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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na návrh finančního podnikového plánu pro 

společnost UO TEX, s.r.o. První část této práce zpracovává teoretická východiska nutná 

pro vytvoření finančního plánu. Práce pokračuje představením společnosti a její 

finanční a strategickou analýzou. V závěrečné části práce je navržen finanční plán na 

období 2019–2022, a to konkrétně ve dvou variantách – optimistické a pesimistické, 

včetně jejich zhodnocení. 

 

Abstract  

This thesis is focused on the proposal of financial business plan for the company UO 

TEX. The first part of this work deals with the theoretical background necessary for 

making a financial plan. Then, the work brings the introduction of the company and its 

financial and strategic analyses. The final part of the thesis proposes a financial plan for 

the period 2019 - 2022, namely in two versions - optimistic and pessimistic ones, 

including their evaluation. 
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ÚVOD 

Zajištění finančního zdraví společnosti a zvyšování tržní hodnoty patří mezi hlavní  

a velmi náročné cíle finančního managementu. Náročnost splnění těchto cílů je dána 

silnou konkurencí a měnícími se tržními podmínkami. Za nástroj, jenž může pomoci 

k dosažení těchto cílů, je považováno finanční plánování včetně jeho pravidelného 

aktualizování. Finanční plánování umožňuje predikovat možnou budoucí situaci 

podniku1 a možné problémy. Díky tomu může finanční management, potažmo obchodní 

závod, s časovým předstihem vytvořit opatření, aby bylo dosaženo vytyčených cílů.  

Při vytváření finančního plánu se vychází nejen z dosažených výsledků, ale také 

z predikce budoucí situace na trhu. Tu samozřejmě nelze určit zcela přesně, proto je 

vhodné finanční plán sestavit ve vícero variantách. 

Z výše uvedeného vyplývá, že finanční plánování patří k nejdůležitějším oblastem 

managementu podniku a je jedním z předpokladů pro jeho úspěšnou budoucnost.  

Pro sestavení finančního plánu je důležité znát nejen minulou a současnou situaci 

společnosti a trhu, ale také mít dostatek informací, týkajících se vývoje vnějšího  

a vnitřního prostředí společnosti. Proto tato diplomová práce obsahuje finanční  

a strategickou analýzu, na jejímž základě je finanční plán sestaven. Kvalitní finanční 

plán v sobě také zahrnuje budoucí strategii podniku a další vlivy, které na společnost 

působí. 

Pro praktickou část této diplomové práce byla vybrána společnost UO TEX, s.r.o., která 

sídlí v Ústí nad Orlicí. Společnost byla založena v roce 1994, ale její historie sahá  

až do roku 1866. Její hlavní činností je výroba netkaných textilií, jež mají využití 

především ve stavebnictví. K hlavním činnostem také patří prodej asfaltových pásů, 

hydroizolačních folií, poplastovaných plechů a tepelných izolací.  

Náplní této diplomové práce bude sestavení čtyřletého finančního plánu pro společnost 

UO TEX, s.r.o., na základě zpracované finanční a strategické analýzy společnosti. 

 

  

 
1 Pojem „podnik“ je pro účely této diplomové práce chápán jako synonymum slovního spojení „obchodní 

závod“ ve smyslu §502 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákona.   
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1 CÍL A POSTUP ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je sestavení finančního plánu pro společnost  

UO TEX, s.r.o., na období 2019-2022.  Konkrétně bude finanční plán sestaven ve dvou 

variantách – v optimistické a pesimistické. 

Dílčími cíli této práce jsou provedení strategické a finanční analýzy podniku  

za posledních 6 let včetně porovnání s konkurencí a oborovým průměrem. Splnění 

těchto dílčích cílů je nutné pro sestavení kvalitního finančního plánu. 

Následující druhá část bude obsahovat teoretická východiska, jež byla zpracována 

z odborné literatury. Bude zde popsáno finanční plánování, jeho principy a zásady. Dále 

bude popsán finanční plán – druhy, postup pro sestavení plánované rozvahy, výkazu 

zisku a ztráty a výkaz cash flow. Popsáním vybraných metod strategické a finanční 

analýzy bude tato část ukončena. 

Třetí část této práce bude obsahovat představení společnosti UO TEX, s.r.o.  

Po stručném představení bude provedena strategická analýza, konkrétně SLEPTE 

analýza, Porterův model pěti sil a Model 7S McKinsey. Tato část bude pokračovat 

finanční analýzou, kde budou vypočítány vybrané poměrové ukazatele rentability, 

aktivity, zadluženosti a likvidity, ale také rozdílové ukazatele, horizontální analýza, 

vertikální analýza a soustavy ukazatelů. Výsledky této kapitoly budou na závěr shrnuty 

SWOT analýzou. 

Poslední část této práce se zabývá tvorbou samotného finančního plánu, a to ve dvou 

verzích, optimistické a pesimistické. Plán bude navazovat na očekávaný vývoj podniku 

a ekonomiky. Pro sestavení finančního plánu bude nejdříve provedena prognóza tržeb 

odvětví a podniku. Následovat budou další propočty nutné pro sestavení reálných 

finančních plánů, jako například: procentuální podíly k tržbám, splátkové kalendáře, 

koeficienty náročnosti investic apod. Po sestavení a okomentování plánů dojde k jejich 

porovnání, a to prostřednictví finanční analýzy. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: FINANČNÍ 

PLÁNOVÁNÍ PODNIKU 

Tato část diplomové práce zpracovává teoretická východiska z odborné literatury, která 

jsou nutná k vytvoření návrhu finančního plánu podniku.  Bude zde vymezeno finanční 

plánování včetně jeho zásad a principů, finanční plán a jeho druhy. Práce bude 

pokračovat popisem postupu sestavení finančního plánu, strategickou a finanční 

analýzou. 

2.1 Finanční plánování 

Je jedním z nástrojů, jenž by měl zobrazovat naše očekávání, ale také by měl predikovat 

problémy, které mohou ve společnosti nastat (Marek, 2009, s. 501). 

Plánování je považováno zpravidla za základní či východiskovou funkci řízení.  

Lze ho definovat jako soubor činností, které by měly vést k předpovězení budoucích 

efektů, způsobených finančním a investičním rozhodováním společnosti.  Dá se také 

popsat jako specificky zaměřená a kvalifikovaná činnost, kde výsledkem je řešení, 

zabezpečující žádoucí výnosovou situaci a finanční stabilitu společnosti v plánovaném 

horizontu (Růčková, 2012, s. 157). 

Úkolem finančního plánování je tak určení finančních cílů a prostředků k jejich 

dosažení. Splněním těchto úkolů by měl být vytvořen předpoklad pro udržení 

finančního zdraví a dlouhodobé finanční stability. Cílem finančního plánování je 

splnění finančního cíle – maximalizaci tržní hodnoty (Kislingerová, 2010, s. 131). 

Finanční plánování obsahuje několik postupových kroků: 

1) Zanalyzování finančních a investičních možností podniku. 

2) Posouzení budoucích důsledků současných rozhodnutí. 

3) Určení alternativ a následné včlenění do konečného finančního plánu. 

4) Porovnání výsledné výkonnosti finančního plánu s cíli finančního plánu 

(Kislingerová, 2010, s. 131). 
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2.1.1 Principy a zásady finančního plánovaní  

Aby finanční plánování (plán) plnilo zcela svoji úlohu při finančním řízení společnosti, 

je nezbytné v procesu finančního plánování dodržovat určité principy a zásady. A to: 

Princip preference peněžních toků – klade důraz na to, aby peněžní příjmy 

převyšovaly nad peněžními výdaji, jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu 

(Landa, 2007, s. 110). 

Princip respektování faktoru času – zdůrazňuje nutnost preferovat dřívější příjem 

před pozdějším příjmem, je-li ve stejné nominální hodnotě, a to i v případě nulové 

inflace.  Důvodem je to, že dřívější peněžní příjem lze využít k investici  

či k financování ziskových aktivit (Landa, 2007, s. 110). 

Princip respektování a minimalizace rizika – říká, že stejné množství peněz, 

získaných s menším rizikem, by mělo být upřednostněno před ziskem stejného příjmu,  

u kterého je větší riziko (Landa, 2007, s. 110). 

Princip optimalizace kapitálové struktury – zdůrazňuje nutnost věnovat pozornost 

optimálnímu složení kapitálu společnosti. Struktura kapitálu by měla zabezpečit 

finanční stabilitu, snížení nákladů na kapitál a zajistit požadovanou hodnotu podniku 

(Landa, 2007, s. 110-111). 

Zásada dlouhodobosti finančního plánování – hovoří o tom, že dlouhodobé finanční 

cíle mají být nadřazené nad těmi krátkodobými. Krátkodobé finanční cíle by tak měly 

napomáhat k realizování dlouhodobých cílů (Landa, 2007, s. 111). 

Zásada hierarchického uspořádání firemních finančních cílů – souvisí s předchozí 

zásadou. Požaduje, aby mezi dlouhodobými i krátkodobými cíli pro určité plánovací 

období byl zvolen vždy jeden hlavní (nejdůležitější) cíl (Landa, 2007, s. 111). 

Zásada reálné dosažitelnosti podnikových finančních cílů – jedná se o to, že finanční 

plánování by mělo vycházet z poznatků analytické části finančního plánování, 

především z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí a SWOT analýzy (Landa, 2007, s. 

111). 

Zásada programové ziskové orientace podniku – i přestože u mnohých manažerů je 

v dlouhodobém horizontu nejvyšší prioritou maximalizace tržní hodnoty společnosti, 

neznamená to, že by mělo docházet k ignorování orientace podniku na zisk.  
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Zisk značným způsobem ovlivňuje tržní hodnotu podniku a také zaujímá v hierarchii 

podnikových finančních cílů druhé nejvyšší místo (Landa, 2007, s. 111). 

Zásada periodické aktualizace podnikových finančních plánů – v reálném prostředí 

se okolí podniku neustále vyvíjí, a tak i sebelepší finanční plán postupem času přichází 

do konfliktu s realitou uvnitř podniku a se situací vnějšího okolí. Při změněných 

okolnostech pak nelze striktně trvat na dodržování plánu (dosažení cíle) a je nutná jeho 

aktualizace (Landa, 2007, s. 112). 

Zásada podstatné shody struktury a formy hlavních plánovacích podkladů se 

strukturou a formou podnikových účetních výkazů – předpokladem této zásady je 

dodržování stejné struktury, formy a metod při sestavování finančních plánů,  

tak i při ekonomickém reportingu ve společnosti. Díky tomu je možná srovnatelnost 

výkazů a také kontrola, zda je dodržován plán (Landa, 2007, s. 112). 

Zásada jednoduchosti a transparentnosti plánovaných výpočtů – plánovací 

procedury a výpočty by měly mít nekomplikovaný základ a umožňovat rychlou 

orientaci, aby s plánem mohli pracovat nejen finanční odborníci (Landa, 2007, s. 112). 

Zásada relativní autonomie finančního plánu – finanční plán prakticky není možné 

sestavit ke spokojenosti všem zainteresovaným skupinám (vlastníkům podniku, 

managementu, zaměstnancům apod.). Finanční plány v průběhu času prochází 

změnami, a to v souvislosti se změnami vnějšího a vnitřního okolí společnosti.  Nemělo 

by však jít o změny, ovlivňující splnění strategických cílů (Landa, 2007, s. 112). 

Marek (2009) má na zásady finančního plánování jiný pohled než předchozí autor  

a uvádí těchto šest zásad a dva principy: 

Zásada systematičnosti – plán by měl systematicky sledovat základní cíl,  

tj. maximalizace tržní hodnoty společnosti, tomuto cíli musí podléhat další cíle. 

Zásada úplnosti – do procesu plánování mají být zahrnuty veškeré činnosti a faktory.  

Zásada přehlednosti – dodržením přehlednosti plánu je umožněno každému, kdo 

přijde do styku s plánem, snadněji plánu porozumět, vyplňovat i kontrolovat. 

Zásada periodičnosti – má na mysli pravidelné sestavování plánu v po sobě jdoucími 

obdobími. 

Zásada pružnosti – spočívá v aktualizaci plánovaných hodnot ještě v průběhu 

plánovaného období. 
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Zásada klouzavosti – hovoří o tom, že plán na nové období by měl alespoň částečně 

překrývat plán na předchozí období. 

Princip časové koordinace – má na mysli sladění procesu krátkodobého  

a dlouhodobého finančního plánování. Sestavování dlouhodobého plánu vychází 

v počátečním období ze známého krátkodobého plánu na nejbližší období. Sestavování 

krátkodobého plánu čerpá informace, jako např.: plánované investice, způsob 

budoucího financování a strategii rozdělení zisku, z dlouhodobého plánu.  

Princip prostorové koordinace – vyžaduje synchronizaci jednotlivých ekonomických 

plánů (obchodní plán, plán výroby, finanční plán, investiční plán apod.) (Marek, 2009, 

s. 501-502). 

2.2 Finanční plán 

Patří k nejdůležitějším a na zpracování k nejnáročnějším plánům společnosti. Finanční 

plán představuje kvalitativní vyjádření veškerých podnikatelských aktivit v oblasti 

provozu a růstu společnosti. Jedná se o plán, který spojuje všechny dílčí plány a má tak 

v systému podnikových plánů integrující vlastnost. Plní jak pasivní roli – sumarizuje 

výstupy dílčích plánů, tak i aktivní roli – určuje volné finanční zdroje, které je možné 

užít pro financování dalších podnikových aktivit (Koráb, 2007, s. 141). 

Finanční plán vychází ze strategie společnosti a člení se dle časového horizontu  

na: krátkodobý (operativní) a dlouhodobý (strategický) finanční plán (Koráb, 2007, 

s. 141). Krátkodobé plánování je podrobné, jelikož se pracuje s poměrně známými 

informacemi, kdežto dlouhodobé plánování je spíše hrubé plánovaní (Kislingerová, 

2010, s. 132). 

2.2.1 Krátkodobý finanční plán 

Sestavuje se zpravidla na rok, ale může být sestaven i na kratší dobu (měsíc, čtvrtletí 

apod.) Konkretizuje a zpřesňuje záměry dlouhodobého finančního plánu.  Měl by být 

sestavován společně s aktualizací dlouhodobého plánu. Jak již bylo řečeno, je zpracován 

velmi podrobně a rozpracovává se formou rozpočtů na jednotlivé úseky činnosti.  

Oproti dlouhodobému plánu je zde menší riziko prognostické chyby.  Plán je nutné 

pravidelně kontrolovat z hlediska jeho realizovatelnosti. V případě potřeby (změny 
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v okolí, zjištěné výsledky plánu) je nutné přijímat opatření, která by vedla k dosažení 

plánovaných cílů (Koráb, 2007, s. 143) (Grünwald, 2007, s. 295).  

Výstupem krátkodobého (ročního) finančního plánu je: 

⎯ plánovaná rozvaha, 

⎯ plán výnosů, nákladů a tvorby zisku, 

⎯ plán peněžních toků, 

⎯ plán rozdělení zisku, plán externího financování (Koráb, 2007, s. 143). 

V plánu sestavovaném na kratší časové období než rok slouží jako základ 

finančního plánu plán peněžních toků. 

