a jeho orgány kontrolují, jestli podnik řádně dostává svým zákonným daňovým 

povinnostem. Státní orgány využívají informace o podnicích také pro statistická řešení, 

kontrolu podniků, rozdělování finanční výpomoci (dotace, garance úvěrů, subvence). 

(Kislingerová, 2010)  

Obchodní partnery a dodavatele zajímá především schopnost firmy hradit splatné 

závazky. Sledují ukazatele likvidity, solventnosti, zadluženosti a předpoklady 

dlouhodobé stability dodavatelských vztahů. Odběratelé směřují pozornost na 

bezproblémové zajištění výroby, tzn. příznivá finanční situace dodavatele. 

(Kislingerová, 2010) 

2.4.2. Zdroje finanční analýzy 

Pro zpracování finanční analýzy jsou vyžadovány vstupní data, mezi nejvýznamnější 

řadíme účetní výkazy. 

Rozvaha je základní účetní výkaz každého podniku. Získáváme z ní informace o 

majetku, který podnik vlastní a z jakých zdrojů je financován. Rozvahu vždy 
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sestavujeme k určitému datu a musí platit rovnost mezi aktivy a pasivy. (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013) 

 

Obrázek 9 - Rozvaha, pět základních segmentů 

(Zdroj: KISLINGEROVÁ, 2010, s. 35) 

 

Výkaz zisku a ztrát informuje o úspěšnosti a výsledku práce firmy, kterou dosáhl 

podnikatelskou činností. Tento účetní výkaz zachycuje vztahy mezi výnosy podniku 

dosažené v určitém období a náklady spojenými s jejich vytvořením. (Kislingerová, 

2010) 

„Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za dané 

období, bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu.“ (Kislingerová, 

2010) 

„Náklady představují peněžní částky, které podnik v daném období účetně vynaložil na 

získání výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném období 

dojít.“ (Kislingerová, 2010) 

Z definic vyvodíme závěr, že výnosové a nákladové položky nezachycují skutečné 

hotovostní toky – příjmy a výdaje. Z toho vyplývá, že ani výsledný čistý zisk není 

založen na čisté skutečné hotovosti získané hospodařením společnosti. V České 

Republice rozlišujeme výkaz zisků a ztrát na část provozní, finanční a mimořádnou. 

(Kislingerová, 2010) 
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Cash flow (peněžní tok) sledujeme a zaznamenáváme ve výkazu o peněžních tocích. 

Podává informaci o tom, kolik peněz jsme utratili a za co, zda zbývá podniku dostatek 

prostředků k případnému dalšímu rozvoji podniku nebo investování. (Čechová, 2011) 

Příloha účetní závěrky podává doplňující a vysvětlující informace k rozvaze a výkazu 

zisků a ztrát. Poskytuje obraz o majetku, vlastním kapitálu, závazcích, výnosech, 

nákladech a hospodářském výsledku. Je významná a užitečná především pro externí 

uživatele. (Kislingerová, 2010) 

2.4.3. Metody finanční analýzy 

Metody lze rozdělit na elementární metody založené na základních aritmetických 

operacích a na metody, které využívají složitější matematické postupy a myšlenky. 

(Sedláček, 2001) 

Elementární metody 

- „Analýza absolutních ukazatelů (stavových i tokových) 

- Analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 

- Analýza cash flow 

- Analýza poměrových ukazatelů (rentabilita, likvidita, zadluženost a finanční 

struktura, kapitálový trh, provozní činnost, cash flow) 

- Analýza soustav ukazatelů (pyramidové rozklady, predikční modely)“ (Sedláček, 

2001, s. 8) 

Vyšší metody 

- Matematicko – statistické metody (bodové odhady, regresní modelování analýza 

rozptylu) 

- Nestatistické metody (matné množiny, expertní systémy). (Sedláček, 2001)  

2.4.4. Analýza stavových ukazatelů 

Při této analýze jsou využívány údaje přímo obsažené v účetních výkazech. Sledujeme 

změny nejen absolutní hodnoty ukazatelů v čase, ale i relativní (procentní) změny. 
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Slouží především k analýze vývojových trendů a v procentní analýze komponent. 

(Sedláček, 2001) 

Horizontální analýza 

Nazývána také jako analýza trendů. Výchozí data nalezneme v účetních výkazech 

společnosti a ve výročních zprávách, kde jsou uvedeny klíčové finanční položky. 

Během analýzy bereme v potaz změny absolutní hodnoty, procentní změny jednotlivých 

položek výkazů, po řádcích, horizontálně. (Sedláček, 2001) 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

Rovnice 1 - Horizontální analýza - Absolutní změna 

(Zdroj:  Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 68) 

 

% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 × 100

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1
 

Rovnice 2 - Horizontální analýza - Procentní změna 

(Zdroj:  Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 68) 

 

Vertikální analýza 

Neboli procentní analýza komponent posuzuje strukturu aktiv a pasiv, tzv. jednotlivé 

komponenty majetku a kapitálu. Z této struktury je zřejmé složení hospodářských 

prostředků potřebných pro obchodní a výrobní aktivity společnosti a z jakých zdrojů 

byly pořízeny. Na vytváření a udržování rovnovážného stavu majetku a kapitálu závisí 

ekonomická stabilita firmy. (Sedláček, 2001) 

Jednotlivé komponenty výkazů vyjadřujeme jako procentní podíly jedné z těchto 

komponent. V jednotlivých letech se pracuje od shora dolů, nikdy napříč roky. Tato 

analýza je velice efektivní, jelikož nezávisí na meziroční inflaci, čímž umožňuje 

porovnat výsledky analýzy a vývojových trendů z různých let. (Sedláček, 2001)  
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2.4.5. Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele označujeme také jako fondy finančních prostředků (finanční 

fondy). Slouží k analýze a řízení finanční situace firmy především jeho likvidity. 

(Sedláček, 2001) 

Čistý pracovní kapitál – ČPK  

Ukazatel vypočtený jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy (OA) a celkovými 

krátkodobými dluhy (CKkr). Za krátkodobé dluhy považujeme ty, jejichž splatnost jsou 

tři měsíce až jeden rok, výstižně vymezují oddělení v oběžných aktivech část finančních 

prostředků určenou na brzkou úhradu krátkodobých závazků od volné části, kterou lze 

chápat jako finanční fond. K zajištění hladkého průběhu hospodářské činnosti 

společnosti firma využívá právě tento relativně volný kapitál. (Sedláček, 2001)  

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛é 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 

Rovnice 3 - Čistý pracovní kapitál z pohledu manažera  

(Zdroj: Dluhošová, 2008, s. 81) 

 

Č𝑃𝐾 = 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Rovnice 4 - Čistý pracovní kapitál z pohledu vlastníka  

(Zdroj: Dluhošová, 2008, s. 81) 

 

Čisté pohotové prostředky – ČPP 

Představuje rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými 

závazky, proto je využíván pro určení okamžité likvidity. Nejvyšší stupeň likvidity 

zahrnuje do peněžních prostředků pouze hotovost a peníze na běžných účtech (popř. 

likvidní a obchodovatelné cenné papíry – šeky, směnky, termínované vklady 

vypověditelné do tří měsíců). (Sedláček, 2001) 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Rovnice 5 - Čisté pohotové prostředky 

(Zdroj:  Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 84) 
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Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond – ČPPF 

Považujeme jej za střední cestu mezi výše zmíněnými rozdílovými ukazateli. 

Z oběžných aktiv během výpočtu jsou vyloučeny zásoby, nelikvidní pohledávky a 

následně odečteme krátkodobé dluhy. (Sedláček, 2001) 

Č𝑃𝑃𝐹 = (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦) − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Rovnice 6 - Čistý peněžně - pohledávkový fond 

(Zdroj: Bartoš, 2018) 

2.4.6. Analýza poměrových ukazatelů 

Rychle nám umožňují získat představu o finanční situaci podniku. Vzájemné poměry 

mezi jednotlivými položkami rozvahy, výkazu zisků a ztrát, příp. cash-flow zkonstruuje 

velké množství ukazatelů, které nám umožní analyzovat hospodaření a finanční zdraví 

podniku. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

Ukazatele rentability 

Neboli výnosnost kapitálu, určuje schopnost podniku dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu. Čím vyšší rentability podnik dosahuje, tím lépe hospodaří se 

svým majetkem a kapitálem. (Scholleová, 2012) 

Rentabilita aktiv – ROA (Return on Assets) – poměřuje zisk podniku s celkovými 

vloženými prostředky (bez ohledu na financování z vlastního nebo cizího kapitálu). 

(Scholleová, 2012) 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 7 - ROA  

(Zdroj: Scholleová, 2012, s. 176) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity) – vyjádření efektivnosti 

produkce vlastního kapitálu, tzn. kolik čistého zisku připadá na jednu korunu 

investovanou vlastníky společnosti? (SCHOLLEOVÁ, 2012) 
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𝑅𝑂𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice 8 - ROE  

(Zdroj: Scholleová, 2012, s. 176) 

 

Rentabilita tržeb – ROS (Return on Sales) – důležitý ukazatel úspěšnosti podnikání, 

vyjadřuje ziskovou marži.  Zisk se vztahuje k tržbám, což považujeme za nejdůležitější 

položku výnosů. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 (𝑛𝑒𝑏𝑜 𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice 9 - ROS  

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 98) 

 

Rentabilita investovaného kapitálu – ROI (Return on Investment) – měří výnosnost 

dlouhodobého kapitálu vloženého do majetku podniku. (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013) 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑑𝑙𝑜ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice 10 - ROI  

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 101) 

 

Ukazatelé likvidity 

Likvidita určuje schopnost společnosti přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi 

včas, v požadované podobě a na požadovaném místě krýt všechny splatné závazky. 

Likvidita souvisí s dlouhodobou existencí společnosti – vysoká likvidita váže 

prostředky s malým nebo žádným výnosem, které nemohou být investovány, čímž 

snižují rentabilitu společnosti. Nízká likvidita může být zdrojem nedostatku finančních 

prostředků nebo zásob. (Scholleová, 2012) 

Běžná likvidita (Current Ratio) – určuje, kolikrát jsou oběžná aktiva vyšší než 

krátkodobé závazky, tzn. kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 
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proměnil všechna svá oběžná aktiva na peníze. Doporučují se hodnoty v rozmezí 1,8-

2,5. (Scholleová, 2012) 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice 11 - Běžná likvidita  

(Zdroj: Scholleová, 2012, s. 177) 

 

Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) – označuje se jako likvidita 2. stupně, platí 

rovnost čitatele a jmenovatele 1:1, případně 1,5:1. Z doporučených hodnot vychází 

schopnost podniku vyrovnat se se svými závazky bez nutnosti prodání zásob. (Růčková, 

2008) 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

Rovnice 12 - Pohotová likvidita  

(Zdroj: Scholleová, 2012, s. 177) 

 

Okamžitá likvidita (Quick Asset Ratio) – neboli likvidita 1. stupně, vstupují do ní jen 

nejlikvidnější položky. Poměr finančního majetku (peněžní prostředky v pokladně a na 

účtu, krátkodobé obchodovatelné cenné papíry) a krátkodobých závazků. Doporučená 

hodnota by měla dosahovat úrovně od 0,2-0,5. (Scholleová, 2012) 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice 13 - Okamžitá likvidita  

(Zdroj: Scholleová, 2012, s. 177) 

 

Ukazatele aktivity 

Schopnost podniku využít jednotlivě majetkové části, zda-li má přebytečnou kapacitu či 

nedostatek produktivních aktiv, což by pro budoucnost znamenalo neschopnost 

realizace růstových příležitostí. (Scholleová, 2012) 
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Setkáváme se se dvěma typy ukazatelů aktivity:  

- Počet obratů (obratovostí) – počet obratů za určité období, tj. kolikrát převyšují 

roční tržby hodnotu položky, jejíž obratovost počítáme (čím vyšší počet obrátek, 

tím kratší dobu je majetek vázán a obvykle se zvyšuje zisk) 

- Doba obratu – průměrná doba trvání jedné obrátky majetku, snaha zkrátit tuto 

dobu a tím maximalizovat obrátky a minimalizovat doby obratu.  (Scholleová, 

2012) 

Obrat aktiv (Total Assets Turnover Ratio) – ukazatel udávající kolikrát se celková 

aktiva obrátí za rok (Scholleová, 2012) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 14 - Obrat aktiv 

(Zdroj: Scholleová, 2012, s. 179) 