2.2.2 Dlouhodobý finanční plán 

Jedná se o nejdůležitější dokument dlouhodobého financování a zároveň je základním 

nástrojem finančního řízení. Tento strategický plán je součástí dlouhodobého 

komplexního plánu a vychází z plánu investic, prodeje a výroby. Určuje prostřednictvím 

kapitálového plánování výši a optimální strukturu kapitálu, což vede k efektivnímu 

využívání kapitálu (Marinič, 2008, s. 175). Sestavuje se na delší časové období,  

než je jeden rok. Obvyklá délka plánovacího horizontu jsou tři až pět let. Zpracovává se 

v agregované podobě, a tedy určuje souhrnné cílové ukazatele, na které bude nutno  

se zaměřit. Před vypracováním dlouhodobého finančního plánu je nezbytná důsledná 

strategická finanční analýza dané společnosti a jejího okolí, jež má za úkol posoudit 

dosažitelnost plánu. Po vypracování musí dojít k finanční analýze plánu, aby se ověřilo, 

zda sestavený plán vede k dosažení stanovených cílů (Koráb, 2007, s. 141). 

Sestavený dlouhodobý finanční plán by měl odpovídat na otázky strategického 

charakteru jako například:  

⎯ Jaká by měla být úroveň zadlužení z dlouhodobého hlediska? 

⎯ V případě financování cizím kapitálem budou výhodnější fixní či pohyblivé 

platby? 

⎯ V jaké výši se očekává tvorba vlastních zdrojů? 

⎯ Které investiční záměry budou realizovány? Jaká minimální návratnost  

a výnosnost investic je požadována? 

⎯ Jaká bude výše zdrojů, kterou bude možné použít k reinvestování?  
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⎯ Jaký bude způsob rozdělení vytvořených zdrojů (Koráb, 2007, s. 141)? 

Dlouhodobý finanční plán zpravidla obsahuje tyto části:  

⎯ analýzu finanční situace,  

⎯ plán tržeb,  

⎯ plán peněžních toků, 

⎯ plánovanou rozvahu, 

⎯ plánovaný výkaz zisku a ztráty, 

⎯ rozpočet investičních výdajů, 

⎯ rozpočet dlouhodobého externího financování (Valach, 1999, s. 245).  

2.2.3 Analýza a prognóza generátorů hodnoty 

Tímto pojmem se rozumí soubor několika základních podnikohospodářských veličin, 

které v úhrnu určují hodnotu společnosti. Díky analýze generátorů hodnoty získáme 

mnohem detailnější pohled na hospodaření společnosti v minulosti. Naopak prognóza 

generátorů hodnoty tvoří základní stavební kámen finančního plánu, kde by finanční 

plán měl pouze rozvést projekci generátorů hodnoty a posoudit její proveditelnost 

(Mařík, 2018, s. 149-150).  

Mařík (2018, s. 149) ve své knize uvádí celkem sedm generátorů hodnot.  

Avšak pro potřeby této diplomové práce budou podrobně rozebrány čtyři a to: 

⎯ tržby a jejich růst, 

⎯ marže provozního zisku (korigovaný provozní zisk), 

⎯ investice do pracovního kapitálu, 

⎯ investice do dlouhodobého provozně nutného majetku. 

Tržby  

Prognóza budoucích tržeb by měla být určena na základě výsledků strategické analýzy.  

Postup strategické analýzy by měl být následující:  

1) analýza a prognóza relevantního trhu (růst trhu a tržeb, stagnace či pokles), 

2) analýza konkurence a vnitřního potenciálu podniku (jak se bude vyvíjet tržní 

podíl analyzovaného podniku v budoucnosti),  
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3) prognóza tržeb oceňovaného podniku – je vyvozena z výsledků předchozích 

kroků a také z výsledků časových řad tržeb analyzovaného podniku z minulosti 

a její extrapolace (Mařík, 2018, s. 76-112). 

Pro prognózu tržeb by měl oceňovatel zvážit využití alespoň těchto postupů: 

⎯ Analýza časových řad a jejich extrapolace – prognóza je tedy založena  

na dosavadním vývoji tržeb a na analýze časové řady. Lze využít techniky: 

rozbor pomocí indexů a klouzavých průměrů, vyrovnáním dosavadního vývoje 

vhodnou funkcí apod. 

⎯ Jednoduché a vícenásobné regresní analýzy – těmi můžeme modelovat vztah 

mezi velikostí poptávky a ostatními faktory. Faktorem může být například HDP, 

úroveň cen apod. (Mařík, 2018, s. 86). 

Výsledky takové analýzy (prognózy tržeb oceňovaného podniku) pro nejbližší období 

mohou být korigovány, a to kapacitními možnostmi společnosti. Kapacita výroby  

se považuje pouze za omezující podmínku a měla být řešena v analýze vnitřního 

potenciálu a také ve finančním plánu (v možnostech financování). Korekce prognózy 

budoucích tržeb může především vzniknout na základě úvah o potřebných investicích, 

jejich financování a rychlosti uvádění investic do provozu (Mařík, 2018, s. 150). 

Provozní zisková marže 

Pro zjištění provozní ziskové marže je definován následující výpočet: 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑜𝑣á 𝑚𝑎𝑟ž𝑒 =
𝐾𝑃𝑉𝐻

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

kde KPVH – korigovaný provozní výsledek hospodaření (Mařík, 2018, s. 151). 

Pro účely této diplomové práce bude KPVH nahrazen provozním výsledkem 

hospodaření. 

Jedná se o druhý důležitý generátor hodnoty. Vhodný postup, jak získat prognózu 

provozní ziskové marže, je zpracování dvou verzí, a to prognózy shora a prognózy 

zdola. Postupně tyto prognózy slaďovat, dokud nebudou stejné. Výsledek je pak dobře 

podložený a navíc je vytvořena i prognóza nákladových položek, kterou můžeme použít 

pro sestavení plánovaného výkazu zisku a ztráty (Mařík, 2018, s. 151-153). 
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Prognóza shora 

Je považována za základní metodu, která vychází z vývoje ziskové marže 

z minulosti a následně zdůvodňuje vývoj do budoucnosti. Postup: 

1) Z minulých let jsou vypočítány KPVH před daní a je také odvozena zisková 

marže v procentním vyjádření. 

2) Zisková marže z minulosti a faktory ji ovlivňující jsou podrobeny analýze 

(především v souladu s konkurenční pozicí společnosti). 

3) Následně odhadne budoucí ziskovou marži v procentním vyjádření 

 a její hlavní ovlivňující faktory. 

4) Nakonec jsou dopočítány budoucí KPVH před daní jako součin prognózy 

tržeb a odhadnuté ziskové marže (Mařík, 2018, s. 152). 

Prognóza zdola 

Výpočet je následující: 

1) Je sestavena prognóza hlavních provozních nákladových položek (náklady 

na prodané zboží, osobní náklady, výkonová spotřeba), výsledek může být i 

ve formě podílu tržeb. 

2) Následně prognózu doplníme o méně významné provozní náklady, 

popřípadě i výnosy. 

3) Poté z rozdílu provozních výnosů a nákladů stanovíme korigovaný provozní 

zisk. 

4) Ze spočítaného zisku a tržeb dopočítáme ziskovou marži (Mařík, 2018, s. 

153). 

Abychom mohli vytvořit takovou prognózu, je nutná i analýza hlavních faktorů, které 

na marži působily a které na marži působit budou. K základním faktorům patří 

konkurenční struktura (Porterova analýza), osobní náklady a ostatní provozní náklady. 

Pracovní kapitál 

Finanční analýza počítá pracovní kapitál jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobého 

cizího kapitálu. 
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Analýza pohledávek zásob a závazků  

1) Zanalyzujeme náročnost výkonů na jednotlivé složky pracovního kapitálu 

v minulosti. Po vyloučení provozně nepotřebného majetku musíme vyjádřit 

vazbu mezi výkony a složkami pracovního kapitálu například tímto vzorcem: 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑏𝑦 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑣𝑒 𝑑𝑛𝑒𝑐ℎ =  
𝑃𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 (𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑛𝑜𝑣á 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎)
365

 . 

Pro přesnější výpočty doby obratu je lepší užít tu položku, která má nejužší 

vztah k dané rozvahové položce (pohledávky – tržby; zásoby zboží – 

náklady vynaložené na prodané zboží; zásoby materiálu – spotřeba 

materiálu; zásoby výrobků – spotřeba materiálu, energie a služeb + osobní 

náklady; obchodní závazky – nákup (popřípadě náklady k nakupovaným 

položkám). 

2) V tomto kroku zjišťujeme hlavní příčiny, které mají vliv na vývoj 

jednotlivých sledovaných položek. 

3) Nakonec vytvoříme předpoklady o působení zjištěných faktorů  

do budoucnosti a odhadneme vývoj náročnosti tržeb (výkonu) na položky 

pracovního kapitálu (např. hodnota doby obratu) v budoucích letech (Mařík, 

2018, s. 159-160). 

Investice do dlouhodobého majetku 

Jedná se o nejobtížnější část analýzy generátorů, protože se nevyvíjejí plynule. I přesto 

je vhodné zanalyzovat minulost. Můžeme tak sledovat vývoj cen a technologie  

a tím odvodit závislost investičního majetku na výkonech. Z cyklu obnovy tohoto 

majetku pak můžeme predikovat budoucí investice. Analýza minulého vývoje musí být 

doplněna o míru využití kapacit, jinak bychom získali zkreslená data o potřebách 

investic. Ovšem jak již bylo řečeno, tato oblast je velmi obtížná a zpravidla  

se neobjedeme bez pomoci specialistů, zejména z dané společnosti (Mařík, 2018, s. 

161-162).  

Přístupy k plánování investic jsou následující: 

⎯ Globální přístup je vhodný, když investice do dlouhodobého majetku probíhají 

průběžně. Vypočítá se zde koeficient náročnosti tržeb na investice brutto (podíl 

investice brutto do provozně nutného dlouhodobého majetku a tržeb), nebo je 
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možné použít jednoduššího koeficientu, jenž se vypočítá jako podíl provozně 

nutného dlouhodobého majetku k tržbám. 

⎯ Přístup podle hlavních položek vychází z konkrétních investičních plánů 

podniku a je tak zpravidla použitelný v bližším časovém horizontu.  

⎯ Přístup založený na odpisech porovnává výši investice s výší odpisu, pokud 

jsou investice pod úrovní odpisů, tak u většiny společností nemůže dojít k růstu 

či k dlouhodobému přežití (Mařík, 2018, s. 162-163). 

2.2.4 Postup při sestavování finančního plánu 

Před samotným sestavováním finančního plánu bychom měli mít hotovou analýzu  

a prognózu generátorů hodnoty. Konkrétně se jedná o tyto položky: 

⎯ tržby z hlavních produktů společnosti, 

⎯ ziskovou marži a z ní odvozený provozní zisk v peněžních jednotkách, 

⎯ plánovaný objem závazků, pohledávek a zásob v peněžním vyjádření, 

⎯ prognózu investic do dlouhodobého majetku (Mařík, 2018, s. 176). 

Výše jmenované položky tvoří základ finančního plánu. K sestavení kompletního plánu 

peněžních toků, rozvahy a výkazu zisku a ztráty je nutné navíc doplnit toto: 

⎯ Plán financování představuje plánované splátky úvěrů, nové sjednané úvěry či 

nutnost navýšení vlastního kapitálu. Díky tomuto plánu můžeme ověřit reálnost 

prognózy generátorů hodnoty. 

⎯ Plánované hodnoty méně významných položek. Může se jednat o méně 

významné pohledávky, závazky, výnosy, náklady apod. Tuto položku je možné 

doplnit, avšak neměla by mít zásadní vliv, má spíše upřesňující funkci. 

⎯ Položky nesouvisející s hlavním provozem, jelikož generátory hodnoty 

zachycují pouze hlavní činnosti podniku.  Tak by tato položka měla zachytit 

například plán odprodeje nepotřebného majetku apod. 

⎯ Předpokládané výplaty podílu na zisku (dividend) – pro zvýšení 

důvěryhodnosti a proti nepřiměřenému nárůstu peněžních prostředků v rozvaze 

je dobré zapracovat do plánu i tuto položku.  

⎯ Doplnění formálních dopočtů, které nejsou obsaženy v žádném plánu tak,  

aby bylo možno kompletně sestavit finanční výkazy. Jedná se například o: 
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celkové peněžní toky, nerozdělený zisk nebo výše dlouhodobého majetku  

ke konci každého roku atd. (Mařík, 2018, s. 176-177). 

Plánovací techniky a jejich výklad mohou být různé. Níže jsou uvedeny nejdůležitější 

výpočty pro sestavování jednotlivých finančních výkazů. 

Rozvaha 

Aktiva 

⎯ Dlouhodobý majetek se ke konci roku převezme z plánu investic. Pokud 

máme v plánu investic pouze investiční výdaje, platí, že stav ke konci roku = 

stav ke konci předchozího roku + pořízení nového majetku – odpisy – 

zůstatková cena dlouhodobého majetku. 

⎯ Zásoby a pohledávky - koncové stavy jsou převzaty z plánu pracovního 

kapitálu a mohou být doplněny o málo významné nebo neprovozní položky. 

⎯ Peněžní prostředky jsou vzaty z plánu peněžních toků (Mařík, 2018, s. 

181). 

Pasiva 

⎯ Základní kapitál a kapitálové fondy můžeme nechat beze změny  

na současné úrovni, pokud se nepředpokládá externí navyšování kapitálu. 

Pokud změna nastane, musí se shodovat s finančním plánem cash flow. 

⎯ Fondy ze zisku není potřeba měnit a můžeme je ponechat na současné 

úrovni. 

⎯ Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let = nerozdělený výsledek 

hospodaření z minulých let ke konci minulého roku + výsledek hospodaření 

za běžné účetní období z minulého roku – dividendy a podíly na zisku, 

vyplacené v běžném období. 

⎯ Výsledek hospodaření běžného roku se přebere ze závěrečné části výkazu 

zisku a ztráty. 

⎯ Krátkodobé závazky neúročené jsou převzaty z plánu pracovního kapitálu 

a jsou případně doplněny o ostatní méně významné nebo neprovozní 

závazky. 



24 

 

⎯ Dlouhodobé závazky a bankovní úvěry = stav těchto položek ke konci 

předchozího roku – splátky + nové přijetí (tj. převzato z plánu financování 

nebo z finančního plánu cash flow) (Mařík, 2018, s. 181-182). 

Výkaz zisku a ztráty 

 Hlavní činnost 

⎯ Tržby z prodeje výroků, zboží a služeb = tržby v předchozím roce * 

odhadnuté tempo růstu ve strategické analýze. 

⎯ Hlavní nákladové položky závislé na objemu výkonu = tržby * odhadnuté 

procento tržeb v rámci generátorů hodnoty. 

⎯ Změna stavu zásob vlastní činnosti = výše zásob hotových výrobků  

a nedokončené výroby ke konci roku – výše těchto zásob k začátku roku. 

⎯ Aktivace= zde se provádí odhad na základě výše v minulosti, pokud byl její 

výskyt pravidelný, pokud ne – neplánuje se. 

⎯ Osobní náklady = tržby * procento osobních nákladů, odhadnuté v rámci 

generátorů hodnoty; přitom by mělo platit – náklady na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění = mzdové náklady * očekávané procento příspěvku  

na sociální a zdravotní pojištění; je vhodné překontrolovat náklady na mzdy 

a to takto – mzdové náklady = plánovaný počet zaměstnanců * plánovaná 

průměrná mzda. 