 

Doporučuje se minimální hodnota 1, hodnota je ovlivňována odvětvím podniku. Nízká 

hodnota značí neúměrnou majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivní využití. 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) – výpočet udává, kolikrát za rok se přemění 

zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětovný 

nákup zásob. (Scholleová, 2012) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Rovnice 15 - Obrat zásob 

(Zdroj: Scholleová, 2012, s. 179) 

 

Doba obratu zásob (Inventory Turnover) – průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby 

v podniku vázány až do fáze jejich spotřeby (materiál, suroviny) nebo do fáze jejich 

prodeje (zásoby vlastní výroby). Pro výpočet využíváme tzv. ekonomický rok, který 

trvá 360 dní. (Scholleová, 2012) 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

(
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360 )

 

Rovnice 16 - Doba obratu zásob  

(Zdroj: Scholleová, 2012, s. 179) 

 

Doba splatnosti pohledávek (Average Collection Period) – udává počet dnů, kdy podnik 

čeká na zaplacení již prodaných výrobků/služeb. (Scholleová, 2012) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

(
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360 )

 

Rovnice 17 - Doba splatnosti pohledávek  

(Zdroj: Scholleová, 2012, s. 179) 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) – vyjadřuje dobu od 

vzniku závazků až do doby jeho úhrady. Tento ukazatel by měl alespoň dosahovat 

hodnoty doby obratu pohledávek. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Rovnice 18 - Doba splatnosti závazků  

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 105) 

 

 „Ukazatele doby obratu pohledávek a doby obratu závazků jsou důležité pro posouzení 

časového nesouladu od vzniku pohledávek do doby jejího inkasa a od vzniku závazku do 

doby jeho úhrady. Tento nesoulad přímo ovlivňuje likviditu podniku. Pokud je doba 

obratu závazků větší než součet obratu zásob a pohledávek, dodavatelské úvěry 

financují pohledávky i zásoby, což je výhodné. Může se to ovšem projevit v nízkých 

hodnotách likvidity.“ (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 105)  

Ukazatele zadluženosti  

Zabývají se schopností hradit náklady dluhu a poměřováním cizích a vlastních zdrojů. 

Je důležité zohlednit majetek financovaný formou leasingu, jelikož se projevuje pouze 

jako náklad ve výkazu zisku a ztrát (nikoli v rozvaze). (Scholleová, 2012) 
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Celková zadluženost (Total Debt to Total Assets) – neboli ukazatel věřitelského rizika 

počítáme jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. V případě insolvence 

považujeme podíl vlastního kapitálu za bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů. 

Věřitelé proto preferují nízký ukazatel zadluženosti. (Sedláček, 2001) 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 19 - Celková zadluženost  

(Zdroj: Sedláček, 2001, s. 70) 

 

Ukazatel úrokového krytí (Times Interested Earned Ratio) – poměr zisku před úroky a 

zdanění k nákladovým úrokům, udává kolikrát je podnik schopen krýt úroky z cizího 

kapitálu po uhrazení všech nákladů souvisejících s produktivní činností podniku. 

(Scholleová, 2012) 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Rovnice 20 - Úrokové krytí  

(Zdroj: Scholleová, 2012, s. 181) 

 

Koeficient samofinancování (Equity Ratio) – využívá se jako doplňkový ukazatel 

k ukazateli věřitelského rizika, jejich součet by měl být přibližně roven jedné. 

(Růčková, 2008) 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 21 - Koeficient samofinancování  

(Zdroj: Růčková, 2008, s. 58) 

 

Provozní ukazatele  

Jsou uplatňovány ve vnitřním řízení podniku, jsou nápomocné při sledování a analýze 

vývoje základní aktivity podniku. Provozní ukazatele se opírají o tokové veličiny. 

(Sedláček, 2011) 
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Mzdová produktivita – vyjadřuje, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. 

Ukazatel by měl vykazovat rostoucí tendenci. V případě vyloučení vlivu energií a 

služeb, nakupovaných surovin, dosadíme do čitatele přidanou hodnotu. (Sedláček, 

2011)  

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑚𝑧𝑑𝑦
 

Rovnice 22 - Mzdová produktivita  

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 71) 

 

Produktivita práce z přidané hodnoty – udává, jak velká přidaná hodnota připadá na 

jednoho zaměstnance. Tuto hodnotu lze porovnávat s průměrnou mzdou na jednoho 

pracovníka. (Scholleová, 2012) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘𝑢
 

Rovnice 23 - Produktivita práce z přidané hodnoty  

(Zdroj: Scholleová, 2012, s. 184) 

 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑚𝑧𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘𝑎 =
𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
 

Rovnice 24 - Průměrná mzda na pracovníka  

(Zdroj: Scholleová, 2012, s. 184) 

 

Nákladovost výnosů (tržeb) – sleduje zatížení výnosů společnosti celkovými náklady. 

Hodnota by měla v čase klesat. (Sedláček, 2011) 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Rovnice 25 - Nákladovost výnosů  

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 71) 

 

Materiálová náročnost výnosů – ukazuje zatížení výnosů spotřebovaným materiálem a 

energiemi. (Sedláček, 2011) 
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𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑜𝑣á 𝑛á𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =
𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙ů 𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Rovnice 26 - Materiálová náročnost výnosů  

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 71) 

 

Vázanost zásob na výnosy – vyjadřuje jaký objem zásob je vázán na 1 Kč výnosů. 

Hodnota by měla být co nejnižší. (Sedláček, 2011) 

𝑉á𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 𝑛𝑎 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Rovnice 27 - Vázanost zásob na výnosy  

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 71) 

2.4.7. Analýza soustav ukazatelů 

Ekonomickou situaci společnosti lze analyzovat pomocí velkého množství rozdílových 

a poměrových ukazatelů. Jednotlivé ukazatele charakterizují určitý úsek činnosti firmy, 

mají samostatně omezenou vypovídající schopnost. K zhodnocení celkové finanční 

situace podniku se vytváří soustavy ukazatelů, které umožňují detailnější zobrazení. 

Tyto soustavy nazýváme jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy. 

(Sedláček, 2001) 

Bonitní modely 

Diagnostické modely jsou schopny ohodnotit firmu jedním koeficientem (syntetický 

ukazatel) na základě účelového výběru ukazatelů. Jsou založeny na teoretických 

poznatcích a umožňují posoudit pozici firmy s oborovými výsledky. (Sedláček, 2001) 

Bankrotní modely 

Informují své uživatele, zda-li hrozí v blízké budoucnosti bankrot podniku. Jsou 

odvozeny na základě skutečných dat. Vychází z předpokladu, že ve společnosti dochází 

k jistým anomáliím již několik let před úpadkem, které obsahují symptomy budoucích 

problémů a jsou charakteristické pro ohrožené firmy.  (Sedláček, 2001) 
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Altmanův index finančního zdraví  

Sestaven pomocí Z-skoré, tj. jediné číslo, které je složeno z pěti ukazatelů, jehož 

obsahem je rentabilita, zadluženost, likvidita i struktura kapitálu. (Scholleová, 2012) 

Vypovídá o finanční situaci podniku, pokud hodnota Z přesáhne 2,99, podnik má 

uspokojivou finanční situaci, při Z=1,81-2,99 se firma nachází v nevyhraněné finanční 

situaci a při Z menším než 1,81 má silné finanční potíže. (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013) 

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

Rovnice 28 - Altmanův index finančního zdraví  

(Zdroj: Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 132) 

 

X1 – Pracovní kapitál / aktiva 

X2 – Nerozdělené zisky  / Aktiva 

X3 – EBIT  /aktiva 

X4 – Tržní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje 

X5 – Tržby / Aktiva (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 132) 

Index IN05 

Vychází z bankrotních indikátorů, ale akceptuje české podmínky i hledisko vlastníka. 

(Scholleová, 2012) 

𝐼𝑁 05 = 0,13 ×
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,04 ×

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙. ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,97 ×

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,21 ×

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

+ 0,99 ×
𝑂𝐴

𝑘𝑟. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice 29 - Index IN 05  

(Zdroj: Scholleová, 2012, s. 190) 
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Dle vypočtených údajů lze očekávat vývoj: 

IN05<0,9 – podnik spěje k bankrotu (s pravděpodobností 86%) 

0,9<IN05<1,6 – pásmo zvané „šedá zóna“ 

IN05>1,6 podnik tvoří hodnotu (s pravděpodobností 67%). (Scholleová, 2012, s. 190) 

2.5. SWOT analýza  

Vyjadřuje celkové zhodnocení silných a slabých stránek společnosti, jejích hrozeb a 

příležitostí. Je nezbytným nástrojem pro vnitřní a vnější monitorování marketingového 

prostředí. (Kotler, Keller, 2013) 

2.5.1. Analýza externího prostředí  

Schopnost firmy dosahovat zisk ovlivňují makroekonomické síly a významné faktory 

mikroprostředí, které je nutné neustále monitorovat. (Kotler, Keller, 2013) 

Společnost by měla najít a využít marketingovou příležitost, tzn. uspokojení potřeby a 

zájem zákazníka, pro které má firma dobré předpoklady se ziskem. Marketingovou 

příležitost vnímáme jako:  

- Nedostatkové zboží/služba  

- Vylepšení / inovace stávající služby nebo výrobku   

o Metoda detekce problému – návrhy spotřebitelů 

o Metoda ideálu – představa spotřebitelů o ideální verzi služby nebo 

výrobku 

o Metoda spotřebního řetězce -  spotřebitelé popíší jednotlivé kroky při 

získávání, používání a likvidací výrobku (tato metoda může vést 

k vzniku nových výrobků a služeb). (KOTLER, KELLER, 2013) 
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Obrázek 10 - Matice příležitostí a ohrožení 

(Zdroj: Kotler, Keller, 2013, s. 81) 

 

Společnosti mohou pro zhodnocení příležitostí využít analýzu tržních příležitostí. Ta 

klade otázky typu: 

1. Dokážeme přednosti našeho výrobku/služby přesvědčivě formulovat cílovým 

trhům? 

2. Dokážeme cílové trhy lokalizovat, efektivně oslovit prostřednictvím médií a 

obsloužit pomocí vhodných distribučních kanálů? 

3. Disponuje náš podnik potřebnými prostředky a dovednostmi, které jsou důležité 

pro poskytování zákaznických benefitů? 

4. Dokážeme poskytnout výhody zákazníkům lépe než stávající nebo potencionální 

konkurent? 

5. Dosáhne nebo překročí minimální požadovanou míru investice naší společnosti? 

(Kotler, Keller, 2013) 
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Ohrožení prostředí je výzva představovaná nepříznivým trendem nebo vývojem, která 

by bez obranné marketingové reakce vedla k poklesu tržeb nebo zisku. (Kotler, Keller, 

2013) 

2.5.2. Analýza interního prostředí  

Prvním úkolem je nalezení atraktivních příležitostí, důležitější je však schopnost využít 

danou příležitost.  Je téměř nemožné napravit všechny své slabé stránky a disponovat 

pouze těmi silnými. Proto by se měla firma zaměřit na příležitosti, pro které disponuje 

pravými přednostmi popřípadě objevit a získat příslušné silné stránky. (Kotler, Keller, 

2013) 

 

  



48 

 

3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

Analýza současného stavu začne Porterovým modelem pěti sil a SLEPT analýzou, 

následně se zaměřím na samotnou finanční analýzu společnosti, kde postupně 

vypočítám stavové, rozdílové, tokové a poměrové ukazatele. Nakonec zhodnotím vše 

v souhrnném hodnocení finanční analýzy a SWOT analýzy.  

3.1. Porterův model pěti sil  

Pomocí Porterova modelu pěti sil identifikuji síly působící na společnosti, které 

představují možné hrozby a příležitosti.  

3.1.1. Riziko vstupu potencionálních konkurentů 

Vzhledem k tomu, že letecký průmysl v České Republice není příliš rozšířený a vstupní 

bariéry do odvětví jsou velmi vysoké (licence, letadla splňující normy, kvalifikovaný 

personál, výroba). Pravděpodobnost vzniku nových firem, které by mohly analyzovanou 

společnost na trhu ohrozit, považuji za velmi malou.  

3.1.2. Rivalita mezi současnými firmami 

Soupeření současných konkurentů na trhu je s menšími výkyvy dlouhodobě konstantní.  

3.1.3. Vyjednávací síla kupujících 

Na zákazníka, který se rozhoduje při koupi nového letadla, působí řada faktorů. 

Odběratel se zaměřuje především na velikost, kvalitu, technické parametry a cenu 

produktu.  

Společnost má různorodé kupující. Lze je rozdělit na jednorázové zákazníky, kteří 

zrealizují koupi pouze jednoho letadla a věrné zákazníky, kteří pravidelně odebírají více 

produktů. V tomto případě se jedná nejčastěji o letecké školy anebo zahraniční 

obchodníky. Tito klienti jsou pro společnost klíčoví. Kupující mají možnost výběru 

mezi jinými výrobci letadel (i od několika výrobců naráz) s různorodou výškou cen.  

Mají velkou vyjednávací sílu při uzavírání obchodu.  
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3.1.4. Vyjednávací síla dodavatelů 

Czech Sport Aircraft spolupracuje se stejnými dodavateli mnoho let. Existuje však 

velké množství dodávaných substitutů s nízkou diferencovaností dodavatelů. Odvětví 

výroby letadel je pro naše dodavatele významné. 

3.1.5. Hrozby substitučních produktů 

V tomto odvětví lze považovat za substitut například soukromá letadla, dopravní 

letadla, kluzáky. Vrtulník můžeme také zařadit jako substitut, ten však není 

plnohodnotný substitut s nízkou možností ohrožení.  

3.2. PESTLE analýza  

PESTLE analýza zhodnotí vnější faktory, které působí na sledovanou společnost.   

3.2.1. Politické  

Politická stabilita České Republiky je na dobré úrovni, nevede žádné zahraniční 

konflikty. Se Spojenými státy americkými, jakožto pro naši společnost klíčovým 

odběratelem, probíhá spolupráce bez problému.  

3.2.2. Ekonomické  

V roce 2017 dosáhla inflace hodnoty 2,5%, což je nejvyšší za posledních 5 let. V oblasti 

daní dochází k rozšíření přenesené daňové povinnosti. V platnost vešla nová pravidla 

pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti. Míra nezaměstnanosti se ve 

sledovaném roce 2017 pohybovala na 3,9%.    

3.2.3. Sociální  

Tento faktor je ovlivněn neustálým vývojem lidské společnosti, trendů, příjmů. 

Poptávka po letadlech v České Republice není příliš vysoká. Ve Spojených státech, 

obzvláště na Floridě je poptávka po letadlech vyšší, protože je součástí životního stylu 

finančně zabezpečených lidí. Na druhé straně společnost tvoří pestrou nabídku práce od 

kvalifikovaných mechaniků, výzkum, obchodníků až po kancelářskou práci. Dostupnost 
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kvalifikované pracovní síly je na území České Republiky uspokojivá, díky vysoce 

kvalitním vzdělávacím institucím.  

3.2.4. Technologické  

Vzhledem k dlouholeté tradici podniku jsou využívány koncepty z minulosti. Oblast 

technologie se neustále dynamicky mění, proto je potřeba neustále sledovat nové trendy  

a přizpůsobovat se jim. Předvídání a sledování technologického vývoje může pro 

podnik znamenat významnou konkurenční výhodu.  

3.2.5. Legislativní  

Pro naši společnost je potřeba sledovat několik právních prostředí – legislativu České 

Republiky, legislativu Evropské unie a legislativu Spojených států amerických. 

Všechny letadla podléhají standardům a certifikacím pro denní provoz v zemích EASA, 

Jižní Afriku, USA, Austrálii. Od roku 2019 se v ČR změnila legislativa pro podnikatele. 

Např.  navýšení minimální mzdy z 12 200 Kč 13 350 Kč. 

3.2.6. Ekologické  

V současnosti je na ekologii kladen velký důraz. Fungují různé skupiny dobrovolníků 

na ochranu životního prostředí. Některé státy se zapojují členstvím v organizacích, 

vydáváním norem, limitů a opatření v této oblasti. Společnost Czech Sport Aircraft 

dodržuje v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí zásady šetrné práce a likvidaci 

odpadů.   

3.3. Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů je složena z horizontální analýzy aktiv, pasiv a výkazu 

zisků a ztrát. Následuje vertikální analýza aktiv a pasiv. Analýza je prováděna ke stavu 

na konci roku ve sledovaném období od roku 2013 až 2017.  V následujících tabulkách 

jsou nejdříve uvedeny údaje získané z rozvahy společnosti Czech Sport Aircraft, a.s., a 

následuje vlastní vypracování meziroční změny. Jednotlivé výsledné položky jsou 

uváděny v absolutních hodnotách, v tisících Kč a v procentech. 
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3.3.1. Horizontální analýza aktiv 

Tato analýza sleduje vývoj jednotlivých položek aktiv v čase. Pomocí této analýzy 

porovnám jednotlivé položky a zjistím meziroční změnu v absolutním i procentuálním 

vyjádření.  

Tabulka 1 - Horizontální analýza aktiv  

(Zdroj: Výroční zprávy Czech Sport Aircraft, a.s., 2013-2017) 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA AKTIV (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Aktiva celkem 146 870 218 318 158 305 192 900 165 559 

Stálá aktiva 51 123 55 032 73 112 62 036 51 073 

DNM 16 841 22 102 40 633 33 726 26 886 

DHM 34 282 32 930 32 479 28 310 24 187 

DFM 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 95 644 163 248 85 193 130 544 114 452 

Zásoby 44 570 39 548 39 239 49 293 37 847 

Dl. Pohledávky 11 322 2 787 16 407 7 746 8 420 

Kr. Pohledávky 36 868 113 259 23 463 67 045 61 867 

Kr. fin. Majetek 2 884 7 654 6 084 6 460 6 318 

Ostatní aktiva 103 38 0 320 34 

Meziroční 

změna v tis. 

Kč/% 

2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 

rozdíl % rozdíl % rozdíl % rozdíl % 

Aktiva celk. 71 448 48,65 -60 013 -27,49 34 595 21,85 -27 341 -14,17 

Stálá aktiva 3 909 7,65 18 080 32,85 -11076 -15,15 -10 963 -17,67 

DNM 5 261 31,24 18 531 83,84 -6 907 -17,00 -6 840 -20,28 

DHM -1352 -3,94 -451 -2,37 -4 169 -12,84 -4 123 -14,56 

DFM 0 0 0 0 0 0 0 0 

OA 67 604 70,68 -78 055 -47,81 45 351 53,23 -16 092 -12,33 

Zásoby -5 022 -11,27 -309 -0,78 10 054 26,62 -11 446 -23,22 

Dl. Pohl. -8 535 -75,38 13 620 488,70 -8 661 -52,79 674 8,70 

Kr. Pohl. 76 391 207,20 -89 796 -79,28 43 582 185,75 -5 178 -7,72 

Kr.fin. Maj. 4 770 165,40 -1 570 -20,51 376 6,18 -142 -2,20 

Ost. aktiva -65 -63,11 -38 -100,0 320 0 -286 -89,38 
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Z výsledků je patrné, že společnost má vázaný největší podíl v oběžných aktivech, které 

byly nejvyšší v roce 2014, postupně se snižují. V roce 2016 opět sledujeme zvýšení o 

53% oproti předchozímu roku.  Oběžná aktiva tvoří primárně zásoby. Velkou část tvoří 

také krátkodobé pohledávky, u kterých pozorujeme střídavě rostoucí i klesající 

tendenci. V letech 2014, 2016 a 2017 tvoří tyto pohledávky více než poloviční podíl 

oběžných aktiv. Firma bude mít pravděpodobně potíže s včasným inkasem pohledávek. 

Stálá aktiva vykazují rostoucí tendenci do roku 2015, kdy dosáhla své nejvyšší hodnoty 

73 112 000 Kč. Od toho roku sledujeme každý rok propad hodnot průměrně o cca 16%. 

Obdobný vývoj lze sledovat i u konkrétních položek stálých aktiv a to dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku. V případě dlouhodobého hmotného majetku je růst a 

propad hodnot výraznější. Dlouhodobý finanční majetek vykazuje nulové hodnoty ve 

sledovaném období. Ostatní aktiva se pohybují v nízkých hodnotách, vykazují během 

sledovaného období střídavě růst i pokles. V roce 2015 byly dokonce v nulové hodnotě. 

Rok 2017 zaznamenal snížení téměř všech hodnot průměrně o cca 19%. 

 

Graf 1 - Horizontální analýza aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.2. Horizontální analýza pasiv 

V horizontální analýze pasiv se rozeberou kapitálové položky a cizí zdroje. V tabulce 

jsou nejdříve údaje z rozvahy společnosti a následuje vypracování meziroční změny, 

která je vyčíslena jako absolutní i procentuální změna v období 2013-2017.  
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Tabulka 2 - Horizontální analýza pasiv  

(Zdroj: Výroční zprávy Czech Sport Aircraft, a.s., 2013-2017) 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA PASIV (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Pasiva celkem 146 870 218 318 158 305 192 900 165 559 

Vlastní zdroje 19 360 53 714 72 344 84 788 56 188 

Základní kapitál 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy 0 0 0 0 0 

VH minulých let  -141 619 -130 640 -96 285 -77 656 -65 211 

VH běžného období  10 979 34 354 18 629 12 444 -28 601 

Cizí zdroje  127 510 164 604 85 961 108 112 109 271 

Rezervy 159 609 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 103 412 68 817 40 289 135 338 

Krátkodobé závazky 23 939 95 178 45 672 107 977 109 033 

Ostatní pasiva 0 0 0 0 0 

Meziroční 

změna 

v tis Kč/% 

2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 

rozdíl % rozdíl % rozdíl % Rozdíl   % 

Pasiva celk. 71 448 48,65 -60 013 -27,49 34 595 21,85 -27 341 -14,17 

Vl. zdroje 34 354 177,45 18 630 34,68 12 444 17,20 -28 600 -33,73 

ZK 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kap. fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rez. fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VH min. let  10 979 7,75 34 355 -26,30 18 629 -19,35 12 445 16,03 

VH b. o.  23 375 212,91 -15 725 -45,77 -6 185 -33,20 -41 045 -329,84 

Cizí zdroje  37 094 29,09 -56 492 -34,32 -22 151 -20,49 1 159 1,07 

Rezervy 450 283,02 -609 -100,0 0 0,00 0 0,00 

Dl. závazky -34 595 -33,45 -28 528 -41,45 -40 154 -99,66 203 150,37 

Kr.závazky 71 239 297,59 -49 506 -52,01 62 305 136,42 1 056 0,98 

Ost. pasiva 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Vývoj pasiv lze odhadnout z předchozí analýzy vývoje a meziročních změn aktiv. Z 

horizontální analýzy pasiv a následného grafu je zřetelné, že nejvyšší položkou jsou cizí 

zdroje, které však postupně klesají, od roku 2016 sledujeme vzrůst o 20% oproti 
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předchozímu roku, ale ve srovnání s rokem 2013, 2014 sleduje stále pokles hodnot. 

Tato situace je způsobená úhradou dlouhodobých závazků. Krátkodobé závazky 

vykazují od roku 2015 rapidní vzrůst hodnot. Naopak vlastní zdroje během tří let rostou 

a v roce 2016 jsou téměř na úrovni cizích zdrojů. Vlastní kapitál je každoročně snižován 

o ztrátu ve výsledku hospodaření z minulých let. Tato hodnota zaznamenává od roku 

2014 snižování hodnot průměrně o 20% ročně. Pokles vlastních zdrojů je zřetelný 

zejména v roce 2017, který je způsobený radikálním poklesem výsledku hospodaření za 

běžné účetní období a to o 33% oproti předchozímu roku 2016. Ztráta ve výsledku 

hospodaření ovlivní většinu níže použitých ukazatelů a následující vývoj společnosti.  