⎯ Odpisy jsou převzaty či odvozeny z dlouhodobého majetku a z plánu 

investic. 

⎯ Ostatní opakující se provozní položky, jako jsou daně, poplatky, sociální 

náklady, ostatní výnosy a náklady apod. se spočítají jako: tržby * procento 

odhadnuté v rámci plánu generátorů hodnoty. 

⎯ Korigovaný provozní výsledek hospodaření před daní = tržby celkem – 

náklady související s hlavním provozem (Mařík, 2018, s. 179). 

Náklady na cizí kapitál 

⎯ Nákladové úroky jsou převzaty z plánu financování (Mařík, 2018, s. 179). 

Náklady a výnosy spojené s neprovozním majetkem 

⎯ Prodej majetku je považován za výnosovou položku a zůstatková hodnota 

prodaného majetku je položkou nákladovou. 
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⎯ Výnosy z finančního majetku jsou doplněny na základě hodnot minulých  

a podle předpokladu budoucího nákupu nebo odprodejů. 

⎯ Můžeme doplnit další výnosy a náklady související s provozně nepotřebným 

majetkem (Mařík, 2018, s. 179). 

Celkový výsledek hospodaření 

⎯ Dopočítáme celkový výsledek hospodaření a daň, kde daňová sazba bude 

odpovídat budoucím rokům (Mařík, 2018, s. 179). 

Výkaz peněžních toků 

Pro větší přehlednost je doporučeno zapisovat položky již s definitivním znaménkem,  

a to z důvodu vyšší přehlednosti. 

Stav peněžních prostředků k počátku roku – převezmeme z rozvahy 

z minulého roku. 

Peněžní tok z hlavního provozu 

⎯ Převzatý korigovaný provozní výsledek zdaníme očekávánou daňovou 

sazbou. 

⎯ Převezmeme také odpisy a případnou změnu rezerv. 

⎯ Z plánu provozně nutného pracovního kapitálu převezmeme meziroční 

změny zásob, pohledávek a krátkodobých neúročených závazků a eventuálně 

i změny časového rozlišení. 

⎯ Z předchozích položek můžeme dopočítat provozní peněžní tok z hlavního 

provozu. 

⎯ Investice do provozně nutného dlouhodobého majetku. Data jsou 

převzata z plánu dlouhodobého majetku a investic (Mařík, 2018, s. 180). 

Náklady na cizí kapitál 

⎯ Výše platby nákladových úroků je převzata z výkazu zisku a ztráty. 

Peněžní tok z neprovozního majetku 

⎯ Výnosy pocházející z provozně nepotřebného majetku a náklady  

na neprovozní majetek (zároveň i výdaj) jsou přejaty z výkazu zisku a ztráty. 

⎯ Může být doplněno o investice do provozně nepotřebného majetku  

a o příjmy z jeho odprodeje. 
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⎯ Také může být doplněno o neprovozní závazky a pohledávky, mimořádné 

nebo jednorázové příjmy a výdaje. 

⎯ Vypočítáme diferenci v dani  

z příjmu = celková daň z příjmů – daň vypočítaná v provozní části peněžních 

toků, připadající na korigovaný provozní zisk (Mařík, 2018, s. 180). 

Finanční činnost 

⎯ Z plánu dlouhodobého financování převedeme výdaje (na splátky úvěrů, 

dluhopisů a dalších dlouhodobých cizích zdrojů) a příjmy (z nových zdrojů).  

⎯ V případě potřeby je nutné naplánovat i příjem z externího navýšení 

vlastního kapitálu. 

⎯ Obsahem této části jsou také plánované výdaje na výplaty dividend a podílu 

na zisku (Mařík, 2018, s. 181). 

Peněžní tok celkem 

⎯ Jedná se o součet položek: peněžní tok z hlavního provozu, náklady na cizí 

kapitál, peněžní tok z neprovozního majetku a finanční činnost (Mařík, 2018, 

s. 181). 

Konečný stav peněžních prostředků – je dán jako součet počátečního stavu 

peněžních prostředků a celkového peněžního toku (Mařík, 2018, s. 181). 

2.3  Strategická analýza vnějšího okolí společnosti 

Podnik nesmíme vnímat jako organismus, který není závislý na okolním světě, protože 

bez okolí (odběratelé, zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci apod.) není schopen  

své existence. Je tak velmi důležité poznat okolí společnosti a dobře ho zanalyzovat. 

Okolím se rozumí vše, co je vně obchodního závodu a je s ním v nějakém vztahu 

(Keřkovský, 2006, s. 11). 

Strategická analýza je proces analýzy okolí, díky níž je možné monitorovat okolí 

společnosti a vyhodnocovat zjištěné skutečnosti. Na tomto základě lze poté určit 

příležitosti a hrozby, které jednotlivé vnější faktory pro společnost představují. Analýza 

vnějšího prostředí by se měla především soustřeďovat na odhalování vývojových 

trendů, které působí ve vnějším prostředí (ve společnosti, ekonomice) a mohou 

společnost v budoucnu významněji ovlivnit (Keřkovský, 2006, s. 41). Hlavním cílem je 
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tedy identifikace a vyhodnocení skutečností (faktů), které jsou relevantní z pohledu 

strategie. Strategická analýza je základním vstupem do procesů, jenž lze souhrnně 

označit jako strategické plánování. Podoba strategické analýzy se liší v závislosti  

na tom, jakou strategii formulujeme, jaký koncept strategického řízení využíváme. 

Z toho vyplývá, že není možné jednoznačně určit, jaká by měla být struktura či 

provedení strategické analýzy (Grasseová, 2012, s. 43). 

Vnější okolí podniku lze rozdělit na makrookolí a mikrookolí. Vlivům makrookolí  

se společnost přizpůsobuje a nemá možnost jej ovlivnit, kdežto své mikrookolí 

společnost do jisté míry ovlivnit může (Keřkovský, 2006, s. 11). V analytické části bude 

pro analýzu makrookolí využita analýza SLEPTE.  Porterovým modelem pěti sil bude 

analyzováno mikrookolí společnosti. Tyto dvě analýzy doplní model 7S McKinsey,  

jenž slouží pro zmapování vnitřního okolí společnosti. 

2.3.1 SLEPTE analýza 

Nebo je také označována jako PESTLE. Slouží k analýze různých faktorů vnějšího 

prostředí, které by mohly v budoucnu pro společnost znamenat hrozbu či příležitost.  

Konkrétně se jedná o tyto faktory: sociální, legislativní, ekonomické, politické, 

technologické, ekologické. Účelem této analýzy je odpovědět na tři základní otázky: 

⎯ Které z vnějších faktorů alespoň částečně ovlivňují organizaci?  

⎯ Jaké jsou jejich možné účinky?  

⎯ Které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější (Grasseová, 2012, s. 178-

179). 

Sociální faktory  

Jedná se o zkoumání působení sociálních a kulturních změn. Do těchto faktorů můžeme 

zahrnout demografické charakteristiky, sociálně-kulturní aspekty, makroekonomické 

charakteristiky trhu práce, pracovní zvyklosti a dostupnost pracovní síly. 

Demografickými charakteristikami se rozumí velikost populace, věková struktura 

obyvatelstva, pracovní preference, geografické a etické rozložení apod.  Sociálně-

kulturní aspekty analyzují životní úroveň, populační politiku, rovnoprávnost a další. 

Mezi makroekonomické charakteristiky trhu práce patří například rozdělení příjmů  

a míra nezaměstnanosti (Grasseová, 2012, s. 179-180). 
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Legislativní faktory 

Analýzou tohoto faktoru sledujeme funkčnost a existenci pro nás podstatných 

zákonných norem, ale také chybějící legislativu, funkčnost soudů, vymahatelnost práva. 

Tyto vlivy zkoumáme nejen z hlediska národní legislativy, ale také z hlediska evropské 

a mezinárodní legislativy, která na společnost působí (Grasseová, 2012, s. 179-180). 

Sledujeme zejména vývoj doposud platných právních norem, které se týkají financí 

v budoucnu a posuzujeme vliv případné změny na společnost. Zda by znamenaly 

hrozbu (např. daňové zákony) či příležitost (Keřkovský, 2015, s. 101). 

Ekonomické faktory 

Sledujeme a vyhodnocujeme zde vývoj makroekonomické situace (například míru 

inflace, úrokovou míru, platební bilanci, hrubý domácí produkt, směnné kurzy, 

měnovou stabilitu). Dále také věnujeme pozornost daňovým faktorům, konkrétně vývoji 

a výši sazeb, cel apod. Hodnotíme přístup k finančním zdrojům – jaká je jejich finanční 

náročnost, dostupnost, bankovní systém (Grasseová, 2012, s. 179). 

Politické faktory 

V této části hodnotíme politickou stabilitu země, ve které firma působí nebo  

s níž obchoduje, ať už jako exportér či importér. Posuzujeme politické postoje, vliv 

různých skupin na politiku, externí vztahy mezi zeměmi a uskupeními (konflikty, 

nestabilita). (Grasseová, 2012, s. 179). Naše snaha směřuje k predikci, jaká bude 

budoucí vláda a její politika, případně mezinárodní situace (Keřkovský, 2015, s. 105). 

Technologické faktory 

Věnujeme zde pozornost novým objevům, vynálezům, vyspělým technologiím  

a rychlosti jejich realizace, technologické úrovni a rychlosti morálního zastarávání 

technologií. Mimo jiné se zde zabýváme podporou vlády v oblasti výzkumu (Grasseová, 

2012, s. 179-180). 

Ekologické faktory 

Do těchto faktorů patří zejména globální enviromentální hrozby (globální oteplování, 

klimatické změny, zvyšování emisí skleníkových plynů, úbytek ozonové vrstvy), 

legislativní omezení, týkající se ochrany životního prostředí (Grasseová, 2012, s. 180). 
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2.3.2 Porterův model pěti sil 

Porter vytvořil metodu, která spojuje pět faktorů, které mají zásadní vliv na odvětví  

a daný obchodní závod. Tyto faktory ovlivňují ceny, náklady a investice firem. Faktory 

nemají z důvodu jedinečnosti jednotlivých odvětví stejnou váhu. Avšak díky této 

analýze jsme schopni v daném odvětví určit rozhodující faktory  

pro konkurenceschopnost. (Grasseová, 2012, s. 191). Tato analýza slouží zejména 

ke zmapování konkurenční pozice společnosti v odvětví, ve kterém působí. Slouží také 

k nalezení hrozeb a příležitostí, díky nimž se může připravit na hrozby a využít 

příležitosti pro zlepšení postavení na trhu. Faktory tohoto modelu jsou: vyjednávací 

síla zákazníků, vyjednávací síla dodavatelů, hrozba vstupu nových konkurentů, 

hrozba substitutů a rivalita firem, působících na daném trhu (Keřkovský, 2015, s. 

110-111). 

Vyjednávací síla zákazníků 

Jedná se o subjekt, který je v přímém vztahu se zkoumanou společností (koncoví 

zákaznici, prostředníci, prodejci). Trh ztrácí přitažlivost s rostoucí vyjednávací silou 

zákazníků, jelikož zákazník se snaží snižovat cenu, požaduje vyšší kvalitu a více služeb. 

Jejich vyjednávací síla roste v případě: nízkého počtu kupujících, jsou-li nízké náklady 

na změnu dodavatele, jsou-li kupující organizováni, je-li kupující schopen obejít svého 

dodavatele a nakupovat u prvovýrobce, zákazník má vysokou míru informovanosti  

o ostatních nabídkách na trhu, zákazník je citlivý na cenu či nediferencovaných 

výrobků. Snažíme se o zjištění, jak můžeme snížit jejich vyjednávací sílu (Grasseová, 

2012, s. 192) (Tyll, 2014, s. 20-21).  

Vyjednávací síla dodavatelů 

Atraktivita daného odvětví klesá s rostoucí vyjednávací silou, kdy dodavatelé mohou 

zvyšovat ceny, snižovat kvalitu i kvantitu dodávek. Tato síla roste v případě: kupující 

není důležitý pro dodavatele, nízkého počtu dodavatelů, výrobek nelze substituovat, 

výrobek tvoří zásadní vstup pro odběratele, dodavatelé jsou organizovaní, zákazník 

nemá tržní informace. Obranou je vytváření a budování vztahů s více dodavateli. 

Hledáme odpověď na otázku – jak můžeme snížit vyjednávací sílu dodavatelů 

(Keřkovský, 2006, s. 54) (Grasseová, 2012, s. 192). 
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Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba příchodu nových konkurentů je přímo úměrná atraktivitě daného odvětví. 

Atraktivita pro odvětví roste a s tím i hrozba v případě vysokých marží, nízké úrovně 

konkurence, neuspokojené poptávky či nízkými bariérami na vstupu. Naopak klesá 

v případě vysokých bariér na vstup. Velikost těchto bariér je dána: úsporami z rozsahu, 

kapitálovou náročností vstupu, očekávanou reakcí konkurence, legislativou, vládními 

zásahy a přístupem k distribučním kanálům. Analýzou této hrozby bychom měli 

zhodnotit rizika, která vyplynou ze vstupu nových konkurentů, určit s jakou 

pravděpodobností je možné, že ke vstupu dojde a jaké bariéry pro vstup vytvořit,  

aby se tato pravděpodobnost snížila (Grasseová, 2012, s. 192) (Tyll, 2014, s. 24-25). 

Hrozba substitutů 

Substituty jsou podobné výrobky, které slouží podobnému účelu. Hrozba substitutů  

se snižuje, neexistují-li k našemu produktu žádné substituty, nebo pokud: konkurence 

vyrábí produkt s vyššími náklady, zákazník má vysoké náklady na změnu dodavatele, 

cena našeho výrobku je nižší ve srovnání se substitutem (Keřkovský, 2006, s. 55). 

Rivalita firem působící na daném trhu 

Rivalita podniků roste, pokud zde působí velké množství silných konkurentů, stagnující 

nebo zmenšující se trh, nové a v budoucnu lukrativní odvětví, vysoké fixní náklady, 

nadbytek výrobních kapacit, nízká ziskovost či vysoké bariéry na odchod z odvětví. 

S rostoucí rivalitou klesá přitažlivost odvětví, snažíme se zjistit čím zlepšit naši pozici 

na trhu  (Keřkovský, 2006, s. 55). 

2.3.3 Model 7S McKinsey 

Tento model slouží k popsání vnitřního prostředí společnosti, zahrnuje celkem sedm 

vzájemně propojených faktorů, které lze dělit na tzv. měkké a tvrdé. Mezi měkké 

faktory patří schopnosti, sdílené hodnoty, spolupracovníci a styl. Tvrdé faktory zahrnují 

strategii, strukturu a systémy. Vedení společnosti musí věnovat pozornost každému 

z nich, jelikož zhroucení jednoho faktoru může vést ke zhroucení ostatních (Mallya, 

2007, s. 73). 

Strategie – je vyjádřením, jak společnost dosahuje svých vizí a stanovených cílů. Dále 

také, jak reaguje na hrozby a příležitosti. 



31 

 

Struktura – hodnotí obsahovou a funkční náplň organizačního uspořádání ve smyslu 

nadřízenosti, podřízenosti, vztahu mezi podnikatelskými jednotkami.  

Systémy – analyzují se zde formální a neformální procedury, které se využívají  

ke každodennímu řízení aktivit v organizaci. Za tyto systémy se považují: informační 

systémy, komunikační systémy, kontrolní systémy, inovační systémy apod. (Mallya, 

2007, s. 74). 

Styl práce vedení – vyjadřuje přístup managementu k řízení a řešení problémů. 

Základní styly jsou: autoritativní – vylučuje participaci ostatních pracovníků; 

demokratický – vyšší míra participace, konečná odpovědnost za rozhodnutí  

je ponechána vedení; laissez-faire – pracovníkům je ponechána značná volnost, vedoucí 

zasahuje minimálně (Smejkal, 2013, s. 48). 

Spolupracovníci – jedná se o lidské zdroje, u kterých se hodnotí: vztahy mezi nimi, 

chování, motivace, rozvoj, loajalita, školení, funkce apod.  

Schopnosti – tímto se míní profesionální znalosti a kompetence uvnitř společnosti – to, 

co organizace umí nejlépe. Nicméně nejedná se o pouhé sečtení kvalifikace 

jednotlivých pracovníků, je nutno brát v potaz i tzv. synergetické efekty, dané např. 

úrovní řízení a organizace práce. 

Sdílené hodnoty – reflektují základní skutečnosti, ideje a principy, jež respektují 

pracovníci společnosti. Tyto hodnoty jsou důležitým faktorem při tvorbě ostatních 

aspektů. Samotná tvorba sdílených hodnot souvisí s vizí obchodního závodu. Úkolem 

vize je, aby všichni věděli, čeho chce společnost dosáhnout a proč. Sdílené hodnoty  

by měly být nejen formulovány a neustále zdůrazňovány, ale je nutné, aby se s nimi 

ztotožnilo i samotné vedení, pokud chce změnit chování ostatních v dlouhodobém 

hledisku (Mallya, 2007, s. 74-75). 

2.4 SWOT analýza 

Jedna z nejčastěji používaných analytických metod, analyzují se silné a slabé stránky, 

které jsou odrazem situace uvnitř firmy. Dále je to analýza vnějších faktorů, jež mohou 

působit negativně – hrozby nebo pozitivně – příležitosti. SWOT analýza je považována 

za základní metodu strategické analýzy, a to kvůli svému integrujícímu charakteru,  

kde získaná data z předchozích poznatků (analýz) umí sjednotit a následně vyhodnotit.  
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Výstupem je tvorba strategie, která využívá silné stránky a příležitosti, snaží se odstranit 

slabé stránky a minimalizovat negativní dopad hrozeb. Díky této analýze je možné 

komplexně vyhodnotit fungování podniku, nalézt problémy i možnosti pro růst 

(Grasseová, 2012, s. 295) (Tyll, 2014, s. 39-40). 

 

Tab. 1: Doporučená forma SWOT analýzy (vlastní zpracování podle Keřkovský, 2015, s. 132) (Keřkovský, 2015, s. 132). 

S – výčet silných stránek W – vyčet slabých stránek 

⎯  ⎯  

⎯  ⎯  

⎯  ⎯  

O – výčet příležitostí T – výčet hrozeb 

⎯  ⎯  

⎯  ⎯  

⎯  ⎯  

 

2.5 Finanční analýza 

Jedná se o diagnostický nástroj ekonomického systému, díky kterému lze odhalovat 

působení ekonomických a neekonomických faktorů i predikovat jejich budoucí vývoj. 

Finanční analýza je metodou hodnocení finančního hospodaření společnosti (umožňuje 

komplexně zjistit a vyhodnotit finanční situaci společnosti), kde se získaná data třídí, 

agregují, vzájemně poměřují, kvantifikují vzájemné vztahy, hledají se kauzální 

souvislosti mezi daty a predikuje se jejich vývoj. Identifikuje problémy, silné a slabé 

stránky podniku. Informace získané z analýzy umožňují dojít k určitým závěrům  

o celkovém hospodaření společnosti a její finanční situace. Ty pak slouží jako podklad 

při rozhodování managementu (Sedláček, 2011, s. 3). Finanční analýza je tak základem 

pro finanční řízení, působí jako zpětná informace o tom, čeho bylo dosaženo, jaké 

předpoklady byly naplněny a jaké naplněny nebyly. Analýza napomáhá k řešení 

různých rozhodovacích úloh, jako například: rozhodování o investičních záměrech,  

o financování dlouhodobého majetku, o optimální kapitálové struktuře, při sestavování 

finančního plánu (Knápková, 2013, s. 17).  
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V rámci této diplomové práce by měla finanční analýza plnit dvě základní funkce: 

⎯ prověřit finanční zdraví podniku 

⎯ vytvořit základ pro finanční plán (Mařík, 2018, s. 116). 

První funkce nám umožní získání informací o finančním zdraví společnosti,  

její historický vývoj a také to, co lze v blízké budoucnosti očekávat. Druhá funkce nám 

umožní získat z minulého vývoje společnosti co nejvíce poznatků pro naplánování 

hlavních finančních veličin. K naplnění těchto funkcí nestačí pouhý výpočet ukazatelů, 

jelikož samy o sobě mají jen malou vypovídací schopnost, je nutné výsledky ukazatelů 

náležitě interpretovat (Mařík, 2018, s. 116). 

Dle Maříka (2018, s. 116) bychom měli ve finanční analýze postupovat  

dle následujících kroků: 

1) Prověření správnosti a úplnosti vstupních údajů. 

2) Sestavení analýzy základních účetních výkazů. 

3) Spočítání poměrových ukazatelů a jejich vyhodnocení. 

4) Zpracování souhrnného zhodnocení finanční situace společnosti. 

2.5.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Základním zdrojem dat pro zpracování finanční analýzy jsou účetní výkazy společnosti 

– rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků (cash flow), dále přehled  

o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetní závěrce. Cenné informace může také 

poskytnout: výroční zpráva společnosti, zprávy vedení a auditorů, podnikové statistiky 

(odbytu, poptávky, produkce, zaměstnanosti apod.), burzovní zpravodajství, 

ekonomické statistiky, nezávislé hodnocení ekonomiky a prognózy vývoje (Knápková, 

2013, s. 18). 

Rozvaha 

V rozvaze jsou v peněžním vyjádření uvedené jednotlivé položky aktiv a pasiv,  

kde aktiva zachycují stav majetku v podniku a pasiva zobrazují zdroje jeho financování 

k určitému časovému okamžiku, nejčastěji k poslednímu dni účetního období. Aktiva  

se člení na dlouhodobý majetek (stálá aktiva) a krátkodobý oběžný majetek (oběžná 

aktiva). Stálá aktiva si po dobu několika reprodukčních cyklů zachovávají původní 

podobu, jsou odepisována a jejich hodnota se postupně přenáší do hodnoty produkce. 
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Zatímco oběžná aktiva v průběhu jednoho reprodukčního cyklu mění několikrát svoji 

podobu a přechází do spotřeby (do produkce) jednorázově. Pasiva rozlišujeme  

na externí a interní, podle závazkového charakteru na vlastní a cizí pasiva nebo 

z časového hlediska na krátkodobá a dlouhodobá pasiva (Grünwald, 2007, s. 35-38). 

Rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici (součet aktiv se rovná součtu pasiv)  

a měla by poskytovat věrný obraz o majetkové situaci společnosti, o jejích zdrojích  

a finanční situaci (Růčková, 2012, s. 84). 

Výkaz zisku a ztráty 

Tento výkaz ukazuje, jakého výsledku hospodaření sledovaná společnost za dané 

období dosáhla. Obsahuje základní přehled o hospodaření společnosti – velikost tržeb, 

nákladů, výše zisku a základní členění (materiálové, mzdové, odpisy). Výkaz má 

stupňovité upořádání, díky němuž lze zjistit, v jaké činnosti byl výsledek hospodaření 

vytvořen (Růčková, 2012, s. 89-90). Zachycuje pohyby výnosů a nákladů, jejich 

rozdílem (výsledek hospodaření) vzniká zisk (výnosy jsou větší) nebo ztráta (náklady 

jsou větší). Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal ze své činnosti, přičemž  

ve sledovaném období nemuselo dojít k jejich inkasu. Náklady jsou pak peněžní částky, 

které společnost vynaložila na získání výnosů, aniž by muselo dojít v daném období 

k jejich zaplacení. Neopírají se tedy o skutečné peněžní toky. Výsledek hospodaření  

se zjišťuje ve dvou složkách – provozní a finanční výsledek hospodaření. Provozní 

výsledek hospodaření je velmi důležitou položkou, jelikož vyjadřuje, jak se společnosti 

dařilo v její hlavní výdělečné činnosti (Knápková, 2013, s. 37-43). 

Výkaz peněžních toků 

Pomáhá odstraňovat časový i obsahový nesoulad mezi příjmy a výnosy, výdaji  

a náklady, ziskem a stavem peněžních prostředků. Cash flow je velmi důležité  

pro finanční řízení a finanční analýzu společnosti, bezprostředně souvisí s její 

likviditou. Výkaz sleduje změnu stavu peněžních prostředků a vysvětluje, proč došlo 

k úbytkům (výdaj) a přírůstkům (příjem) podle zvolených kritérii (Knápková, 2013, s. 

47-48). Člení se na peněžní toky z: provozní činnosti (běžná činnost), investiční 

činnosti (zejména příjem a úbytek stálých aktiv), finanční činnosti (zejména přírůstky 

a úbytky dlouhodobého kapitálu) (Grünwald, 2007, s. 46). Výkaz může být sestavován 

přímou metodou (rozdíl příjmů a výdajů) nebo nepřímou metodou (vychází  
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se z výsledku hospodaření, který se upravuje o rozdíly mezi náklady a výdaji a mezi 

výnosy a příjmy) (Mařík, 2018, s. 121). 

 

Obr. 1: Vzájemná provázanost účetních výkazů (Knápková, 2013, s. 58) 

2.5.2 Metody finanční analýzy 

Kvantitativní finanční analýzu lze podle účelu, ke kterému slouží a podle dat,  

která využívá, rozčlenit takto: 

1) Analýza absolutních dat 

⎯ vertikální analýza, 

⎯ horizontální analýza. 

2) Analýza rozdílových ukazatelů. 

3) Analýza poměrových ukazatelů 

⎯ aktivity, 

⎯ zadluženosti a finanční struktury, 

⎯ rentability, 

⎯ likvidity, 

⎯ kapitálového trhu, 

⎯ provozní činnosti, 

⎯ cash flow. 

4) Analýza soustav ukazatelů 

⎯ pyramidové rozklady, 

⎯ komparativně analytické metody, 



36 

 

⎯ matematicko-statistické metody, 

⎯ kombinace metod (Sedláček, 2011, s. 9-10). 

2.5.3 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatelé slouží především k analýze vývojových trendů a k procentuálnímu 

rozboru jednotlivých položek výkazů. K analýze vývojových trendů se používá 

horizontální analýza, která srovnává vývoj jednotlivých položek výkazů v časových 

řadách. Procentuální rozbory pak zpracovává vertikální analýza, jež položky 

jednotlivých výkazů zobrazuje jako procentuální podíly (Knápková, 2013, s. 67). 

Horizontální analýza 

Analyzuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty, kde porovnává změny jednotlivých položek 

v časové posloupnosti. Lze vyjádřit absolutní výši změn či procentní výši změn 

k předchozímu roku. Postup je následující: 

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

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∗ 100 

(Knápková, 2013, s. 68). 

Vertikální analýza 

Neboli procentuální rozbor vyjadřuje procentuální podíl jednotlivých položek účetních 

výkazů k jediné zvolené základně, která představuje 100 %. V rámci analýzy se obvykle 

volí jako základna výše celkových aktiv (pasiv), v případě rozboru výkazu zisku a ztráty 

pak velikost celkových výnosů nebo nákladů (Knápková, 2013, s. 67). 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =
𝐵𝑖

∑ 𝐵𝑖
 

Kde Bi je velikost položky bilance, např. materiál, a Σ Bi představuje sumu hodnot 

položek v rámci určitého celku, např. celková aktiva (Růčková, 2012, s. 103). 

2.5.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Tato analýza fondů finančních prostředků slouží k řízení finanční situace společnosti, 

především k řízení likvidity. Fondy finančních prostředků jsou souhrnem určitých 

položek krátkodobých aktiv, ponížených (očištěných) o určité položky krátkodobých 
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pasiv, takto upravený fond se nazývá čistý fond. Mezi rozdílové ukazatele patří: čistý 

pracovní kapitál, čistý peněžně-pohledávkový finanční fond a čisté pohotové prostředky 

(Růčková, 2012, s. 106). 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Má významný vliv na platební schopnost a je definován jako rozdíl mezi oběžným 

majetkem a krátkodobým cizím kapitálem (manažerský přístup). Je-li podnik likvidní, 

má potřebnou výši relativně volného kapitálu (přebývají mu krátkodobá likvidní aktiva 

nad krátkodobými pasivy). Tento relativně volný kapitál (finanční fond) zajišťuje 

hladký chod podniku (Knápková, 2013, s. 83). 

Čistý peněžně-pohledávkový fond (ČPPF) 

Jedná se o úpravu předchozího ukazatele ČPK, který se snaží o odstranění některých  

z jeho nedostatků. Hlavním nedostatkem, který se ČPPF snaží odstranit, jsou málo 

likvidní či dlouhodobě nelikvidní položky (zásoby, nelikvidní pohledávky) (Růčková, 

2012, s. 108-109). 

Č𝑃𝑃𝐹 = (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑛𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦) − 𝑘𝑟. 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Tento ukazatel je ze tří jmenovaných nejpřísnější ke sledování likvidity a je používán 

zejména ke sledování okamžité likvidity. Mezi pohotové prostředky patří pouze 

hotovost a peníze na bankovních účtech (Růčková, 2012, s. 108-109). 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

2.5.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Jedná se o nejvíce rozšířené metody finanční analýzy, a to z důvodu, že poskytují rychlý 

a nenákladný obraz o základních finančních charakteristikách společnosti. Vyjadřují 

vzájemné vztahy mezi dvěma či více absolutními ukazateli, a to pomocí jejich podílu. 

Analýza nejčastěji používá data z rozvahy, výkazu zisku a ztráty či cash flow (Sedláček, 

2011, s. 55). Následuje popis vybraných poměrových ukazatelů z oblastí: likvidity, 

rentability, aktivity a ukazatelů zadluženosti. 
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2.5.5.1  Ukazatelé likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost společnosti hradit své závazky a tyto poměrové ukazatelé 

charakterizují její schopnost. Ukazatelé likvidity tak udávají do poměru to, čím je 

možné platit, s tím, co je potřeba zaplatit. Zabývají se nejlikvidnějšími aktivy a podle 

likvidnosti jsou také rozděleny (Sedláček, 2011, s. 66). 