 

Graf 2 - Horizontální analýza pasiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.3. Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát zobrazuje změnu jednotlivých položek 

výkazu společnosti. V první části tabulky jsou zachyceny údaje z rozvahy společnosti a 

následuje vlastní vypracování meziroční změny, jejíž jednotlivé výsledné hodnoty jsou 

vyjádřeny v absolutních hodnotách, v tisících Kč a v procentech. 
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Tabulka 3 - Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát  

(Zdroj: Výroční zprávy Czech Sport Aircraft, a.s., 2013-2017) 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby za zboží 0 0 0 0 0 

Obchodní marže 0 0 0 0 0 

Tržby za vl. výrobky 85 708 80 056 76 169 129 587 142 519 

Výkonová spotřeba 54 183 51 573 65 479 72 749 113 195 

Přidaná hodnota 899 24 412 7 767 54 580 35 390 

Osobní náklady 37 647 21 964 22 565 31 066 32 704 

Provozní VH 28 359 49 419 9 416 23 948 -16 836 

Finanční VH -14 188 -6 530 -4 406 -2 843 -8 181 

VH z běžné činnosti  10 979 34 354 18 629 12 444 -28 601 

VH za účetní období 10 979 34 354 18 629 12 444 -28 601 

VH před zdaněním  14 171 42 889 5 010 21 105 -25 017 

Meziroční 

změna 

v tis. Kč/% 

2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 

rozdíl % rozdíl % rozdíl % rozdíl % 

Tržby za 

zboží 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

O. marže  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Tržby za 

vl.výr. 

-5 652 -6,59 -3 887 -4,86 53 418 70,13 12 932 9,98 

Výk. spot. -2 610 -4,82 13 906 26,96 7 270 11,10 40 466 55,60 

Přidaná 

hodnota 

23 513 2615,46 -16 645 -68,18 46 813 602,72 -19 190 -35,16 

Osobní 

náklady 

-15 683 -41,66 601 2,74 8 501 37,67 1 638 5,27 

Provozní 

VH 

20 790 73,31 -40 003 -80,95 14 532 154,33 -40 784 -170,30 

Finanční 

VH 

7 658 53,98 2 124 -32,53 1 563 -33,47 -5 338 -187,76 

VH 

z běžné č. 

23 375 212,91 -15 725 -45,77 -6 185 -33,20 -41 045 -329,84 

VH za úč. 

období 

23 375 212,91 -15 725 -45,77 -6 185  -33,20 -41 045 -329,84 

VH před 

zdaněním   

28 718 202,65 -37 879 -88,32 16 095 321,26 -46 122 -218,54 

 

Vývoj výsledku hospodaření za účetní období není ideální, od roku 2014 vykazuje 

každoroční pokles o několik desítek procent. Ve výkazu zisku a ztrát je na první pohled 
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zřejmý problém, který ovlivní téměř všechny hodnoty v následující finanční analýze a 

to záporný výsledek hospodaření v roce 2017. Ztráta tohoto roku činila -28 601 000 Kč. 

K tomuto stavu došlo kvůli radikálnímu zvýšení výkonové spotřeby a to o 55% oproti 

roku 2016, hodnota vzrostla na 113 195 000 Kč. V oblasti tržeb si společnost vede 

výborně, sledujeme každoroční růst, který dosáhl v roce 2016 hodnoty 129 587 000 Kč, 

čímž pozorujeme zvýšení o neuvěřitelných 70% oproti roku 2015. Přidaná hodnota má 

střídavě rostoucí i klesající tendenci, nejnižší hodnotu zaznamenáváme v roce 2013 a to 

pouhých 899 000 Kč. V roce 2016 naopak přidaná hodnota dosáhla maxima 

v pozorovaném období a to 54 580 000 Kč.  

 

Graf 3 - Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.4. Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv se zabývá srovnáním jednotlivých položek výkazů a jejich 

změn v čase. Tato analýza je zaměřena především na porovnání celkové hodnoty 

stálých aktiv, oběžných aktiv a ostatních aktiv. V následující tabulce jsou v první části 

uvedené hodnoty z rozvahy sledované společnosti Czech Sport Aircraft v letech 2013-

2017 a následuje vlastní vypracování. Tato část vyjadřuje hodnoty položek aktiv a jejich 

procentuální vyjádření výše změn k výchozímu roku. 
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Tabulka 4 - Vertikální analýza aktiv  

(Zdroj: Výroční zprávy Czech Sport Aircraft, a.s., 2013-2017) 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA AKTIV (v tisících Kč / %) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Aktiva celkem 146 853 218 318 158 305 192 900 165 559 

Stálá aktiva 51 123 55 032 73 112 62 036 51 073 

DNM 16 841 22 102 40 633 33 726 26 886 

DHM 34 282 32 930 32 479 28 310 24 187 

DFM 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 95 627 163 248 85 193 130 544  114 452 

Zásoby 44 570 39 548 39 239 49 293 37 847 

Dl. pohledávky 11 322 2 787 16 407 7 746 8 420 

Kr.pohledávky 36 851 113 259 23 463 67 045 61 867 

Kr. fin. maj. 2 884 7 654 6 084 6 460 6 318 

Ostatní aktiva 103 38 0 320 34 

 2013 2014 2015 2016 2017 

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

Stálá aktiva 34,81 % 25,21 % 46,18 % 32,16 % 30,85 % 

DNM 11,47 % 10,12 % 25,69 % 17,48 % 16,24 % 

DHM 23,34 % 15,08 % 20,52 % 14,68 % 14,61 % 

DFM 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Oběžná aktiva 65,12 % 74,78 % 53,82 % 67,67 % 69,13 % 

Zásoby 30,35 % 18,11 % 24,79 % 25,55 % 22,86 % 

Dl. pohledávky 7,71 % 1,28 % 10,36 % 4,02 % 5,09 % 

Kr.pohledávky 25,09 % 51,88 % 14,82 % 34,76 % 37,37 % 

Kr.fin. Maj. 1,96 % 3,51 % 3,84 % 3,35 % 3,82 % 

Ostatní aktiva 0,07 % 0,02 % 0,00 % 0,17% 0,02 % 

 

Vertikální analýza zachycuje strukturu a procentuální zastoupení jednotlivých položek v 

rozvaze. Z výsledků je patrné, že největší zastoupení má oběžné aktivum, které se 

v průběhu let drží v rozmezí od 53,82% do 74,78%. Na tomto čísle se nejvíce podílí 

krátkodobé pohledávky a zásoby. Zásoby se pohybují okolo 18,11% až 30,35%. 
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Z výsledků je zřejmé, že společnost má velmi malý podíl krátkodobého finančního 

majetku, to znamená peněžních prostředků v bance a v pokladně. Stálá aktiva vykazují 

klesající i rostoucí trend a pohybují se v hodnotách od 25,21 - 46,18%. Ve stálých 

aktivech mírně převažuje zastoupení dlouhodobého nehmotného majetku. Tato položka 

rozvahy vykazuje rostoucí i klesající tendenci a to v rozmezí od 25,69% do 10,12%. 

Dlouhodobý hmotný majetek střídavě roste a klesá. V letech 2016 – 2017 sledujeme 

ustálení hodnot na 14,6%. Dlouhodobý finanční majetek se ve sledovaném období 

udržuje na nulových hodnotách. Ostatní aktiva se udržují okolo nulových hodnot.  

 

Graf 4 - Vertikální analýza aktiv 2013-2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.5. Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv podává informace o způsobu financování majetku společnosti. 

Tato analýza nám poskytne rozbor o tom, zda-li je majetek hrazen cizími zdroji nebo 

vlastním kapitálem. První část tabulky poskytuje náhled do rozvahy společnosti a druhá 

část vlastní zpracování procentního poměru zastoupení jednotlivých položek pasiv na 

celkové hodnotě pasiv. 

 

34,81% 
25,21% 

46,18% 

32,16% 30,85% 

65,12% 
74,78% 

53,82% 

67,67% 69,13% 

0,07% 0,02% 0,00% 0,17% 0,02% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2013 2014 2015 2016 2017

Ostatní aktiva

Oběžná aktiva

Stálá aktiva



59 

 

Tabulka 5 - Vertikální analýza pasiv  

(Zdroj: Výroční zprávy Czech Sport Aircraft, a.s., 2013-2017) 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA PASIV (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Pasiva celkem 146 870 218 318 158 305 192 900 165 559 

Vlastní zdroje 19 360 53 714 72 344 84 788 56 188 

Základní kapitál 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy 0 0 0 0 0 

VH minulých let  -141 619 -130 640 -96 285 -77 656 -65 211 

VH běžného období  10 979 34 354 18 629 12 444 -28 601 

Cizí zdroje  127 510 164 604 85 961 108 112 109 371 

Rezervy 159 609 0 0 0 

Dl. Závazky 103 412 68 817 40 289 135 338 

Kr. závazky 23 939 95 178 45 672 107 977 109 033 

Ostatní pasiva 0 0 0 0 0 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Pasiva celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vlastní zdroje 13,18 % 24,60 % 45,70 % 43,95 % 33,94 % 

Základní kapitál 102,13 % 68,71 % 94,75 % 77,76 % 90,60 % 

Kapitálové fondy 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% 

Rezervní fondy 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00% 

VH minulých let  -96,42 % -59,84 % -60,82 % -40,26 % -39,39 % 

VH běžného období  7,48 % 15,74 % 11,77 % 6,45 % -17,28 % 

Cizí zdroje  86,82 % 75,40 % 54,30 % 56,05 % 66,06 % 

Rezervy 0,11 % 0,28 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Dl. Závazky 70,41 % 31,52 % 25,45 % 0,07 % 0,20 % 

Kr. závazky 16,30 % 43,60 % 28,85 % 55,98 % 65,86 % 

Ostatní pasiva 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 

Při pohledu na výsledky vertikální analýzy pasiv jednotlivých let je patrné, že více než 

polovinu zastupují cizí zdroje, které se od roku 2014 snížily zhruba o 20%, proto v 

letech 2015 a 2016 sledujeme nárůst vlastních zdrojů, které se pohybují v těchto letech 

přibližně okolo 45%. Téměř je dodrženo tzv. zlaté bilanční pravidlo financování, to 
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znamená, že podnik je financován z 50% vlastním kapitálem a 50% cizími zdroji. 

V roce 2017 dochází opět k snížení vlastních zdrojů a růstu cizích zdrojů, což je 

způsobeno záporným výsledkem hospodaření za běžné účetní období a finanční pomocí 

při budování partnerské firmy Cruiser Aircraft. 

 

Graf 5 - Vertikální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.4. Analýza rozdílových ukazatelů 

Tato kapitola slouží k analýze a řízení finanční situace podniku. Obsahuje zpracování 

čistého pracovního kapitálu a to z manažerského i investorského pojetí, čisté pohotové 

prostředky a čistě peněžně - pohledávkový fond.    

3.4.1. Čistý pracovní kapitál  

Čistý pracovní kapitál udává rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými 

krátkodobými dluhy. Lze jej počítat dvěma způsoby a to z manažerského a 

investorského hlediska. 
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Tabulka 6 - ČPK manažerské pojetí  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ČPK MANAŽERSKÉ POJETÍ (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Oběžná aktiva 95 644 163 248 85 193 130 544 114 452 

Cizí kr. kapitál 23 939 95 178 45 672 107 977 109 033 

ČPK manažerský 71 705 68 070 39 521 22 567 5 419 

 

Tabulka 7 - ČPK investorské pojetí  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ČPK INVESTORSKÉ POJETÍ (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Dlouhodobá pasiva 122 772 122 531 112 633 84 923 56 526 

Stálá aktiva 51 123 55 032 73 112 62 036 51 073 

ČPK investorský  71 599 67 499 39 521 22 887 5 453 

 

Ať se jedná o manažerské nebo o investorské pojetí, měly by se hodnoty pohybovat 

v kladných číslech, ne příliš velkých hodnot, v případě ČPK=0 se firma nachází v 

kritickém stavu a není schopna hradit své krátkodobé závazky. V případě analyzované 

společnosti sledujeme každoroční propad hodnot, které se neustále drží v kladných 

hodnotách. Kladné hodnoty v manažerském pojetí vypovídají o větším podílu oběžných 

aktiv než krátkodobých závazků. Investorské pojetí se naopak zaměřuje na stálá aktiva a 

dlouhodobá pasiva, které ve sledovaném období zaznamenaly pokles. Lze vyvodit 

závěr, že v případě vzniku neočekávaných výdajů, by společnost Czech Sport Aircraft 

byla schopna pokrýt tento problém, jelikož má dostatek prostředků. Oba ukazatele mají 

téměř totožný vývoj hodnot a sledujeme propad z přibližně 71 500 000 Kč až na cca 

5 400 000 Kč. V níže vypracovaném grafu je zřejmé porovnání obou pozorovaných 

ukazatelů. 
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Graf 6 - Čistý pracovní kapitál  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.4.2. Čisté pohotové prostředky - ČPP  

Tento ukazatel umožňuje určení okamžité likvidity podniku. Počítá se jako rozdíl pouze 

pohotových peněžních prostředků, tzn. hotovost a peníze na běžných účtech a okamžitě 

splatné závazky. 