Běžná likvidita 

Také nazývaná jako likvidita III. stupně, udává, kolikrát oběžná aktiva dokáží pokrýt 

cizí zdroje analyzované společnosti. Ve výpočtu je dobré zvážit strukturu a ocenění 

zásob tak, aby bylo co nejvíce reálné. Také struktura pohledávek by měla být posouzena 

(např. by měly být odečteny nedobytné pohledávky). Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele  

je 1,5–2,5 (Knápková, 2013, s. 91-92). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Pohotová likvidita 

Neboli likvidita II. stupně, přísnější varianta ukazatele, jelikož z oběžných zásob 

vylučuje zásoby. Tento ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 1–1,5. Při poměru, 

který je menší než 1, musí podnik spoléhat na prodej zásob (Knápková, 2013, s. 92). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Okamžitá likvidita 

Nejpřísnější varianta ukazatele, tzv. likvidita I. stupně, která by měla nabývat  

hodnot 0,2–0,5, přičemž vysoké hodnoty tohoto ukazatele vypovídají o neefektivním 

využívání finančních prostředků (Knápková, 2013, s. 92). Krátkodobý finanční majetek 

obsahuje hotovost a peníze na běžných účtech, dále také ekvivalenty hotovosti (splatné 

dluhy, krátkodobé cenné papíry apod.) (Růčková, 2015, s. 55). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

2.5.5.2  Ukazatelé zadluženosti 

Jsou indikátory rizika, které společnost nese při dané struktuře pasiv. S rostoucí 

zadlužeností společnosti roste riziko, jelikož společnost musí být schopna hradit  
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své závazky, i když se jí zrovna nedaří. Avšak částečné zadlužení je pro podnik 

užitečné, a to, protože cizí kapitál je levnější než vlastní kapitál. Cizí kapitál totiž 

snižuje daňové zatížení – úrok je daňově uznatelným nákladem (daňový štít). Výplaty 

na zisku však daňově uznatelnou položkou nejsou. Vlastní kapitál je také dražší  

z důvodu upřednostnění nároků věřitelů před nároky vlastníků. Vlastník tak nese vyšší 

riziko a vyžaduje vyšší výnos. Doba splatnosti příslušného kapitálu rovněž ovlivňuje 

náklady na kapitál. Nejlevnějším je krátkodobý cizí kapitál (obchodní úvěr, bankovní 

úvěr), nejdražším je pak vlastní kapitál, protože splatnost je neomezená. Na druhou 

stranu z hlediska riskantnosti je vlastní kapitál nejméně riskantním. Z uvedeného tak 

vyplývá, že společnost by se měla snažit o optimální kapitálovou strukturu,  

tedy o co nejvýhodnější poměr vlastního a cizího kapitálu (Knápková, 2013, s. 84-85). 

Celková zadluženost 

Jedná se o základní ukazatel zadluženosti, přičemž doporučená úroveň zadluženosti  

se pohybuje mezi 30–60 %. Při posuzování zadluženosti dané společnosti je nutné 

porovnávat výsledek s odvětvím a se schopností splácet úroky z dluhů (Knápková, 

2013, s. 85-86).  S rostoucí hodnotou roste riziko věřitelů (Růčková, 2012, s. 128). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Úrokové krytí 

Ukazatel udává, kolikanásobně převyšuje zisk (EBIT) úroky. Dává informace zejména 

věřitelům, jak velký je bezpečnostní polštář. Doporučená hodnota ukazatele je 3 a více 

(Růčková, 2012, s. 129). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

 

Dlouhodobá zadluženost 

Vyjadřuje, jaký poměr celkových aktiv je financován dlouhodobým cizím kapitálem. 

Napomáhá tak nalézt optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů 

(Sedláček, 2011, s. 65). 

 

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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Běžná zadluženost 

Dává do poměru krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy (Sedláček, 2011, s. 65). 

𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

2.5.5.3  Ukazatelé aktivity 

Ukazují uživateli, jak efektivně společnost hospodaří se svými aktivy. Pokud má 

společnost aktiv více než je účelné, snižuje se tak zisk, a to z důvodu zbytečných 

nákladů. Ke snížení zisku dojde i v případě nedostatku aktiv, jelikož podnik se musí 

vzdát potencionálních příležitostí (přichází o výnosy). Výsledky jsou uváděny v počtu 

obratů za dané období nebo v době trvání jednoho obratu. Žádoucí je zvýšení počtu 

obratu a snížení doby obratu (Sedláček, 2011, s. 60). 

Obrat celkových aktiv 

Minimální doporučovaná hodnota je 1 a platí, čím větší hodnota, tím lepší. Pokud je 

hodnota ukazatele nižší než oborový průměr, tak to poukazuje na neúměrnou 

majetkovou vybavenost a jeho neefektivní využití. Mělo by tak dojít buď k odprodeji 

aktiv nebo zvýšení tržeb (Knápková, 2013, s. 103-104). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Obrat zásob 

Udává, kolikrát za dané období je každá položka prodána a znovu uskladněna.  

Ve srovnání s oborovým průměrem znamená vyšší obrat, že podnik nemá zbytečně 

nelikvidní zásoby, které by nadměrně zadržovaly finance. Vyšší obrat také zvyšuje 

důvěryhodnost ukazatele běžné likvidity (Sedláček, 2011, s. 61-62). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑧 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Další vybrané ukazatele aktiv 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

V případě nízkého obratu stálých aktiv ve srovnání s oborovým průměrem je signálem 

pro zvýšení využití výrobních kapacit nebo pro omezení investic (Sedláček, 2011, s. 

61). 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚 ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 ∗ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Pokud je doba obratu pohledávek vyšší než běžná doba splatnosti, znamená to,  

že obchodní partneři neplatí svoje závazky včas (Sedláček, 2011, s. 63). 

2.5.5.4  Ukazatelé rentability 

Neboli výnosnost vloženého kapitálu je nejsledovanější ukazatel, který je měřítkem 

schopnosti podniku dosahovat zisku využitím investovaného kapitálu. Vyjadřuje tedy 

míru zisku, a to slouží jako hlavní měřítko pro alokaci kapitálu (Knápková, 2013, s. 98). 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Jde o vyjádření výnosnosti kapitálu, který vložili vlastníci společnosti. Díky tomuto 

ukazateli investoři zjistí, zda je jejich investice adekvátně rentabilní vzhledem k riziku, 

které podstupují. Žádoucí je, jako u všech ukazatelů rentability, růst, který zde může být 

způsoben zvýšením zisku, snížením podílu vlastního kapitálu nebo poklesem úročení 

cizího kapitálu (Růčková, 2012, s. 122). 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) 

Stejně jako ROE i tento ukazatel je klíčovým měřítkem rentability. Poměřuje zisk 

podniku s celkovými aktivy bez ohledu, zda byly financovány z vlastních či cizích 

zdrojů. Za zisk lze dosadit více variant zisku, pro účely diplomové práce zde bude 

počítáno se ziskem po zdanění (Scholleová, 2017, s. 177). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐴𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Informuje, kolik korun zisku vytvoří jedna koruna tržeb, vyjadřuje tedy ziskovou marži. 

Stejně, jako předchozí dva ukazatelé, i tento, je vhodný porovnat s oborovým 

průměrem. Do čitatele bude v této diplomové práci dosazen EAT (Knápková, 2013, s. 

98). 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
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Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

Komplexně vyjadřuje efektivnost hospodaření podniku. Konkrétně jde o vyjádření míry 

zhodnocení celkových aktiv, která jsou financována vlastními nebo cizími 

dlouhodobými zdroji. Často je tento ukazatel používán pro mezipodnikové srovnávání 

(Růčková, 2012, s. 122). 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

2.5.6 Analýza soustav ukazatelů 

Předchozí metody finanční analýzy (rozdílové a poměrové ukazatele) mají jednu 

nevýhodu: tou je jejich omezená vypovídací schopnost, jelikož každý ukazatel  

se zaměřuje pouze na určitou část činnosti podniku. Žádný z nich nehodnotí finanční 

situaci jako celek, proto došlo k vytváření soustav ukazatelů (Sedláček, 2011, s. 81). 

Základní dělení soustav je: na soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů (např. 

pyramidové soustavy) a účelové výběry ukazatelů. Účelové výběry jsou uměle 

sestaveny s cílem kvalitně diagnostikovat finanční zdraví podniku. Dále se dělí  

na bonitní (diagnostické) modely a na bankrotní (predikční) modely (Sedláček, 2011, s. 

81). Pro účely této diplomové práce byl vybrán Altmanův model (Z-skóre) a model IN 

(Růčková, 2012, s. 113). 

Altmanův model (Z-skóre) 

Skládá se ze součtu pěti poměrových ukazatelů, z nichž každý má jinou váhu. V České 

republice je velmi oblíben zejména díky jednoduchosti výpočtu (Růčková, 2015, s. 78). 

Pro společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze, má model následující 

tvar: 

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

kde:  X1 – pracovní kapitál / celková aktiva, 

X2 – nerozdělený zisk / celková aktiva, 

X3 – EBIT / celková aktiva, 

X4 – tržní hodnota vlastního kapitálu / cizí zdroje, 

X5 – tržby / celková aktiva (Knápková, 2013, s. 132). 
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Přičemž tržní hodnotu vlastního kapitálu lze nahradit pětinásobkem ročního cash flow či 

účetní hodnotou vlastního kapitálu (Knápková, 2013, s. 132). Interpretace výsledků:  

Z > 2,9 – pásmo prosperity, finanční situace je uspokojivá, 

1,2 < Z ≤ 2,9 – pásmo šedé zóny, nelze jednoznačně určit, 

Z ≤ 1,2 – pásmo bankrotu (Růčková, 2015, s. 78). 

INDEX IN 05 

Výhodou tohoto indexu je jeho konstrukce, která spojuje věřitelský a vlastnický pohled 

(hrozba bankrotu a tvorba hodnoty). Další výhodou je i ověřená vypovídací schopnost 

v podmínkách české ekonomiky (Neumaierová, 2005, s. 147). 

𝐼𝑁05 = 0,13 ∗
𝐴

𝐶𝑍
+ 0,04 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

Ú
+ 3,97 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
+ 0,21 ∗

𝑉Ý𝑁

𝐴
+ 0,09 ∗

𝑂𝐴

𝐾𝑍 + 𝐾𝐵Ú
 

Kde: A – celková aktiva, CZ – cizí zdroje, EBIT – zisk před zdaněním a úroky,  

Ú – nákladové úroky, VÝN – celkové výnosy, OA – oběžná aktiva, KZ – krátkodobé 

závazky, KBÚ – krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci. Poměrový ukazatel EBIT/Ú 

omezuje hodnotou 9.  (Neumaierová, 2005, s. 145). 

Interpretace výsledků jsou následující: 

IN05 > 1,6 – můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci, 

0,9 < IN05 ≤ 1,6 – pásmo šedé zóny, nelze jednoznačně určit, 

IN05 ≤ 0,9 – podnik je ohrožen vážnými finančními problémy (Sedláček, 2011, 

s. 112).   



44 

 

3 STRATEGICKÁ A FINANČNÍ ANALÝZA  

Tato část diplomové práce obsahuje představení společnosti UO TEX, s.r.o.,  

dále zde bude zpracována strategická analýza, konkrétně se jedná o makrookolí 

(SLEPTE analýza), mikrookolí společnosti (Porterův model pěti sil) a vnitřního okolí 

společnosti (model 7S McKinsey). Práce bude pokračovat finanční analýzou 

společnosti, zahrnující analýzu absolutních ukazatelů, vybraných poměrových  

a rozdílových ukazatelů a soustav ukazatelů. Na základě těchto analýz bude sestavena 

SWOT analýza. 

3.1 Základní informace o obchodním závodu 

Název:  UO TEX, s.r.o. 

Datum vzniku a zápisu:  20. prosince 1994 

Sídlo:  Sokolská 5, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:  620 62 441 

Základní kapitál:  14 000 000 Kč 

Předmět podnikání: - Výroba elektřiny podle licence č. 110203389  

– skupina 11 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

    - Zámečnictví, nástrojářství     

     (Ministerstvo spravedlnosti České republiky, c2012-2015) 

 

Obr. 2: Logo UO TEX, s.r.o. (Zdroj: http://www.http://www.uotex.cz/o-firme/) (UO TEX, s.r.o., b.r.) 
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Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 – systém řízení jakosti (S2). 

Zaměřuje se především na výrobu netkaných textilií, a to už od roku 1963. Toto odvětví 

výroby v roce 2016 podpořila nákupem nové technologie. Ve výrobním areálu se nyní 

nacházejí tři výrobní linky na výrobu netkaného textilu, které vyrábějí zejména 

geotextilie, dále také čistící a čalounické netkané textilie. Geotextilie slouží jako 

filtrační, ochranný nebo separační prvek a jsou využívány zejména ve stavebnictví. 

Základní surovinou pro výrobu je textilní trhanina, která je z části nakupovaná a zčásti 

si ji podnik vyrábí sám z textilního odpadu, který vzniká zejména na území České 

republiky. Textilní odpad je tak znovu využit a nemusí být skládkován či spálen  

ve spalovně. Při výrobě vzniká minimum odpadu, jelikož zmetky či odřezky jsou znovu 

přetransformovány na materiál. Pouze textilní prach, který již nelze zpracovat,  

je skládkován.  

Mimo výroby netkané textilie se podnik zabývá výrobou náplní do lůžkovin.  

Tyto náplně jsou antialergické (jedná se o polyesterové a polyuretanové vločky), 

využívají se jako výplně do polštářů. Dále vyrábí mykaná rouna, kterými se vyplňují 

přikrývky, deky, zimní bundy, spací pytle apod.  

Ve výrobním programu je více jak 20 výrobků, které se postupně mění s měnícími  

se požadavky zákazníků. Neustálý vývoj výrobků provádí buď sama společnost, 

 nebo ve spolupráci se svými dlouhodobými partnery Technickou univerzitou v Liberci, 

Textilním zkušebním ústavem s. p. v Brně, VÚB a.s. v Ústí nad Orlicí a tzv. Technikum 

(Linz, Rakousko). Vyráběné geotextilie jsou certifikovány podle evropských norem  

a jsou notifikované TZÚ (Technickým zkušebním ústavem) a názvy některých modelů 

jsou chráněny ochrannými známkami. Některé z výrobků firmy získaly chráněný užitný 

vzor. 

Dalšími podnikatelskými činnostmi jsou výroba elektřiny a pronájem bytových  

a nebytových (obchodních) prostor v Ústí nad Orlicí.  

Kromě prodeje vlastních výrobků se podnik zabývá i prodejem kompletního sortimentu 

hydroizolačních folií, minerální vaty, asfaltových pásů a šindelů (S9). Využití těchto 

materiálů je podobné jako u geotextilií, tedy ve stavebnictví.  
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3.2 Strategická analýza obchodního závodu 

V následující části bude vypracována analýza SLEPTE (makrookolí), Porterův model 

pěti sil (mikrookolí) a 7S McKinsey (vnitřní okolí společnosti). 

3.2.1 SLEPTE  

Tato metoda v sobě zahrnuje analýzu sociálních, legislativních, ekonomických, 

politických, technologických a ekologických faktorů, které ovlivňují společnost. 

Sociální faktory 

Sídlo a provozovna společnosti UO TEX se nachází v Ústí nad Orlicí v Pardubickém 

kraji. Ve sledovaných letech 2013–2018 docházelo v prvních třech letech pouze 

k mírnému nárůstu či mírnému úbytku počtu obyvatel v Pardubickém kraji, 

způsobeným zejména přirozeným přírůstkem/úbytkem. Od roku 2016 začal počet 

obyvatel strměji růst, což je způsobeno hlavně stěhováním obyvatel. V roce 2018 byl 

zaznamenán nárůst o 1 979 osob na celkových 520 316 obyvatel, což odpovídá 5% 

podílu na celkovém počtu obyvatel v České republice. V rámci krajů se pak jedná  

o čtvrtý nejmenší počet obyvatel. I v okrese Ústí nad Orlicí se v roce 2018 zvýšil počet 

obyvatel o 401 osob, jednalo se o druhý největší absolutní přírůstek v rámci okresů, 

avšak dlouhodobě evidovaný populační růst má pouze okres Pardubice. Za sledované 

období 2013-2018 došlo ke zvýšení počtu obyvatel o cca 4 300 (Český statistický úřad, 

2019, s. 9-12; 81). 