Tabulka 8 - ČPP  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ČISTÉ POHOTOVÉ PROSTŘEDKY (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Pohotové fin. prostředky 2 884 7 654 6 084 6 460 6 318 

Okamžitě splatné závazky 23 939 95 178 45 672 107 977 109 033 

ČPP -21 055 -87 524 -39 588 -101 517 -102 715 

 

Čisté pohotové prostředky nám vyšly v záporné hodnotě, což značí, že firma není 

schopna pouze z těchto zdrojů uhradit své krátkodobé závazky. Tento stav není zcela 

ideální, obzvlášť neustále narůstající okamžitě splatné závazky.  Ukazatel je však 

poměrně snadno ovlivnitelný a to změnou plateb k potřebnému datu. Společnost by 

měla navýšit své pohotové finanční prostředky.  
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3.4.3. Čistý peněžně-pohledávkový fond 

Tento ukazatel vylučuje z oběžných aktiv pouze zásoby, nelikvidní pohledávky, od 

kterých jsou odečteny krátkodobé dluhy.  

Tabulka 9 - ČPPF  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ČISTÝ PENĚŽNĚ-POHLEDÁVKOVÝ FOND (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Oběžná aktiva 95 644 163 248 85 193 130 544 114 452 

Zásoby 44 570 39 548 39 239 49 293 37 847 

Krátkodobé závazky 23 939 95 178 45 672 107 977 109 033 

ČPPF 27 135 28 522 282 -26 726 -32 428 

 

Čistě pěněžně - pohledávkový fond byl na počátku sledovaného období v kladných 

hodnotách, od roku 2015 vykazuje klesající tendenci za sledované období pěti let. 

V roce 2016 a 2017 se ukazatel propadl do záporných hodnot, což značí, že společnost 

Czech Sport Aircraft nemá dostatek volných oběžných aktiv na případné uhrazení 

krátkodobých závazků. 

 

Graf 7 - Rozdílové ukazatele (ČPP a ČPPF)  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z výsledků je patrné, že rozdílové ukazatele vychází záporně. Firma má velký podíl 

krátkodobých závazků. Oběžná aktiva jsou z velké části tvořena pohledávkami, 

společnost by si měla hlídat včasné splácení svých pohledávek, tím by získala 

prostředky na splácení a snížení svých závazků. Tento krok by dopomohl ke zvýšení 

pohotových peněžních prostředků. 

3.5. Analýza poměrových ukazatelů  

Analýza poměrových ukazatelů představí finanční situaci podniku. Obsahuje velké 

množství ukazatelů. Začnu ukazateli rentability, pokračuji ukazateli likvidity, ukazateli 

aktivity, ukazateli zadluženosti a kapitolu zakončí provozní ukazatele.  

3.5.1. Ukazatele rentability  

Ukazatelé rentability se zaměřují na výnosnost a ziskovost kapitálu. V tomto případě 

čím vyšších hodnot je dosaženo, tím lépe podnik hospodaří. Zobrazují poměr 

dosaženého zisku z podnikání a výši vynaložených zdrojů. 

ROA – Rentabilita celkového kapitálu (Return On Assets) 

Vyjadřuje zisk společnosti s celkovými vloženými prostředky. 

Tabulka 10 - ROA  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ROA (V tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

EBIT 14 171 42 889 5 010 21 105 -25 017 

Aktiva celkem 146 870 218 318 158 305 192 900 165 559 

ROA 9,65% 19,65% 3,16% 10,94% -15,11% 

 

ROE – Ukazatel rentability vlastního kapitálu (Return Of Equity) 

Poměr, který udává efektivnosti produkce vlastního kapitálu. 
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Tabulka 11 - ROE  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ROE (V tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

EAT 10 979 34 354 18 629 12 444 -28 601 

Vlastní kapitál 19 360 53 714 72 344 84 788 56 188 

ROE 56,71% 63,96% 25,75% 14,68% -50,90% 

 

Výnosnost vlastního kapitálu je velmi nízká z důvodu financování společnosti spíše 

vlastním kapitálem, než-li cizími zdroji. Ukazatel má klesající tendenci téměř ve všech 

letech, s výjimkou roku 2014, kdy oproti předchozímu roku vzrostl o 7,25%. Tento fakt 

není příznivý pro vlastníky podniku, jelikož jejich vložený kapitál neprosperuje. V roce 

2017 ukazatel dosahuje záporných hodnot kvůli ztrátě ve výsledku hospodaření.  

ROS – Ukazatel rentability tržeb (Return of Sales) 

Tento ukazatel udává, jestli je společnost schopna dosáhnout zisku při dané výši tržeb. 

Tabulka 12 - ROS  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ROS (V tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

EAT 10 979 34 354 18 629 12 444 -28 601 

Tržby 85 708 80 056 76 169 129 587 142 519 

ROS 12,81% 42,91% 24,46% 9,60% -20,07% 

 

Rentabilita tržeb v roku 2014 vzrostla oproti roku 2013 o 30%, v tomto roce dosáhla 

nejlepšího výsledku a to na 1 Kč výnosů připadá 42,91% zisku. Ovšem od roku 2014 

ukazatel každoročně klesá, což pro společnost znamená negativní fakt. Tato situace je 

způsobená růstem nákladů. Společnost by měla snížit své náklady, které velmi zatěžují 

tržbu. Zcela nepříznivý výsledek nastal v roce 2017, kdy firma dosáhla ztráty.  

ROI – Ukazatel rentability vloženého kapitálu (Return of Investment)  

ROI zobrazuje výnosnost dlouhodobého kapitálu vloženého do majetku společnosti. 
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Tabulka 13 - ROI  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ROI (V tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

EBIT 14 171 42 889 5 010 21 105 -25 017 

Aktiva celkem 146 870 218 318 158 305 192 900 165 559 

Kr. cizí zdroje 23 939 95 178 45 672 107 977 109 033 

ROI 11,53% 33,95% 22,19% 14,65% -44,26% 

 

Sledovaná společnost v roce 2013 dosahuje téměř hranice běžného rozpětí, které se 

udává od 12% do 15%. V letech 2014 – 2015 si vede velmi dobře a vykazuje rostoucí 

trend. Od roku 2016 pozorujeme vzrůst krátkodobých cizích zdrojů, což se projevilo 

snížením rentability vloženého kapitálu, i tak si společnost vede velmi dobře. V roce 

2017 společnost dosáhla záporného výsledku hospodaření, který ovlivnil ukazatele ROI.  

 

Graf 8 – Rentabilita  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.5.2. Ukazatele likvidity  

Ukazatelé likvidity zobrazují informace o schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na 

peněžní prostředky a tím zajistit pokrytí svých závazků. 
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Běžná likvidita (CR – Current Ratio) 

Udává, kolikrát jsou oběžná aktiva vyšší než krátkodobé závazky. Doporučené hodnoty 

pro běžnou likviditu se pohybují od 1,8 do 2,5.  

Tabulka 14 - Běžná likvidita  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

BĚŽNÁ LIKVIDITA (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Oběžná aktiva 95 644 163 248 85 193 130 544 114 452 

Krátkodobé závazky 23 939 95 178 45 672 107 977 109 033 

Běžná likvidita 3,99 1,72 1,75 1,21 1,05 

 

Za rok 2013 dosahuje hodnota běžné likvidity 3,99, což se nachází nad horní hranicí a 

znamená menší riziko platební neschopnosti. Společnost dokázala pokrýt své náklady 

v letech 2014 a 2015 1,72x a 1,75x což se blíží k dolní hranici optima. V roce 2016 však 

nastal prudký pokles běžné likvidity a až na hodnotu 1,05. Hodnota se sice nenachází 

v ideálním rozpětí, ale není pro podnik zcela kritická. Tato situace je způsobena 

nárůstem krátkodobých závazků.  

 

Graf 9 - Běžná likvidita 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pohotová likvidita (QAR – Quit Asset Ratio)  

Likvidita 2. stupně určuje schopnost podniku vyrovnat své závazky bez prodání zásob. 

Ideální poměr tohoto ukazatele je udáván jako 1:1 nebo 1,5:1. 

Tabulka 15 - Pohotová likvidita  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

POHOTOVÁ LIKVIDITA (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Oběžná aktiva 95 644 163 248 85 193 130 544 114 452 

Zásoby 44 570 39 548 39 239 49 293 37 847 

Krátkodobé závazky 23 939 95 178 45 672 107 977 109 033 

Pohotová likvidita 2,13 1,3 1,01 0,75 0,70 

 

V roce 2013 firma dosáhla hodnoty 2,13, která je nad optimem horní hranice, to je 

způsobeno malým poměrem krátkodobých závazků. V roce 2014 a 2015 se společnost 

nachází v optimu, tzn. Czech Sport Aircraft je v těchto letech schopna dostát svým 

závazkům bez prodání zásob. Od roku 2016 je zřetelný pokles hodnoty pohotové 

likvidity, což může být zapříčiněno růstem oběžných aktiv (především pohledávek). 

V těchto letech jsou hodnoty menší než 1, a to znamená, že jsou považovány institucemi 

(např. bankami) za nepřijatelné a znamenají prvotní platební neschopnost. 

 

Graf 10 - Pohotová likvidita  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Okamžitá likvidita (CRR – Cash Position Ratio) 

Doporučená hodnota likvidity 1. stupně se pohybuje v rozmezí od 0,2 do 0,5. Do tohoto 

ukazatele vstupují jen nejlikvidnější položky a to krátkodobý finanční majetek a 

krátkodobé závazky. 

Tabulka 16 - Okamžitá likvidita  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

OKAMŽITÁ LIKVIDITA (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Kr. finanční majetek 2 884 7 654 6 084 6 460 6 318 

Krátkodobé závazky 23 939 95 178 45 672 107 977 109 033 

Okamžitá likvidita 0,12 0,08 0,13 0,06 0,06 

 

Společnost není schopna efektivně dostát svým závazkům pomocí aktiv, která vlastní, 

ukazatel se pohybuje mimo ideální rozmezí, které se doporučuje v hodnotách od 0,2 do 

0,5. To je způsobeno malým množstvím krátkodobého finančního majetku (peněžní 

prostředky v pokladně/na účtu, krátkodobě obchodovatelné cenné papíry) a vysokou 

hodnotou krátkodobých závazků především za přijaté zálohy, závazky z obchodních 

vztahů a ostatních závazků. 

 

Graf 11 - Okamžitá likvidita  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.5.3. Ukazatele aktivity  

Ukazatele aktivity zobrazují efektivnost hospodaření podniku s jeho aktivy. V rámci 

této analýzy jsou uvedeny ukazatele: obrat celkových aktiv, obrat zásob, doba obratu 

zásob, doba splatnosti krátkodobých obchodních pohledávek a závazků. 

Obrat celkových aktiv (Total Assers Turnover Ratio) 

Tabulka 17 - Obrat celkových aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

OBRAT CELKOVÝCH AKTIV (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Aktiva celkem 146 870 218 318 158 305 192 900 165 559 

Tržby 85 708 80 056 76 169 129 587 142 519 

Obrat celkových aktiv 0,58x 0,37x 0,48x 0,67x 0,86x 

 

Obrat celkových aktiv dosahuje nízkých hodnot obratu celkových aktiv a nachází se pod 

hranicí běžného rozpětí od 1,6 do 3,0. Z výsledků lze vyvodit závěr, že se společnost 

potýká s neúměrnou majetkovou vybaveností podniku a ten je neefektivně využíván. To 

je způsobeno vysokou mírou aktiv především krátkodobých závazků, zásob a stálých 

aktiv. Společnost by měla uvažovat o zmenšení svých aktiv.  

 

Graf 12 - Obrat celkových aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) 

Tabulka 18 - Obrat zásob  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

OBRAT ZÁSOB (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Zásoby 44 570 39 548 39 239 49 293 37 847 

Tržby 85 708 80 056 76 169 129 587 142 519 

Obrat zásob 1,92x 2,02x 1,94x 2,63x 3,77x 

 

Z výpočtů je patrné, že ve sledovaném období je společnost schopna zhruba 2x ročně 

prodat a opětovně naskladnit své zásoby. V roce 2017 zaznamenáváme téměř 

dvojnásobný vzrůst trendu. Číslo by mohlo být vyšší, vzhledem však k zaměření 

podniku – výroba letadel, je nutné udržovat mnoho zásob, kvůli dodacím lhůtám 

potřebných zásob. 