Dle níže uvedené tabulky je zřejmé, že ve sledovaných letech nezaměstnanost v okrese 

Ústí nad Orlicí, potažmo v celém Pardubickém kraji, klesá. Pro zaměstnavatele je tak 

stále obtížnější získat nové zaměstnance i přes nulové požadavky na kvalifikaci,  

které má u dělnických pozic i společnost UO TEX (T1). 

Tab. 2: Vývoj nezaměstnanosti v Pardubickém kraji a okrese Ústí nad Orlicí v letech 2013–2019 (vlastní 

zpracování dle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí)  (Ministerstvo p ráce a sociá lních věcí, b.r.) 

Územní celek 
Průměrný stav nezaměstnanosti 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pardubický kraj 7,0 % 6,6 % 5,2 % 4,3 % 3,1 % 2,2 % 2,0 % 

Okres Ústí nad Orlicí 7,0 % 6,3 % 4,9 % 4,0 % 2,7 % 1,8 % 1,7 % 
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V roce 2018 pokračoval růst mezd, který patřil (spolu s rokem 2017) v posledních deseti 

letech k nejvyšším, avšak v průběhu tohoto roku docházelo ke zpomalování. Mzdy 

v kraji byly v roce 2018 – 28 687 Kč, třetí nejnižší v mezikrajském porovnání.  

To je téměř o 2 000 Kč (7,3 %) vyšší oproti předchozímu roku. Zároveň ale průměrná 

mzda zaostává za průměrem České republiky o 3 200 Kč  (Český statistický úřad, 2019, 

s. 5; 32). Minimální mzda vzrostla mezi lety 2013–2018 pětkrát, a to z původních 8 000 

Kč na 12 200 Kč. Do začátku roku 2020 pak vzrostla ještě dvakrát na částku 14 600 Kč 

(T3) (Ministerstvo práce a sociálních věcí, b.r.).  

Legislativní faktory 

Společnost UO TEX, s.r.o. musí dodržovat platnou legislativu České republiky,  

tedy řídit se zákony, vyhláškami a veškerými právními předpisy. Mezi zákony,  

které nejvíce ovlivňují existenci společnosti, patří: 

⎯ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

⎯ zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

⎯ zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

⎯ prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví, 

⎯ zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

⎯ zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, 

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

⎯ zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

⎯ zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. 

Sazby daně z přidané hodnoty (DPH) jsou stabilní již od roku 2013 – základní sazba  

21 %, snížená sazba 15 %, v roce 2015 byla zavedena druhá snížená sazba, a to ve výši 

10 %. Daň z příjmů právnických osob je od roku 2010 ve výši 19 %. Možnou příčinou 

zhoršení finanční situace podniku by mohla být schválená novela daňového řádu, která 

mimo jiné zvyšuje lhůtu pro vrácení nadměrných odpočtů z DPH ze současných 30 dnů 

na 45 dnů (T5). 

V roce 2020 dochází na všech pozemcích, vlastněných společností UO TEX, ke zvýšení 

daně z nemovitostí. Nová částka odváděné daně bude prakticky dvojnásobná. 
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Ve sledovaném období narostla administrativní zátěž pro společnost a jedním z důvodů 

jsou změny legislativy, mezi ně například patří: evropské nařízení na ochranu osobních 

údajů GDPR, kontrolní hlášení DPH či elektronická evidence tržeb. 

Ekonomické faktory 

V rámci ekonomických faktorů je v následující části zpracován vývoj reálného HDP, 

kurz CZK/EUR, průměrná roční míra inflace a průměrný 3M PRIBOR.  

V roce 2019, podobně jako v přechozím roce, došlo ke zpomalení ekonomiky,  

a to zejména kvůli snížení exportních aktivit. Pozitivními faktory, které ovlivňovaly 

vývoj HDP, byly poměrně silná domácí poptávka a situace na trhu práce. Dle prognózy 

ministerstva nás v příštím roce čeká pokles na 2 %, poté pozvolný nárůst na 2,2 %. 

V roce 2022 bude reálný růst HDP dosahovat 2,1 % (Ministerstvo financí, 2020). 

Tab. 3: Vývoj reálného HDP a jeho prognóza (vlastní zpracování dle Ministerstva financí: 

Makroekonomická predikce) (Ministerstvo financí, 2020) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Reálné HDP (%) -0,5  2,7 5,3 2,5 4,4 2,8 2,5 2,0 2,2 2,1 

 

Společnost UO TEX velkou část prodávaného zboží (asfaltové pásy, minerální vata)  

a část materiálů pro svou výrobu nakupuje v zahraničí. Dále také část svých výrobků  

a zboží prodává do zahraničí. Nicméně společnost je spíše importérem nežli 

exportérem. Veškeré tyto obchody probíhají ve měně EURo, proto je nutné sledovat 

vývoj kurzu vůči české koruně.  

Mezi listopadem 2013 až dubnem 2017 probíhala devizová intervence ČNB s cílem 

oslabení koruny na 27 Kč za 1 euro. V dalších letech koruna posilovala, v roce 2019 

dosáhla 25,67 Kč/EUR. Prognóza ČNB na další roky předpokládá další posilování 

české měny vůči euru. Pro analyzovanou společnost by to znamenalo snížení cen 

nakupovaného zboží a materiálu (O1) a naopak snížení výnosnosti prodávaného zboží  

a výrobků (T6).  

Tab. 4: Vývoj kurzu EUR / CZK a jeho prognóza (vlastní zpracování dle ČNB: Kurzy devizového trhu – 

měsíční kumulované průměry a Ministerstva financí: Makroekonomická predikce) (Česká národní banka, 2020a) 

 

Kumulované hodnoty (v Kč) Prognóza (v Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Kurz CZK / EUR 25,98 27,53 27,28 27,03 26,33 25,64 25,67 25,4 25,1 24,6 
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Česká národní banka na rok 2010 a roky následující stanovila inflační cíl na 2 % s tím, 

že pásmo nejistoty je v šíři jeden procentní bod na každý směr. Z níže uvedeného 

vyplývá, že tohoto cíle se podařilo dosáhnout v roce 2013 a po roce 2016. Nejvyšší 

inflace bylo dosaženo v roce 2019 a nyní se očekává její pozvolný pokles. ČNB, 

potažmo Ministerstvo financí, prognózuje pro budoucí roky takovou míru inflace,  

jenž bude ve stanoveném pásmu (1-3 %).  

Tab. 5: Vývoj průměrné roční inflace v ČR a její prognóza (vlastní zpracování dle Českého statistického 

úřadu: Inflace – druhy, definice, tabulky a Ministerstva financí: Makroekonomická predikce) (Český statist ický úřad, 2019) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Průměrná roční 

míra inflace (%) 
1,4  0,4  0,3  0,7 2,5  2,1  2,8  2,6  2,1  2,0  

 

Dalším významným faktorem, jenž velmi významně ovlivňuje společnost, jsou úrokové 

sazby. Úrokové sazby ovlivňují velikost úroků, které společnost UO TEX zaplatí za své 

závazky vůči úvěrovým institucím. V současné době společnost využívá hned několik 

úvěrů, jenž využívá zejména k financování dlouhodobého majetku či při rozšiřování 

podnikatelských aktivit.  

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že 3M PRIBOR nepřetržitě roste už od roku 2016  

a tím dochází ke zvyšování nákladových úroků. V následujících letech by se měl dle 

prognóz PRIBOR pohybovat v pásmu 2,1-2,3 % (T2). 

Tab. 6: Vývoj průměrné roční sazby PRIBOR a jeho prognóza (vlastní zpracování dle ČNB: Sazby 

PRIBOR – měsíční a roční průměry a Ministerstva financí: Makroekonomická predikce) (Česká národní banka, 2020a) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PRIBOR 3M (%) 0,46 0,36 0,31 0,29 0,41 1,27 2,12 2,2 2,1 2,3  

 

Politické faktory 

Společnost UO TEX, stejně jako občané a jiné společnosti, podnikající v České 

republice, jsou ovlivněni všemi orgány státní moci. Pro společnost je důležité sledovat 

politický vývoj v ČR a EU, potažmo v celém světě, aby se mohla včas připravit na 

změny, plynoucí z politického vývoje. Česká republika je členem Evropské unie  

a Severoatlantické aliance. Jsme parlamentní demokratický právní stát s přímou volbou 

prezidenta republiky. Státní moc je vykonávaná prostřednictvím orgánu moci 

zákonodárné (parlament), výkonné (prezident a vláda) a soudní (ústavní soud a soudy). 
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V roce 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu. V roce 2020 a 2022 proběhnou 

volby do Senátu, který nyní ovládá opozice. V roce 2021 proběhnou volby  

do Poslanecké sněmovny, nyní je premiérem Andrej Babiš a je utvořena Koalice ANO, 

ČSSD s podporou KSČM. V roce 2023 proběhne přímá volba prezidenta. Tuto funkci 

nyní zastává Miloš Zeman. V České republice (Evropské unii) lze hodnotit politickou  

a bezpečnostní situaci jako stabilní.  

Společnost UO TEX obchoduje také se zahraničními partnery, pocházejícími z EU, díky 

volnému pohybu osob a zboží, nulovým clům a harmonizováním legislativy není tento 

obchod z politického pohledu ohrožen. Společnost dále obchoduje s Ruskem  

a Běloruskem, kde dochází ke sporům mezi jednotlivými zeměmi (uskupeními), avšak 

tyto konflikty se projevují v obchodě jako změny kurzů či cla, nikoliv například 

v zákazu vývozu či dovozu zboží, o které má společnost zájem. 

Technologické faktory 

Netkané geotextilie, potažmo mykaná rouna a náplně do lůžkovin, prochází poměrně 

složitým výrobním procesem, jenž je náročný z hlediska množství, ceny a velikosti 

strojů.  Tudíž nákup nové výrobní linky na netkaný textil vyžaduje investice v řádech 

několika desítek milionů korun. Finanční náročnost je důvodem, že průměrné stáří 

strojů přesahuje 25 let, ovšem většina těchto strojů za dobu svého provozu prošla 

inovací (W3).  Velkou investici provedla společnost ve své novodobé historii jen 

jednou, a to v roce 2016, kdy byla koupena starší linka od německého výrobce. I přesto, 

že se jednalo o ne zcela novou linku, došlo k podstatnému zvýšení produkce a kvality.  

U nejmodernějších výrobních linek je princip výroby stále stejný, tak jako na jejich 

počátku v šedesátých letech dvacátého století. Je zde neustálá snaha, tak jako v každém 

oboru, o zvyšování výrobních kapacit a kvalit (tažnost, pevnost, propustnost apod.).  

U výrobců komponent každoročně dochází k jejich vylepšování, což v konečném 

důsledku zvyšuje výrobní kapacitu a kvalitu produkce nově smontovaných linek. 

Společnost UO TEX v rámci svých finančních možností každoročně investuje  

do částečné inovace výroby. Její snahou je zvýšení kapacity výroby či kvality produkce 

u dané výrobní linky. 

V dlouhodobém horizontu, aby byla společnost na poli netkaných textilií konkurence 

schopná, je nutné uvažovat o modernizaci stávajících linek, nákupu další výrobní linky 
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na netkaný textil či nákupu trhací linky, která vytváří vstupní surovinu pro výrobu 

geotextilií.  Modernizace technologií může být dotována například Evropskými fondy  

z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, konkrétně  

se může jednat o výzvu „Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny“ (či jeho 

budoucí ekvivalent). Tato výzva by se dala uplatnit na nákup nové trhací linky, včetně 

stavebních úprav (O2) (Agentura pro podnikání a inovace, b.r.). 

Společnost každoročně inovuje své produkty a rozšiřuje svoji nabídku. Největší změna 

za poslední léta proběhla mezi lety 2018 a 2019, kdy společnost zavedla na přání 

zákazníků novou (nižší) produktovou řadu GEOCLASSIC. Tato výrobková řada je 

vyráběna ze syntetického, ale i z přírodního vlákna (bavlna). Geoclassic má nižší 

trvanlivost, odolnost i pevnost. Jeho výhodou je nižší cena, a to díky použitým 

materiálům. 

Ekologické faktory 

V posledních letech se zvyšuje a zřejmě i bude zvyšovat tlak občanů, státu a různých 

společenství na dodržování a snižování ekologické zátěže. Společnost UO TEX plní 

všechna legislativní nařízení, týkající se ekologie, životního prostředí apod. Při výrobě 

nejsou používány žádné nebezpečné suroviny a ani nevznikají nebezpečné odpady.  

Ve svém výrobním závodě, mimo jiné, zpracovává i druhotnou surovinu (textilní 

odpad), který přetváří na výrobky. Díky tomu dochází k znovu využití už jednou 

použitého, snižuje se spotřeba prvotních surovin, které jsou nákladnější, a není potřeba 

odpad skládkovat či spalovat ve spalovnách (S10). Samotná výroba společnosti 

vyprodukuje poměrně málo odpadu, a to díky tomu, že je schopna svůj textilní odpad 

sama zrecyklovat.  

Společnost provozuje malou vodní elektrárnu, která z části zásobuje výrobní závod. 

Dále se snaží o snižování energetické náročnosti provozu. 

Od roku 2025 by měla platit povinnost třídění textilu, to mimo jiné znamená i zvýšení 

množství textilního odpadu, určeného pro další zpracování (recyklaci), jelikož současný 

textilní odpad, který je zpracováván, pochází z velké části od výrobců textilu, nikoli  

od spotřebitelů (O6). 
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3.2.2 Porterův model pěti sil  

Rivalita firem působících na daném trhu 

V rámci stěžejní činnosti společnosti – výroba a prodej geotextilií, jež mají využití 

zejména pro stavební účely, lze na českém trhu spatřit hned několik konkurentů. 

Konkrétně se jedná o firmy:  

⎯ JUTA, a.s., 

⎯ Fibertex Nonwovens, a.s.,  

⎯ Klatex, s.r.o.,  

⎯ RETEX, a.s.,  

⎯ MITOP, akciová společnost. 

Všechny výše zmíněné společnosti, kromě společnosti Juta, se zabývají především 

výrobou netkaných textilií. Jejich produkty mají využití nejen ve stavebnictví,  

ale i pro automobilový průmysl, zdravotnictví či potravinářský průmysl. Vybraní 

konkurenti také nabízejí netkané geotextilie do tzv. zelených střech. V tomto produktu  

a také v produktech pro automobilový průmysl společnost spatřuje budoucí obchodní 

příležitosti (O5). Mimo tyto výrobce, které mají své provozovny v České republice,  

lze za přímého konkurenta označit maďarského výrobce Bonar Geosynthetics Kft., 

v poslední dekádě se také zvýšil dovoz levných a méně kvalitních geotextilií z italských 

podniků. Díky nižším cenám se českým zájemcům vyplatí tato koupě i přes vyšší 

náklady na dopravu. 