 

Graf 13 - Obrat zásob  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Doba obratu zásob (Inventory Turnover) 

Tabulka 19 - Doba obratu zásob  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

DOBA OBRATU ZÁSOB (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Průměrné zásoby 44 570 39 548 39 239 49 293 37 847 

Tržby 85 708 80 056 76 169 129 587 142 519 

Doba obratu zásob 187,2 dní 177,8 dní 185,46 dní 136,94 dní 95,6 dní 

 

Vývoj tohoto ukazatele lze předpokládat na základě výsledků výše uvedeného ukazatele 

obrat zásob. Společnost má poměrně vysokou dobu obratu, která dosahuje téměř půl 

roku. V roce 2017 sledujeme značný pokles hodnot a to na 95,6 dní. Vzhledem 

k zaměření podniku – výroba letadel, je nutné udržovat mnoho zásob, kvůli dodacím 

lhůtám potřebných zásob. Pro podnik by však bylo lepší zrychlit dobu obratu zásob, 

mělo by to pozitivní dopad na jeho likviditu. 

 

Graf 14 - Doba obratu zásob  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Doba splatnosti pohledávek  

Tabulka 20 - Doba splatnosti krátkodobých pohledávek  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

DOBA SPLATNOSTI KRÁTKODOBÝCH OBCH. POHLEDÁVEK (v tis. Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Kr. pohledávky 36 868 113 259 23 463 67 045 61 867 

Tržby 85 708 80 056 76 169 129 587 142 519 

Doba obratu pohl. 154,86 dní 509,3dní 110,9 dní 186,3 dní 156,3 dní 

 

Doba obratu pohledávek určuje počet dní, během kterých jsou peněžní prostředky 

vázané v pohledávkách. Tato doba by měla být přibližně 2x kratší než doba obratu 

závazků. Z provedené analýzy je zřejmé, že firma nejdříve inkasuje pohledávky, než 

platí závazky. I přes tuto okolnost by si společnost měla více hlídat své pohledávky, 

v roce 2014 je extrémně vysoká doba splácení, v letech 2015 – 2017 sledujeme rapidní 

snížení doby, ale i tak se pohybuje stále ve velmi vysokých hodnotách.  

Doba splatnosti krátkodobých závazků  

Tabulka 21 - Doba splatnosti krátkodobých obchodních závazků  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

DOBA SPLATNOSTI KRÁTKODOBÝCH OBCHOD. ZÁVAZKŮ (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Krátkodobé závazky 23 939 95 178 45 672 107 977 109 033 

Tržby 85 708 80 056 76 169 129 587 142 519 

Doba splatnosti záv. 100,55 dní 428,00 dní 215,86 dní 299,97 dní 275,4dní 

 

Doba obratu závazků určuje, jak dlouho podnik odkládá platby svým dodavatelům. 

V případě Czech Sport Aircraft v letech 2015 - 2017 platí pravidlo, že by doba 

splatnosti závazků měla být delší než doba obratu pohledávek. Doba obratu je cca 2x 

delší než doba obratu pohledávek. I přes tuto skutečnost se doba splatnosti závazků 

pohybuje v obrovských hodnotách, podnik by měl zvážit zrychlení obratu závazků. 



74 

 

 

Graf 15 - Doba splatnosti krátkodobých obchodních závazků  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.5.4. Ukazatele zadluženosti  

Ukazatelé zadluženosti odhalují zadluženost společnosti a z jak velké části financuje 

svou činnost z vlastních zdrojů. V této části je uvedena celková zadluženost, koeficient 

samofinancování a ukazatel úrokového krytí. 

Celková zadluženost  

Tabulka 22 - Celková zadluženost  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

CELKOVÁ ZADLUŽENOST (v tisicích Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Cizí zdroje 127 510 164 604 85 961 108 112 109 371 

Aktiva celkem 146 870 218 318 158 305 192 900 165 559 

Celk. zadluženost  86,82% 75,40% 54,30% 56,05% 66,06% 

 

V případě Czech Sport Aircraft byla v letech 2013, 2014 vysoká míra zadluženosti, 

v následujících letech se rapidně snížila a dosahuje optimálních hodnot. V letech 2015 a 

2016 je dokonce splněno pravidlo zlatého financování. 
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Koeficient samofinancování  

Tabulka 23 - Koeficient samofinancování  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

KOEFICIENT SAMOFINANCOVÁNÍ (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Vlastní kapitál 19 360 53 714 72 344 84 788 56 188 

Aktiva celkem 146 870 218 318 158 305 192 900 165 559 

Koeficient samofinancování  13,18% 24,60% 45,70% 43,95% 33,94% 

 

Z koeficientu samofinancování je zřejmé, že v letech 2013,2014 a 2017 společnost není 

finančně nezávislá, nedosahuje požadovaných hodnot 50%. V letech 2015, 2016 je 

v téměř průměrných hodnotách, tzn. téměř polovina majetku společnosti je financována 

vlastním kapitálem. V roce 2017 výrazně poklesl vlastní kapitál a naopak narostlo 

financování cizími zdroji, což je zřejmé i na grafu. Tyto okolnosti se promítly do změn 

hodnot o 10% u celkové zadluženosti i koeficientu samofinancování. 

 

Graf 16 - Zadluženost podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Ukazatel úrokového krytí 

Tabulka 24 - Ukazatel úrokového krytí  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

UKAZATEL ÚROKOVÉHO KRYTÍ (v tisicích Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

EBIT 14 171 42 889 5 010 21 105 -25 017 

Nákladové úroky 9 990 7 456 6 360 2 918 2 560  

Ukazatel úrokového krytí  1,42x 5,61x 0,79x 4,26x -9,77x 

 

Běžné rozpětí se udává od 3 a výš. Při mé analýze jsem zjistila, že výsledky se pohybují 

v letech 2014 a 2016 okolo 4-5,6, což značí, že firma se nachází v běžném rozpětí. 

Ovšem v letech 2013, 2015, 2017 jsou hodnoty značně pod normou běžného rozpětí, 

z toho plyne, že na zaplacení úroků nám nestačí celý zisk. Kritická situace nastala 

v roce 2017, kdy se ukazatel propadl do záporných hodnot, což značí, že firma není 

schopna splatit úroky.  

3.5.5. Provozní ukazatele  

Tyto ukazatele jsou využívány uvnitř podniku a uplatňují se k jeho řízení. Sledují vývoj 

aktivity podniku. Zvolila jsem ukazatele mzdové produktivity, produktivity z přidané 

hodnoty, průměrná mzda, nákladovost výnosů, materiálová náročnost výnosů a 

vázanost zásob na výnosy. 

Mzdová produktivita  

Tabulka 25 - Mzdová produktivita  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

MZDOVÁ PRODUKTIVITA (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Přidaná hodnota 899 24 412 7 767 54 580 35 390 

Mzdy 29 025 16 280 16 685 23 027 24 291 

Mzdová 

produktivita 

0,03 1,50 0,47 2,37 1,46 
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Při trendové analýze ukazatel vykazuje rostoucí i klesající tendenci, což není optimální. 

Mzdová produktivita by měla vykazovat rostoucí tendenci. V našem případě je použita 

přidaná hodnota, což vylučuje z ukazatele vliv energií, služeb a nakupovaných surovin.  

 

Graf 17 - Mzdová produktivita  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Produktivita práce z přidané hodnoty  

Tabulka 26 - Produktivita práce z přidané hodnoty  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

PRODUKTIVITA PRÁCE Z PŘIDANÉ HODNOTY (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Přidaná hodnota 899 24 412 7 767 54 580 35 390 

Počet zaměstnanců 83 53 56 66 71 

Produktivita práce 

z přidané hodnoty 

10,83 460,6 138,7 190,85 498,45 

 

Produktivita práce z přidané hodnoty je velmi významný ukazatel. Ve sledovaném 

období sledujeme růst až na výkyv v roce 2015, kdy byl oproti předchozímu roku 

značný propad hodnot. Od tohoto roku ukazatel roste, což je pozitivní fakt, zvyšuje se i 

počet zaměstnanců a tržby také rostou. 
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Průměrná mzda na pracovníka  

Tabulka 27 - Průměrná mzda na pracovníka  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

PRŮMĚRNÁ MZDA NA PRACOVNÍKA (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Osobní náklady 37 647 21 964 22 565 31 066 32 704 

Počet zaměstnanců 83 53 56 66 71 

Průměrná mzda na 

pracovníka 

453,58 414,42 402,95 470,7 460,62 

 

Při pohledu na výsledky je patrné, že v letech 2014 a 2017 jsou hodnoty na srovnatelné 

úrovni. Ve zbylých letech sledujeme výrazný propad hodnot o téměř 3x méně (v roce 

2013 činí rozdíl hodnotu zhruba o 41x méně) produktivity práce versus průměrná mzda 

na zaměstnance. V tomto ohledu si firma vede poměrně špatně. Efektivnější je větší 

produktivita práce a menší průměrná mzda. V našem případě je zřetelný opak. 

 

Graf 18 - porovnání produktivity z přidané hodnoty a průměrné mzdy na zaměstnance 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

1
0

,8
3

 

4
6

0
,6

 

1
3

8
,7

 1
9

0
,8

5
 

4
9

8
,4

5
 

4
5

3
,5

8
 

4
1

4
,4

2
 

4
0

2
,9

5
 4
7

0
,7

 

4
6

0
,6

2
 

0

100

200

300

400

500

600

2013 2014 2015 2016 2017

Produktivita práce z přidané
hodnoty

Průměrná mzda na pracovníka



79 

 

Nákladovost výnosů  

Tabulka 28 - Nákladovost výnosů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

NÁKLADOVOST VÝNOSŮ (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady 113 007 109 521 118 027 130 655 177 477 

Výnosy 157 804 152 410 123 036 151 761 152 460 

Nákladovost výnosů  0,7161 0,7186 0,9592 0,8609 1,1641 

 

Z vypočtených hodnot lze říci, že nejnižší zatížení výnosů náklady bylo v roce 2013, 

postupným vývojem se tato hodnota zvyšuje a dosahuje poměrně vysokých hodnot. Což 

pro podnik není optimální vývoj, hodnota ukazatele by měla klesat. V roce 2017 

dosáhla hodnot větších než 1, což vyvolalo značné problémy ve výsledku hospodaření.  

Materiálová náročnost výnosů 

Tabulka 29 - Materiálová náročnost výnosů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

MATERIÁLOVÁ NÁROČNOST VÝNOSŮ (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Spotřeba materiálu a 

energie 

54 183 51 573 43 837 49 305 59 714 

Výnosy 157 804 152 410 123 036 151 761 152 460 

Materiálová náročnost 

výnosů  

0,34 0,34 0,36 0,32 0,39 

 

U tohoto ukazatele jsou hodnoty poměrně nízké. To dokazuje, že výnosy u této 

společnosti jsou zatíženy minimálně energií a spotřebovaným materiálem. Z výkazu 

zisků a ztrát lze říci, že výkonová spotřeba je tvořena spotřebou materiálu a 

energie  méně než z poloviny. 
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Vázanost zásob na výnosy 

Tabulka 30 - Vázanost zásob na výnosy  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

VÁZANOST ZÁSOB NA VÝNOSY (v tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Zásoby 44 570 39 548 39 239 49 293 37 847 

Výnosy 157 804 152 410 123 036 151 761 152 460 

Vázanost zásob na výn.  0,2824 0,2595 0,3189 0,3248 0,2482 

 

Za sledované období je objem zásob podniku vázán cca okolo 0,3 na 1 Kč výnosu. 

Tento ukazatel se udržuje na hladině podobných výsledků, nemá velké výkyvy. 

Hodnoty se pohybují v nízkých číslech, což je pozitivní vývoj.  

3.6. Analýza soustav ukazatelů  

Soustavy ukazatelů využíváme k detailnějšímu pohledu na situaci podniku. K analýze je 

využit Altmanův index finančního zdraví a Index IN 05.  

3.6.1. Altmanův index finančního zdraví  

Altmanův index finančního zdraví hodnotí finanční situaci společnosti a předpovídá 

jeho vývoj. Skládá se z ukazatelů rentability, zadluženosti, likvidity a struktury kapitálu. 

Pokud se výsledek nachází v rozmezí od 1,81 do 2,99, znamená to neutrální finanční 

situaci. Hodnoty nad 2,99 značí prosperitu podniku a pod 1,81 mu hrozí bankrot. 