Mezi zmíněnými konkurenty analyzovaná společnost patří spíše k menším. Například 

aktiva společnosti JUTA, FIBERTEX a RETEX jsou zhruba v rozmezí 0,5-8 mld. Kč.  

Ve všech provozovaných aktivitách společnosti UO TEX je kladen důraz zejména  

na cenu výrobku či zboží, proto společnost v minulých letech zavedla novou nižší 

produktovou řadu geotextilií, jež je příznivá cenou. Dále je nutná odpovídající kvalita  

a doba dodání, výhodou je i delší doba splatnosti.  Společnost proti konkurenci bojuje 

také širokým sortimentem výrobků a zboží, které mohou být dále rozšiřovány  

např. o extrudovaný polystyren či deskovou minerální vatu (O3). 

Co se týče obchodování s asfaltovými pásy, poplastovanými plechy, tepelnými 

izolacemi a hydroizolačními foliemi existuje na trhu nepřeberné množství výrobců  

a importérů podobných analyzované společnosti. U výrobců a dodavatelů asfaltových 
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pásů můžeme namátkou zmínit: Charvát a.s., KVK Parabit a.s., Orlibit s.r.o., v rámci 

poplastovaných plechů: D PLAST a.s., 3V&H s.r.o., KNAHER Plastics s.r.o.  

Jako konkurenty u minerální vaty můžeme zmínit DEK a.s., KNAUF Praha, spol. s r.o. 

a Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (ISOVER). Při pohledu do výkazu zisku  

a ztráty je vidět každoroční nárůst tržeb za zboží (mimo rok 2016 a to kvůli rozsáhlým 

organizačním změnám), lze tak hodnotit, že společnost proti konkurenci obstává. 

Rivalitu ve všech zmíněných činnostech lze za poslední roky hodnotit jako velmi silnou, 

u všech zmíněných je velký tlak na cenu a náklady na změnu dodavatele jsou prakticky 

nulové (T4). 

Vyjednávací síla zákazníků 

Většinový podíl na tržbách mají stavebniny (maloobchody a velkoobchody) a realizační 

firmy (W1). Společnost se také pohybuje na B2B trzích, a to prostřednictvím přímého 

prodeje na provozovně nebo prostřednictvím e-shopu. Společnost se zaměřuje zejména 

na český trh, za nejvýznamnější zákazníky v posledních letech lze označit:  

⎯ Fatra a.s.,  

⎯ Izofol s.r.o.,  

⎯ EVROmat a.s.,  

⎯ DSK stavebniny s.r.o.,  

⎯ ProEx 2000, spol. s r.o.,  

⎯ Rpa Izolace, s.r.o. 

Za vedlejší trhy společnosti lze označit Slovensko a Německo. V případě Slovenska 

nejvýznamnějšími zákazníky jsou Ačko a.s. a Centrála Myjava TOP KRAFT SK a.s., 

v Německu se pak jedná o společnosti Hotex GmbH a MEIKO GmbH. 

Jak již bylo řečeno v předchozí části, zákazníci jsou velmi citliví na cenu. Většina 

zákazníků je velmi dobře informována o ostatních nabídkách na trhu, dále jsou 

prakticky nulové náklady na změnu dodavatele, výrobky jsou spíše nediferenciované  

a u některého zboží má zákazník možnost nakupovat i u prvovýrobce. Z těchto důvodů 

je vyjednávací síla zákazníka vysoká a dále samozřejmě stoupá s rostoucím podílem  

na tržbách (W2). 
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Snahou společnosti je samozřejmě udržet stávající zákazníky a získat nové. Toho chce 

dosáhnout zejména udržováním dobrého poměru cena/kvalita a rozšiřováním sortimentu 

(inovacemi a nabízením nového zboží). 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost pro výrobu svých výrobků využívá nejen prvotní surovinu, ale také textilní 

odpad, jenž vzniká převážně v České republice. Dodavatelů nabízejících totožnou 

prvotní surovinu pro UO TEX je velké množství. Dodavatelé tak nemohou libovolně 

zvyšovat ceny, snižovat kvalitu apod. Společnost prvotní surovinu nakupuje převážně 

v Německu, ojediněle například i v Jižní Koreji či Bělorusku, kde jsou nižší ceny, 

ovšem je vyžadována platba předem (O4). Co se týče asfaltových pásů a tepelných 

izolací má společnost dlouhodobé zkušenosti s obchodem v Rusku a Bělorusku,  

zde ale i jinde na evropském kontinentu existuje mnoho výrobních závodů,  

které si navzájem konkurují (S3). Vyjednávací síla většiny dodavatelů není vysoká.  

Zvláštní postavení mají společnosti Fatra, a.s., 3V & H, s.r.o., Izolinvest, s.r.o. 

 a IZOFOL, s.r.o., kteří jsou zároveň i dlouhodobými odběrateli. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Dle kategorizace CZ-NACE společnosti svou hlavní činností spadá do 13.9 - výroba 

ostatních textilií, přesněji do 13.95 – výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě 

oděvů.  

Počet subjektů v kategorii CZ-NACE 13 nepřetržitě klesá už od roku 2012,  

kdy byl jejich počet 3 151.  K roku 2018 došlo k poklesu o zhruba 27 % na 2 287,  

avšak v posledních letech se jedná o úbytky jen v řádu desítek subjektů, pokles tedy 

zpomaluje. V posledním roce 2018 byl pokles pouze o 43 společností a byl zapříčiněn 

zejména mikro podniky, malými výrobními společnostmi, drobnými podnikateli  

a živnostníky. V této kategorii dlouhodobě převyšuje vývoz nad dovozem, který má 

v posledních letech rostoucí tendenci. Tržby, stejně jako přidaná hodnota, od roku 2014 

výrazně nerostou a jsou stabilní (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2019, s. 83-86). 

V rámci hlavní činnosti podniku se v současné době nepředpokládá vstup nových 

výrobců do odvětví. Jednak z důvodu vysokých barier na vstup, počáteční investice  

do strojního zařízení jsou v řádech deseti milionů, nutností je také velké předzásobení 

materiálem a velké výrobní prostory. Dalším faktorem, snižujícím hrozbu, je silná 
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konkurence a nízká nezaměstnanost.  Výroba netkaných textilií je velmi náročná a je tak 

velmi důležitá znalost výroby. V tomto smyslu je tak hrozba vstupu nových konkurentů 

nízká (S6). Více pravděpodobnější je dovoz geotextilie ze zahraničí, ale i tak lze 

předpokládat (z důvodu: tlaku na cenu, silné konkurence, rychlosti dodání, 

kvalitativních požadavků), že podíl na celkových prodejích by byl spíše minoritní. 

Hrozba substitutů 

Netkané textilie společnost dodává zejména do stavebního průmyslu. Zde jsou 

specifické požadavky, které splňuje pouze netkaná geotextilie, tkaná textilie či skelné 

rouno. Ve většině případů je používána geotextilie netkaná, a to z důvodu splnění 

požadavků a nižší ceny oproti substitutům. V případě požadavku např. BROOF-t3 je 

využito skelné rouno. Tkaná textilie je jako substitut používána minimálně,  

jen v případě opravdu vysokých požadavků na pevnost textilie. V současné době není 

na trhu jiných substitutů než jmenovaných a pokud není nutná požární odolnost či 

vysoká pevnost, zákazník vždy zvolí geotextilii. Hrozba substituce je tak velmi malá 

(S7). 

Asfaltové pásy (šindele) a hydroizolační folie, které společnost nabízí, jsou vzájemnými 

substituty. Při zemním použití lze ještě jmenovat asfaltové nástřiky, které společnost 

nenabízí, protože jsou také málo používány. Společnost tak v rámci spodní izolace 

stavby nabízí dvě nejpoužívanější varianty zboží. Hrozba substituce je tak malá.  

Při budování střech jsou dalšími substituty různé plechy, vlnité krytiny, břidlice, 

betonové tašky či pálené tašky. V případě budování střech je substituce nabízeného 

zboží velká a záleží zejména na preferencích koncového zákazníka. U minerální vaty 

lze za hlavní substituty označit polystyren či stříkanou izolaci, a i zde záleží zejména  

na preferenci zákazníka, jelikož každá varianta přináší své výhody a nevýhody. 

3.2.3 Model 7S McKinsey 

Strategie 

Společnost UO TEX chce i nadále poskytovat svým zákazníkům kvalitní výrobky  

a zboží dle jejich aktuálních požadavků. Strategie společnosti do budoucích let počítá 

s rozšiřováním sortimentu, jak na poli výrobků, tak zejména zboží (například  

o extrudovaný polystyrén), jelikož s širším sortimentem má větší šanci uspět 
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v konkurenčním boji. Společnost chce v budoucích letech navyšovat svoje tržby. Toho 

chce dosáhnout s aktuálními i nově získanými zákazníky, proto bude nutné navýšit 

počet obchodních zástupců (O7). Vedení společnosti také výhledově počítá s nákupem 

nových technologií, aby udržela krok s konkurencí, zvýšila produkci a snížila průměrné 

náklady na výrobu. 

Informační systémy 

Ve společnosti je implementovaný modulární ERP systém – IS KARAT a jsou zde 

využívány moduly účetnictví, CRM, výroba, prodej, sklady, mzdy, personalistika, DMS 

a BPM. Přičemž u některých modulů není využíván jejich plný potenciál např. CRM 

modul. Společnost kombinuje automatické a neautomatické (ruční) způsoby zpracování 

informací. Tak jak je běžné, automatizace zpracování informací se snižuje se zvyšující 

se úrovní managementu. Jelikož se jedná o společnost s poměrně nízkým počtem 

zaměstnanců, kde management sídlí v jedné budově, tak jsou zde krátké komunikační 

kanály a více méně není problém s přenosem informací. Vedoucí jednotlivých úseků  

se každotýdně schází na poradě. Dále se koná porada obchodníků a ke konci týdne 

probíhá výrobní porada pro následující týden. Dle potřeby může proběhnout i schůzka 

mimořádná. Na zmíněných poradách se rozdávají úkoly, řeší problémy a upřesňují  

se informace. 

Organizační struktura 

Společnost má svoji provozovnu v Ústí nad Orlicí, Sokolská 5. Organizační strukturu 

lze označit za liniovou. Je vedena dvěma jednateli a jednou prokuristkou. Ke konci roku 

2018 společnost zaměstnávala 70 zaměstnanců. Dále je společnost rozdělena na pět 

úseků. Níže uvádím zjednodušenou organizační strukturu společnosti (UO TEX, s.r.o., 

2019a).  
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Obr. 3: Organizační struktura UO TEX, s.r.o. (vlastní zpracování dle Výroční zprávy UO TEX, s.r.o. 

2018) (UO TEX, s.r.o., 2019a)  

 

Styl řízení 

V čele společnosti jsou dva jednatelé, kteří jsou zároveň i většinoví spolumajitelé 

společnosti. Společnost řídí spolu s prokuristkou. V současné době je styl vedení 

nejbližší demokratickému – vedoucí sděluje své názory a podřízený má možnost  

se vyjádřit a má značnou část pravomocí. Ovšem v jistých situacích vedoucí přechází 

k autoritativnímu stylu – vedoucí rozhoduje sám a pouze si doplňuje informace  

od podřízených. 

Spolupracovníci 

V této společnosti pracuje více jak 70 % zaměstnanců více jak pět let (30 % více jak 

patnáct let), což při velmi nízké nezaměstnanosti a vysoké poptávce je velmi dobrý 

výsledek (S4). Na druhou stranu je zde vysoký podíl zaměstnanců, kteří odcházejí  

do jednoho roku a také zde převyšuje podíl starších zaměstnanců (W7). Z celkového 

pohledu lze hodnotit, že v závodu panuje přátelská atmosféra. Vedení si je vědomo 

důležitosti pracovníků, snaží se jim naslouchat a plnit jejich opodstatněné požadavky. 
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Samozřejmostí jsou i nabízené odměny jako například: 5 týdnů dovolené, příspěvek  

na životní a důchodové pojištění atp. 

Sdílené hodnoty 

Úzce souvisí s předchozím faktorem. Jak již bylo řečeno, vedení upřednostňuje 

demokratický styl vedení, tedy že pracovníci mohou vyjadřovat svoje názory, návrhy 

apod. Společnost se snaží jejich požadavky naplnit. Pracovníci sdílejí cíle společnosti, 

znají své úkoly, práva a odpovědnosti. Ve společnosti převládá přátelská atmosféra,  

kde pracovníci mohou řešit i mimopracovní problémy. Vedení dbá na etiku podnikání, 

ekologii provozu a snaží se všem zaměstnancům zajistit dobré pracovní podmínky. 

Schopnosti 

Společnost má mnohaleté zkušenosti s výrobou netkaných textilií a lůžkovin (S2).  

U technickohospodářských pracovníků probíhají školení několikrát do roka,  

a to v závislosti na legislativních změnách, aktualizacích v IS, zákonných požadavcích, 

nebo pokud je společnosti nabídnuto zajímavé téma, které by mohlo sloužit k rozvoji 

společnosti. Společnost pro tyto pracovníky a obchodní zástupce organizuje i jazykové 

kurzy. Obchodníci jsou školeni při  změnách v  IS a také při zavádění nového produktu. 

Zaměstnanci výroby, údržby a skladů absolvují každoročně zákonná školení, která jsou 

nutná pro jejich výkon práce. Také jsou proškoleni v případě pořízení nové techniky. 

3.4  Finanční analýza 

Následující podkapitoly budou věnovány zhodnocení finanční situace podniku  

za posledních 6 let, tedy od roku 2013 do roku 2018. Bude zde zpracována analýza 

absolutních, rozdílových ukazatelů, dále také vybrané poměrové ukazatele a soustavy 

ukazatelů. 

3.4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

První podkapitola finanční analýzy bude věnována horizontální a vertikální analýze 

vybraných položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

 

 

 



59 

 

Horizontální a vertikální analýza aktiv 

Tab. 7: Horizontální analýza aktiv (vlastní zpracování dle výročních zpráv 2013–2018 společnosti UO 

TEX, s.r.o.)  (UO TEX, s.r.o., 2014) (UO TEX, s .r.o., 2015) (UO TE X, s.r. o., 2016) (UO TEX, s .r.o., 2017)  (UO TEX , s.r.o ., 2018) (UO TEX, s. r.o., 2019a) 

AKTIVA 

2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 

tis. 

Kč 
% tis. Kč % tis. Kč % 

tis. 

Kč 
% 

tis. 