Tabulka 31 - Altmanův index finančního zdraví  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ALTMANŮV INDEX FINANČNÍHO ZDRAVÍ (V tisících Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

X1 0,48822 0,31179 0,24965 0,11699 0,03273 

X2 0,00993 0,05697 0 0 0 

X3 0,09649 0,19645 0,03165 0,10941 -0,15111 

X4 0,13182 0,24603 0,45699 0,43954 0,33938 

X5 0,58356 0,36669 0,48115 0,67178 0,86084 

Altmanův ind. 1,58084 1,6165 1,15937 1,43695 0,60508 
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Společnost ani v jednom roku nedosáhla minimální hranice 1,81, z toho je zřejmé, že se 

nejedná o finančně zdravý podnik a hrozí mu bankrot. Pro své majitele nevytváří 

hodnotu a nepůsobí jako důvěryhodná společnost pro své věřitele. V letech 2013, 2014 

se hodnoty přibližují k minimální hranici, ovšem v roce 2017 se dostává společnost do 

téměř kritického stavu. 

 

Graf 19 - Altmanův index finančního zdraví  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.6.2. Index IN05 

Index IN 05 posuzuje důvěryhodnost a finanční výkonnost podniku.  

Tabulka 32 - Index IN 05  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

INDEX IN05 

 2013 2014 2015 2016 2017 

A/CZ 1,15 1,33 1,84 1,78 1,51 
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Společnost si ve sledovaných letech nevede nejhůře, až na výkyv v roce 2015 se udržuje 

v pásmu „šedé zóny“.  Z tohoto výsledku lze vyvodit, že firma nevytváří hodnotu pro 

své majitele, naopak mu hrozí bankrot. V roce 2017 zaznamenáváme obrovský propad 

trendu způsobený ztrátou ve výsledku hospodaření, který má značný vliv na index.  

 

Graf 20 - Index IN 05  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.7. Souhrnné hodnocení finanční situace firmy 
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zaznamenal rok 2016, kdy tržby za vlastní výrobky vzrostly o neuvěřitelných 70%. 

Trend výsledku hospodaření není taktéž optimální, od roku 2014 každoročně klesá o 

několik desítek %, firma vykázala ztrátu v roce 2017, což značně ovlivnilo veškeré 

ukazatele finanční analýzy.  

Z analýzy rozdílových ukazatelů vyplývá, že situace firmy není zcela ideální. 

Společnost není schopná krýt své krátkodobé závazky z pohotových finančních 

prostředků. Krátkodobé finanční závazky jsou poměrně vysoké, firma by měla uvažovat 

o jejich snížení.  

Ztráta v roce 2017 se promítla takřka do všech ukazatelů rentability. V předchozích 

letech si společnost vedla velmi dobře.   

Při analýze likvidity jsou hodnoty přijatelné, ačkoli nejsou v doporučených hodnotách. 

U okamžité likvidity se firma nenachází v ideálním rozmezí, čímž je zřejmé, že není 

schopna dostát svým závazkům pomocí aktiv (opět narážíme na problém malého 

množství krátkodobého finančního majetku a vysoké hodnoty krátkodobých závazků). 

Co se týče pohotové likvidity, si firma nevedla špatně v letech 2013-2015. Od roku 

2016 je zřejmý pokles pod minimální hranici 1, což znamená prvotní platební 

neschopnost. Podíl zásob v oběžných aktivech není dramaticky vysoký, proto se firma 

drží v optimální hranici. Pokles sledujeme v roce 2016, kdy, jak již bylo zmiňováno, 

nastal růst krátkodobých závazků. Stejnou situaci sledujeme i u likvidity 3. stupně. 

Ukazatele aktivity vychází v poměrně vysokých hodnotách, z těchto poznatků je zřejmé, 

že si společnost vede dobře. Má velké tržby ale také poměrně pomalý obrat zásob a 

celkových aktiv. U obou ukazatelů sledujeme rostoucí trend.   

Zhodnocením analýzy řízení aktiv zjišťuji, že si firma vede dobře. Má velké tržby ale 

také pomalý obrat zásob (pouze 2x ročně) a také nízké hodnoty obratu celkových aktiv. 

To je způsobeno vysokou hodnotou krátkodobých závazků a stálých aktiv a také zásob. 

Společnost by si měla více hlídat své pohledávky, jelikož doba splácení je extrémně 

vysoká, především v roce 2014. Hodnoty se sice zlepšují, ale i tak jsou vysoké. Doba 

obratu závazků je delší než doba obratu pohledávek, což je pro podnik výhodné. 

Nejdříve přijme peníze od odběratelů a až následně zaplatí svým dodavatelům. 
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V případě Czech Sport Aircraft byla v letech 2013, 2014 vysoká míra zadluženosti, v 

následujících letech se rapidně snížila a dosahuje optimálních hodnot. Společnost 

dosahuje pro financování svých aktiv zlaté pravidlo financování, to znamená, že je 

vyvážené krytí vlastním kapitálem a cizími zdroji. Za posledních 5 let rostou vlastí 

zdroje, které jsou téměř na úrovni cizích zdrojů, z čehož plyne, že klesá zadluženost 

podniku. V roce 2017 opět celková zadluženost vzrostla o 10%. Ukazatel úrokového 

krytí se nachází v letech 2013, 2015, 2017 značně pod normou běžného rozpětí, z toho 

plyne, že na zaplacení úroků nám nestačí celý zisk. 

Provozní ukazatele si vedou poměrně dobře. Výjimku tvoří nákladovost výnosů, 

vykazuje rostoucí tendenci, což není optimální. Hodnota ukazatele by měla klesat.  

Analýza soustav ukazatelů nám poskytla rychlé shrnutí celkového stavu finanční situace 

podniku. Pomocí rychlého testu bylo odhaleno, že firma si v letech 2013-2016 vede 

velmi dobře a vykazuje hodnoty finančně zdravého podniku. V roce 2017 díky ztrátě ve 

výsledku hospodaření došlo k rapidnímu poklesu hodnot, které jsou nedostatečné a 

značně ohrožují finanční zdraví podniku. Altmanův index finančního zdraví se objevuje 

ve sledovaném období pod hranicí „šedé zóny“ a vypočtené hodnoty jsou na úrovni 

stavu bankrotu. Společnost si v indexu IN 05 vede o něco lépe, ve sledovaném období 

se udržuje v pásmu „šedé zóny“. V roce 2017 zaznamenáváme obrovský propad trendu 

způsobený ztrátou ve výsledku hospodaření.  

3.8. SWOT analýza 

3.8.1. Silné stránky 

- Partnerská firma se sídlem v USA 

- Nadnárodní společnost 

- Dlouhodobá tradice na trhu a dobré jméno společnosti  

- Kvalifikovaný personál, individuální přístup k zákazníkům 

- Používání kvalitních dílů a součástek  

- Nízké procento havárií a poruch 

- Zabezpečení veškerých dokumentů souvisejících s koupí nového letadla 
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3.8.2. Slabé stránky 

- Drahý produkt 

- Specifická klientela (nutný pilotní průkaz apod.)  

- Nízký prodej a využití především v České Republice, ale i Evropě  

3.8.3. Příležitosti 

- Rozšíření partnerské firmy na území USA (Kalifornie, Utah apod.) 

- Export na další kontinenty (Austrálie, Asie) 

3.8.4. Hrozby 

- Jednoznačně největší hrozbu společnosti představuje pokles prodeje letadel, 

jelikož na prodeji je postavený celý chod společnosti. Pokud by došlo k poklesu 

prodeje v jednom roce, odrazí se to v roku následujícím. 

- Velká konkurence jiných značek v této oblasti  

- Komplikace spojené s exportem do USA (zvýšení cla) 
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Díky finanční analýze podniku Czech Sport Aircraft, a.s. byly odhaleny zásadní potíže 

ohrožující finanční stabilitu společnosti. Tyto problémy by mohly vést k ohrožení její 

existence. Je potřeba přijmout opatření, které by mohly pomoct ke snížení rizika, či 

vedly k eliminaci těchto problémů.  

Mezi nejzásadnější problémy patří:  

- Záporný výsledek hospodaření za běžné období v roce 2017 

- ČPP  

- ČPPF 

- Okamžitá likvidita  

- Doba splatnosti krátkodobých obchodních pohledávek  

- Ukazatel úrokového krytí 

4.1. Snížení doby obratu pohledávek  

Tabulka 33 - Doba splatnosti krátkodobých obchodních pohledávek - rekapitulace  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

DOBA SPLATNOSTI KRÁTKODOBÝCH OBCH. POHLEDÁVEK (v tis. Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Kr. pohledávky 36 868 113 259 23 463 67 045 61 867 

Tržby 85 708 80 056 76 169 129 587 142 519 

Doba obratu pohl. 154,86 dní 509,3dní 110,9 dní 186,3dní 156,3dní 

  

Společnost by se měla především zamyslet nad rychlejším obratem svých zásob a 

splácení svých pohledávek. Doba splatnosti krátkodobých obchodních pohledávek je 

extrémně vysoká, měla by si více hlídat své pohledávky. Díky tomu se dostává do 

potíží, kdy nemá dostatek finančních prostředků na splácení svých závazků. Vzhledem 

k zaměření společnosti však hodnotím firmu jako velmi úspěšnou. Dodací lhůty 

součástek k letadlům jsou samozřejmě delší než v jiných odvětvích, proto firma musí 

mít dostatečně mnoho zásob, aby byla schopna plnit zakázky. Proces výroby samotného 

letadla zabere také několik dní-týdnů. Výrobní proces je zatím v nepřerušeném provozu, 

probíhá výroba a následný export do USA. 
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4.2. Orientace na zahraniční trh  

Pro Czech Sport Aircraft bude nadále velmi důležité udržet si svou pozici na trhu a ještě 

více ji upevnit. Je pro ni důležitý především americký trh, proto musí neustále pracovat 

na dobrém marketingu, přizpůsobení se zahraničnímu trhu a požadavkům zákazníků. 

Doporučovala bych nadále podporovat americkou partnerskou firmu Cruiser Aircraft, 

Inc. Přínosem by bylo také zaměřit se více na evropský trh popř. expandovat na trh 

Austrálie a Asie. Vzhledem ke ztrátě bych prozatím doporučila expandovat do 

evropských zemí formou výhradních obchodníků a v budoucnu případně rozšířit podnik 

o další pobočku mimo území České Republiky. 

 

Obrázek 11 - Zastoupení ultralehkých letadel na trhu v roce 2016  

(Zdroj: https://www.bydanjohnson.com/light-sport-aircraft-market-shares-fleet-2016/) 

 

https://www.bydanjohnson.com/light-sport-aircraft-market-shares-fleet-2016/
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Výše uvedený obrázek zobrazuje zastoupení ultralehkých letadel na trhu k prosinci 

2016. Je zřejmé, že výrobce Czech Sport Aircraft, a.s. si vede výborně. V celosvětové 

konkurenci se umístila na 5. místě.  

4.3. Outsorcing výroby 

Vzhledem k rostoucím nákladům by měla společnost zvážit, zda-li je pro ni výhodné 

zachovávat kompletní výrobu na území České Republiky. Navrhuji rozčlenění výroby a 

následný přesun části výroby například na území USA, kde úspěšně funguje partnerská 

firma. Výroba letadel je časově náročná a doprava hotového produktu do Spojených 

států zabere nejméně 2-3 týdny. Výkonová spotřeba včetně nákladů na služby vzrostla 

téměř o 56% během roku 2017, kdy společnost otevřela pobočku Cruiser Aircraft, Inc. 

Výhoda by spočívala nejen v úspoře nákladů na dopravu hotových letadel do spojených 

států, ale také by se značně zvýšila rychlost obratu aktiv, zásob a pohledávek.  

4.4. Zakázková výroba   

Vzhledem k poměrně velkému množství nespotřebovaných zásob na skladě navrhuji 

během letošního roku omezit sériovou výrobu a vypotřebovat většinu zbylých zásob.  

V následujících letech doporučuji se zaměřit především na věrné a potencionálně velké 

klienty jako například letecké školy, které odebírají pravidelně více kusů. Výroba by 

následně probíhala pouze formou objednávek a předem složení zálohy na konkrétní 

model. Snížil by se tak počet vyrobených letadel, které jsou nevyužité na skladě. 
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ZÁVĚR 

Moje bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský záměr rozvoje společnosti. 

Podnikatelský záměr jsem vypracovávala pro firmu Czech Sport Aircraft, a.s., která se 

zabývá výrobou, prodejem, servisem a vývojem letadel. V části, která je věnovaná 

analýzám jsem zpracovala Porterův model pěti sil analýzu PESTLE a finanční analýzu. 

Na závěr jsem dle získaných výsledků vše zhodnotila pomocí SWOT analýzy. 

Pomocí Porterova modelu pěti sil jsem došla k závěru, že vyjednávací síla kupujících je 

poměrně vysoká. Vyjednávací síla dodavatelů není velmi silná, jelikož je možné jejich 

produkt nahradit jinou značkou.  

Ukazateli finanční analýze jsem zhodnotila nejdůležitější ukazatele, které ovlivňují 

společnost. Došla jsem k závěru, že se jedná o prosperující společnost, která v roce 

2017 pocítila značné zatížení kvůli založení partnerské firmy Cruiser Aircraft Inc. 

Vzrůst nákladů a finanční výpomoc při výstavbě hangáru na území USA se negativně 

promítlo do drtivé většiny analyzovaných ukazatelů. Tato situace se pro společnost jeví 

jako likvidační. Firma však nadále funguje a díky novému vedení americké pobočky se 

jí vede poměrně dobře. V loňském roce bylo zaznamenáno 22 prodaných letadel, což je 

více než uspokojivý výsledek.  

Pokud zhodnotím celkové hospodaření, pozici a situaci na trhu, zjistila jsem, že si 

akciová společnost Czech Sport Aircraft vede velmi dobře. V dnešní době není mnoho 

českých výrobců v kategorii lehkých letadel, ale v rámci celosvětové konkurence je jich 

o poznání více. I přes tento fakt Czech Sport Aircraft navazuje na legendární 80-ti letou 

tradici výroby letadel v Kunovicích a vede si velmi dobře i ve světě. Společnost 

neustále zlepšuje svou kvalitu, snaží se vyhovovat požadavkům svých zákazníků a 

přináší na trh nové modely letadel. 

Za vypracování mé bakalářské práce velmi děkuji vedení společnosti Czech Sport 

Aircraft, konkrétně Ing. Martinu Juríkovi a vedení americké pobočky Mgr. Lukášovi 

Koterci, za poskytnuté informace během vypracovávání práce a konzultování návrhu na 

zlepšení finanční situace.   
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Příloha 1 - Rozvaha: Aktiva Czech Sport Aircraft, a.s.  

(Zdroj: Výroční zprávy Czech Sport Aircraft, a.s., 2013-2017) 

Aktiva v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 

 AKTIVA CELKEM 146 870 218 318 158 305 192 900 165 559 

B. Dlouhodobý majetek 51 123 55 032 73 112 62 036 51 073 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 16 841 22 102 40 633 33 726 26 886 

2 Ocenitelná práva  8 756 10 562 8 857 7 151 

2.1. Software   8 756 10 562 8 857 7 151 

4 Ostatní dlouhodobý nehmotný 

majetek 

16 841 13 346 30 071 24 469 19 735 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 34 282 32 930 32 479 28 310 24 187 

1. Pozemky a stavby 61 61 49 36 24 

1.2. Stavby 13 780 13 226 49 36 24 

2. Hmotné movité věci a jejich 

soubory 

17 970 11 076 28 692 25 888 22 614 

5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek a nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek 

  3 738 2 386 1 549 

5.2. Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 

2 471 8 567 3 738 2 386 1 549 

C.  Oběžná aktiva 95 644 163 248 85 193 130 544 114 452 

I. Zásoby 44 570 39 548 39 239 49 293 37 847 

1. Materiál 9 330 8 786 11 292 19 006 13 652 

2. Nedokončená výroba a polotovary 28 759 22 264 7 620 22 047 24 195 

3. Výrobky a zboží   20 327 8 240  

3.1. Výrobky 6 481 8 498 20 327 8 240  

II. Pohledávky   39 870 74 791 70 287 

1. Dlouhodobé pohledávky 11 322 2 787 16 407 7 746 8 420 

1.4. Odložená daňová povinnost 11 322 2 787 16 407 7 746 4 161 

1.5. Pohledávky – ostatní     4 259 

1.5.4. Jiné pohledávky     4 259 

2. Krátkodobé pohledávky 36 868 113 259 23 463 67 045 61 867 

2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 29 385 84 480 20 428 65 281 55 774 

2.4. Pohledávky - ostatní   3 035  6 093 

2.4.3. Stát – daňové pohledávky 253 12 1 394  2 671 

2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 6 205 5 508 1 124 1 174 405 

2.4.6. Jiné pohledávky 1 001 23 259 517 590 3 017 

C.III.8. Dohadné účty aktivní 24     
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C.IV. Peněžní prostředky 2 884 7 654 6 084 6 460 6 318 

1. Peněžní prostředky v pokladně 189 20 70 77 16 

2. Peněžní prostředky na účtech 2 695 7 634 6 014 6 383 6 302 

D. Časové rozlišení 103 38  320 34 

1. Náklady příštích období 103 38  320 34 

  



100 

 

Příloha 2 - Rozvaha: Pasiva Czech Sport Aircraft, a.s.  

(Zdroj: Výroční zprávy Czech Sport Aircraft, a.s., 2013-2017) 

Pasiva v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 

 PASIVA CELKEM 146 870 218 318 158 305 192 900 165 559 

A. Vlastní kapitál 19 360 53 714 72 344 84 788 56 188 

I. Základní kapitál 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

1. Základní kapitál 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

A.IV. Výsledek hospodaření 

minulých let (+/-) 

-141 619 -130 640 -96 285 -77 656 -65 211 

1. Nerozdělený zisk minulých let 1 459 12 438    

2. Neuhrazená ztráta minulých let 

(-) 

-143 078 -143 078 -96 285 -77 656 -65 211 

A.V. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) 

10 979 34 354 18 629 12 444 -28 601 

B.+C. Cizí zdroje 127 510 164 604 85 961 108 112 109 371 

I. Rezervy 159 609    

4 Ostatní rezervy 159 609    

B.III.10. Dohadné účty pasivní 447     

C. Závazky   85 961 108 112 109 371 

I. Dlouhodobé závazky 103 412 68 817 40 289 135 338 

9. Závazky – ostatní   40 289 135 338 

9.3. Jiné závazky 103 412 68 817 40 289 135 338 

II. Krátkodobé závazky 23 939 95 178 45 672 107 977 109 033 

2. Závazky k úvěrovým institucím     201 

3. Krátkodobé přijaté zálohy 10 000 9 633 29 364 38 523 29 557 

4. Závazky z obchodních vztahů 9 077 26 795 12 233 19 003 21 183 

8. Závazky – ostatní   4 075 50 451 58 092 

8.3. Závazky k zaměstnancům 1 277 1 106 1 382 2 018 1 612 

8.4. Závazky ze soc. zabezpečení a 

zdrav. Pojištění 

624 549 705 1 224 911 

8.5. Stát – daňové závazky a dotace 2 154 3 132 174 1 485 223 

8.7. Jiné závazky 360 53 963 1 814 45 724 53 346 
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Příloha 3 - Výkaz zisku a ztrát Czech Sport Aircraft, a.s.  

(Zdroj: Výroční zprávy Czech Sport Aircraft, a.s., 2013-2017) 

Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 85 708 80 056 76 169 129 587 142 519 

A. Výkonová spotřeba 54 183 51 573 65 479 72 749 113 195 

2. Spotřeba materiálu a energie 37 610 34 909 43 837 49 305 59 714 

3. Služby 16 573 16 664 21 642 23 444 53 481 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 

(+/-) 

-30 745 -4 311 2 923 -2 258 6 066 

+ Přidaná hodnota 899 24 412    

D. Osobní náklady 37 647 21 964 22 565 31 066 32 704 

1. Mzdové náklady 29 025 16 280 16 685 23 027 24 291 

2. Náklady na soc. zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní náklady 

  5 880 8 039 8 413 

2.1. Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. 

Pojištění 

8 315 5 527 5 690 7 732 8 159 

2.2. Ostatní náklady   190 307 254 

E. Úpravy hodnot v provozní činnosti 11 154 10 607 3 383 9 743 12 211 

1. Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku  

11 154 10 607 10 678 11 285 11 225 

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku – 

trvalé 

11 154 10 607 10 678 11 285 11 225 

2. Úprava hodnot zásob   -430   

3. Úpravy hodnot pohledávek   -6 865 -1 542 986 

III. Ostatní provozní výnosy 589 6 376 45 472 20 796 8 547 

1. Tržby z prodaného dlouhodobého 

majetku 

65 966 61 261 37 328  21 

2. Tržby z prodaného materiálu 2 508 5 441 6 733 4 613 6 891 

3. Jiné provozní výnosy   1 411 16 183 1 635 

F. Ostatní provozní náklady 3 494 8 561 17 875 15 134 3 726 

2. Zůstatková cena prodaného materiálu 2  068 3 989 14 577 1 595 2 151 

3. Daně a poplatky   1 980 289 222 

5. Jiné provozní náklady   903 13 250 1 353 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-

) 

28 359 49 419 9 416 23 948 -16 836 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy   1  437 

2. Ostatní výnosové úroky a podobné   1  437 
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výnosy 

J. Nákladové úroky a podobné 

náklady 

9 990 7 456 6 360 2 918 2 560 

2. Ostatní nákladové úroky a podobné 

náklady 

9 990 7 456 6 360 2 918 2 560 

VII. Ostatní finanční výnosy 3 033 3 347 4 318 1 378 957 

K. Ostatní finanční náklady 7 231 2 421 2 365 1 303 7 015 

* Finanční VH (+/-) -14 188 -6 530 -4 406 -2 843 -8 181 

** Výsledek hospodaření před 

zdaněním (+/-) 

14 171 42 889 5 010 21 105 -25 017 

L. Daň z příjmu  3 192 8 535 -13 619 8 661 3 584 

2. Daň z příjmů odložená (+/-) 3 192 8 535 -13 619 8 661 3 584 

** Výsledek hospodaření po zdanění 

(+/-) 

10 979 34 354 18 629 12 444 -28 601 

*** Výsledek hospodaření za účetní 

období (+/-) 

10 979 34 354 18 629 12 444 -28 601 

* Čistý obrat za účetní období    125 960 151 761 152 460 
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Příloha 4 - Přehled o peněžních tocích Czech Sport Aircraft, a.s.  

(Zdroj: Výroční zprávy Czech Sport Aircraft, a.s., 2015-2017) 

Přehled o peněžních tocích (cash flow) v tis. Kč 2015 2016 2017 

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 

začátku účetního období 

7 654 6 084 6 460 

 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní 

činnost) 

   

Z. Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 5 010 21 105 -25 016 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace -6 323 12 661 14 313 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. 

k nabytému majetku  

10 678 11 285 11 225 

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv  -609 -1 542 986 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -22 751  -21 

A.1.4. Výnosy z podílů na zisk    

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky 6 359 2 918 2 123 

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace    

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 

změnami pracovního kapitálu 

-1 313 33 766 -10 703 

A.2. Změa stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 27 017 18 552 16 306 

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů 

časového rozlišení a dohadných účtů aktivních 

76 214 -33 699 3 804 

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, 

pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů 

pasivních 

-49 506 62 305 1 056 

A.2.3. Změna stavu zásob 309 -10 054 11 446 

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 

nespadajícího do PP a ekv. 

   

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 25 704 52 318 5 603 

A.3. Vyplácené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do 

ocenění dlouhodob. maj. 

-6 360 -2 918 -2 560 

A.4. Přijaté úroky 1  437 

A.5. Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období 13 619 -8 661 - 3 585 

A.6. Přijaté podíly na zisku    

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 32 964 40 739 -105 

 Peněžní toky z investiční činnosti    

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -43 335 -209 -262 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 37 328  21 

B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám    
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B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  -6 007 -209 -241 

 Peněžní toky z finančních činností    

C.1. Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků 

na PP a ekv.  

-28 527 -40 154 203 

C.2. Dopady změn vlastního kaptálu na PP a ekv.    

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 

z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, popřípadě fondu 

ze zisku včetně záloh na toto zvýšení 

   

C.2.2. Vyplácení podílu na vlastním kapitálu společníkům    

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů    

C.2.4. Úhrada ztráty společníky    

C.2.5. Přímé platy na vrub    

C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně    

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -28 527 -40 154 203 

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -1 570 376 -143 

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 

konci účetního období 

6 084 6 460 6 318 

 