Kč 
% 

AKTIVA CELKEM 9 836 12,4 12 514 14,0 24 697 24,3 -386 -0,3 -8325 -6,6 

Dlouhodobý 

majetek 
926 1,8 10 349 19,8 32 480 52,0 -4 718 -5,0 -4276 -4,7 

Dl. nehmotný maj. 29 67,4 -57 -79,2 -15 -100,0 21 X -21 -100,0 

Dl. hmotný maj. 897 1,8 10 406 20,0 32 495 52,0 -4 739 -5,0 -4255 -4,7 

Dl. finanční maj. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Oběžná aktiva 8 944 32,2 2 096 5,7 -7 766 -20,0 4 367 14,1 -4115 -11,6 

Zásoby 4 509 35,5 5 310 30,9 -2 426 -10,8 1 418 7,0 -676 -3,1 

Dl. pohledávky 23 57,5 17 27,0 4 5,0 0 0,0 3 3,6 

Kr. pohledávky 3 242 22,8 -2 403 -13,8 -4 878 -32,4 2 839 27,9 -3407 -26,1 

Kr. finanční majetek -147 -28,4 172 46,4 -12 -2,2 163 30,7 -134 -19,3 

Peněžní prostředky 1 317 472,0 -1 000 -62,7 -454 -76,2 -53 -37,3 99 111,2 

Časové rozlišení 

aktiv 
-34 -13,1 69 30,7 -17 -5,8 -35 -12,6 66 27,3 

 

Vývoj celkových aktiv byl do roku 2016 rostoucí, celkově mezi lety 2013 až 2016 

vzrostla aktiva o 47 047 tis. Kč (tj. nárůst oproti roku 2013 o 59,35 %), nárůst v roce 

2014 byl způsoben zejména navýšením oběžných aktiv (zásoby a krátkodobé 

pohledávky). Následující roky 2015 a 2016 došlo k markantnímu nárůstu dlouhodobého 

hmotného majetku. V roce 2017 došlo k nepatrnému snížení aktiv o 386 tis. Kč (0,3 %). 

Roku 2018 došlo k nejvyššímu poklesu, o 8 325 tis. Kč (6,6 %), a to zejména díky 

poklesu dlouhodobého majetku a krátkodobých pohledávek. V prvním analyzovaném 

roce byla absolutní hodnota celkových aktiv 79 267 tis. Kč. Nárůst trval až do roku 

2016 – 126 314 tis. Kč, poté následoval pokles až na hodnotu 117 603 tis. Kč v roce 

2018. 
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Tab. 8: Vertikální analýza aktiv (vlastní zpracování dle výročních zpráv 2013–2018 společnosti UO TEX, 

s.r.o.)   (UO TEX, s.r.o., 2014) (UO TEX, s.r.o., 2015) (UO TEX, s.r.o., 2016) (UO TEX, s.r.o. , 2017) (UO TEX, s.r.o., 2018)  (UO TEX, s.r.o., 2019a) 

AKTIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %   100,00 % 

Dlouhodobý majetek 64,65 % 58,55 % 61,53 % 75,21 % 71,69 % 73,13 % 

Dlouhodobý nehm. majetek 0,05 % 0,08 % 0,01 % 0,00 % 0,02 % 0,00 % 

Dlouhodobý hmot. majetek 64,57 % 58,45 % 61,49 % 75,19 % 71,66 % 73,11 % 

Dlouhodobý fin. majetek 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 

Oběžná aktiva 35,02 % 41,19 % 38,18 % 24,57 % 28,11 % 26,60 % 

Zásoby 16,01 % 19,30 % 22,15 % 15,90 % 17,07 % 17,71 % 

Dlouhodobé pohledávky 0,05 % 0,07 % 0,08 % 0,07 % 0,07 % 0,07 % 

Krátkodobé pohledávky 17,96 % 19,61 % 14,83 % 8,07 % 10,35 % 8,19 % 

Krátkodobý fina. majetek 0,65 % 0,42 % 0,53 % 0,42 % 0,55 % 0,48 % 

Peněžní prostředky 0,35 % 1,79 % 0,59 % 0,11 % 0,07 % 0,16 % 

Časové rozlišení aktiv 0,33 % 0,25 % 0,29 % 0,22 % 0,19 % 0,26 % 

 

Horizontální analýza dlouhodobého majetku zobrazuje minimální nárůst v roce 2014 – 

926 tis. Kč (1,8 %), v následujících dvou letech dochází k podstatnému nárůstu 

dlouhodobých (hmotných) aktiv, nejprve o 10 349 tis. Kč (19,8 %) v roce 2016,  

pak o 32 480 tis. Kč (52 %). Důvodem takových nárůstů je investice do nové výrobní 

technologie. Poslední dva analyzované roky docházelo k poklesu dlouhodobého 

majetku v úhrnu o 8 994 tis. Kč na 117 603 tis. Kč, v těchto letech společnost utlumila 

investiční aktivy a na poklesu se významně podílely odpisy investic z předešlých let. 

Dlouhodobý majetek v podstatě kopíruje vývoj celkových aktiv, tedy do roku 2016 je 

rostoucí a poté klesá. 

Ve vertikální analýze lze spatřit, že naprostá většina dlouhodobého majetku je tvořena 

hmotným majetkem. Vývoj v prvních třech letech lze označit za kolísavý,  

a to v rozmezí 58,55 – 64,65 %, v roce 2016 následoval markantní vzrůst podílu 

dlouhodobého majetku na aktivech, a to na 75,21 %, způsoben již dříve zmíněnou 

investicí. V následujících letech, jak již bylo zmíněno, klesají zmíněné položky, ovšem 

jejich celkový podíl znovu kolísá, v roce 2017 - 71,69 %, 2018 – 73,13 %, z důvodu 

změn v oběžném majetku. 

Oběžná aktiva vykazují v rámci horizontální analýzy mezi lety 2013 – 2015 nárůst 

(z 27 761 tis. Kč), nejdříve o 8 994 tis. Kč (32,2 %), následně o 2 096 (5,7 %), 

významný podíl 9 819 tis. Kč měly zásoby. Jedním z důvodů takového nárůstu bylo 
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rozšíření sortimentu o asfaltové pásy a šindele. V roce 2016 pak dochází ke snížení 

oběžného majetku o 7 766 tis. Kč (20 %), kde poklesly krátkodobé pohledávky o 4 875 

tis. Kč (32,4 %) a zásoby o 2 526 tis. Kč (10,8 %). Následující účetní období dochází  

ke zvýšení oběžných aktiv o 4 367 tis. Kč (14,1 %), krátkodobé pohledávky a zásoby 

vzrostly prakticky ve stejném poměru jako v přechozím roku klesly. Poslední sledovaný 

rok přinesl pokles oběžného majetku o 4 115 tis. Kč (11,62 %) na 31 287 tis. Kč, velkou 

měrou se na tom podílely krátkodobé pohledávky 3 407 tis Kč (26,1 %).  

Vertikální analýza oběžného majetku je zavazadlově obrácená k dlouhodobému 

majetku, a to z důvodu, že časové rozlišení aktiv má zanedbatelný podíl. Podíl zásob 

rostl od roku 2013 až do roku 2015 z 16,01 % na 22,15 %, obdobně rostla i jejich 

absolutní hodnota. V roce 2016 došlo k poklesu podílu na 15,9 %, způsobeným zejména 

zvýšením dlouhodobého majetku, ale také i snížením zásob. Od tohoto roku dochází 

k nárůstu nejdříve na 17,07 %, následně na 17,71 %. 

Horizontální a vertikální analýza pasiv 

Tab. 9: Horizontální analýza pasiv (vlastní zpracování dle výročních zpráv 2013–2018 společnosti UO 

TEX, s.r.o.) (UO TEX, s.r.o., 2014) (UO TEX, s.r .o., 2015) (UO TEX, s.r.o., 2016)  (UO TEX, s.r. o., 2017) (UO TEX, s.r.o., 2018) (UO TEX, s.r. o., 2019a) 

PASIVA 

2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 

tis. 

Kč 
% tis. Kč % tis. Kč % 

tis. 

Kč 
% 

tis. 

Kč 
% 

PASIVA CELKEM 9 836 12,4 12 514 14,0 24 697 24,3 -386 -0,3 -8 325 -6,6 

Vlastní kapitál 3 646 8,4 2 078 4,4 -284 -0,6 736 1,5 -190 -0,4 

Základní kapitál 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ážio a kapitálové fondy 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Fondy ze zisku 16 0,1 5 006 17,9 3 0,0 0 0,0 0 0,0 

VH minulých let  452 35,8 -1 520 -88,6 2 222 1133,7 -287 -11,9 736 34,5 

VH běžného úč. období 3 178 703,1 -1 408 -38,8 -2 509 -112,9 1 023 -356,4 -926 -125,8 

Rozhodnuto o zálohové 

výplatě podílu na zisku 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

CIZÍ ZDROJE 6 208 17,4  10 436 24,9 24 981 47,8 -1 122 -1,5 -8 135 -10,7 

Rezervy 0 0,0  0 0,0 0 0,0 50 X 0 0,0 

Dlouhodobé závazky -1 524 -8,0  5 435 30,9 22 585 98,1 -6 471 -14,2 -5 573 -14,2 

Krátkodobé závazky 7 732 46,8  5 001 20,6 2 396 8,2 5 299 16,7 -2 562 -6,9 

Časové rozlišení pasiv -18 -100,0  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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Tab. 10: Vertikální analýza pasiv (vlastní zpracování dle výročních zpráv 2013–2018 společnosti UO 

TEX, s.r.o.) (UO TEX, s.r.o.,  2014) (UO TEX, s. r.o., 2015) (UO TEX, s.r.o.,  2016)  (UO TEX, s.r .o., 2017) (UO TEX, s.r.o., 2018) (UO TEX, s.r .o., 2019a) 

PASIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PASIVA CELKEM 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Vlastní kapitál 55,02 % 53,04 % 48,55 % 38,84 % 39,54 % 42,18 % 

Základní kapitál 17,66 % 15,71 % 13,78 % 11,08 % 11,12 % 11,90 % 

Ážio a kapitálové fondy 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Fondy ze zisku 35,20 % 31,33 % 32,40 % 26,07 % 26,15 % 28,00 % 

VH minulých let  1,59 % 1,93 % 0,19 % 1,91 % 1,69 % 2,44 % 

VH běžného účetního období 0,57 % 4,07 % 2,19 % -0,23 % 0,58 % -0,16 % 

Rozhodnuto o zálohové výplatě 

podílu na zisku 
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

CIZÍ ZDROJE 44,95 % 46,96 % 51,45 % 61,16 % 60,46 % 57,82 % 

Rezervy 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,04 % 0,04 % 

Dlouhodobé závazky 24,11 % 19,74 % 22,66 % 36,11 % 31,08 % 28,54 % 

Krátkodobé závazky 20,84 % 27,22 % 28,79 % 25,06 % 29,34 % 29,24 % 

Časové rozlišení pasiv 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 

Vlastní kapitál dle horizontální analýzy mezi lety 2013 – 2015 rostl. Za těmito nárůsty 

stojí zejména výsledek hospodaření z běžného účetního období, vlastní kapitál vzrostl 

v roce 2014 o 3 646 tis. Kč (8,4 %), následující rok došlo k nárůstu o 2 078 tis. Kč  

(4,4 %). Následující období je také ovlivněno hlavně výsledkem hospodaření v daném 

roce. V roce 2017 byl generován zisk, a tedy došlo k nárůstu vlastního kapitálu  

o 736 tis. Kč. Ke ztrátě došlo v roce 2016 a 2018, a proto došlo k poklesu vlastního 

kapitálu o 284 tis. Kč a 190 tis. Kč. Ve sledovaném období došlo k růstu vlastního 

kapitálu z původních 43 615 tis. Kč na 49 601 tis. Kč, v absolutní hodnotě  

o 5 986 tis. Kč (13,7 %), jak již bylo řečeno, za tímto nárůstem stojí zejména výsledek 

hospodaření z jednotlivých let. 

Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech i přes nominální růst klesá (v letech 

2014 a 2015) až do roku 2016. V roce 2013 byl podíl 55,02 %, v roce 2016 bylo 

dosaženo minima, a to na 38,84 %. Z původně „defenzivního stylu řízení“, tedy kdy 

vlastní kapitál převyšoval cizí zdroje, podnik přešel do „ofenzivního stylu řízení“, 

 kdy vlastní kapitál je nižší než cizí. Po roce 2016 dochází k nárůstu podílu vlastního 

kapitálu, nejprve na 39,54 %, poslední analyzovaný rok na 42,18 %. Vývoj podílu 

vlastního kapitálu je do velké míry ovlivněn cizími zdroji, které v absolutní hodnotě 

rostou do roku 2016 a po tomto roce klesají.  
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Cizí zdroje jsou prakticky ovlivňovány pouze dlouhodobými a krátkodobými závazky. 

Oproti roku 2013 došlo v roce 2014 k nárůstu cizích zdrojů o 6 208 tis. Kč (17,4 %),  

za tímto nárůstem stál nárůst krátkodobých závazků, které narostly o 7 732 tis. Kč  

(46,8 %). V roce 2015 došlo k dalšímu nárůstu celkově o 10 436 tis. Kč (24,9 %), 

konkrétně došlo k navýšení dlouhodobých závazků o 5 435 tis. Kč (30,9 %)  

a krátkodobých závazků o 5 001 tis. Kč (20,6 %), jedním z důvodu nárůstu závazků 

jsou investice do nové výrobní linky na netkaný textil, které ovlivňují i následující rok. 

V roce 2016 dochází k nárůstu závazků o 24 981 tis. Kč (47,8 %), přičemž dlouhodobé 

závazky se zvýšily o 22 585 tis. Kč (98,1 %). V roce 2017 a 2018 dochází ke snižování 

celkové zadluženosti, v roce 2017 došlo k poklesu pouze o 1 172 tis. Kč (1,5 %), 

 došlo zde sice ke splacení dlouhodobých závazků ve výši 6 471 tis. Kč, nicméně došlo 

k nárůstu krátkodobých závazků. V roce 2018 došlo ke snížení zadluženosti  

o 8 135 tis. Kč (10,7 %), ke snižování přispěly jak krátkodobé závazky  

(2 562 tis. Kč; 6,9 %), tak i dlouhodobé závazky (5 573 tis. Kč; 14,2 %). Společnost  

po letech investic (2015 a 2016) přešla do let, kdy splácí své dluhy za investici. 

Vertikální analýza cizích zdrojů zobrazuje v letech 2015 a 2016 nárůst dlouhodobých 

závazků z 19,74 % na 36,11 %, a to kvůli již mnohokrát zmíněné investici. 

V následujících letech dochází k poklesu až na 28,54 % - splácení úvěrů za investici. 

Vývoj poměru krátkodobých aktiv je rostoucí do roku 2015, i když nominální nárůst 

trvá až do roku 2017. Pokles poměru v roce 2016 je způsoben markantním nárůstem 

dlouhodobých závazků. Krátkodobé závazky v následujících dvou letech udržují svůj 

poměr k celkovým pasivům lehce nad 29 %. 

Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tržby z prodeje výrobků a služeb - do roku 2015 dochází ke zvyšování těchto tržeb 

nejdříve o 3 406 tis. Kč (5,5 %), poté o 9 882 tis. Kč (15,3 %) na 74 673 tis. Kč.  

V roce 2016 dochází k poklesu o 10 504 tis. Kč (14,1 %), jednou z příčin tohoto 

poklesu je i snížení výrobní kapacity závodu z důvodu investice. Roku 2017 dochází  

ke zvýšení prodeje o 5 581 tis. Kč (8,7 %), poslední rok došlo ke snížení o 2 847 tis. Kč 

(4,1 %) na 66 903 tis. Kč. Vertikální analýza pak přináší informace, že poměr  

na celkových tržbách měly tržby z prodeje výrobků do roku 2015, klesající tendenci 

z 66,48 % na 53,89 %, přestože nominálně rostly. To bylo způsobeno daleko vyšším 

nárůstem tržeb z prodeje zboží. V roce 2016 zaznamenaly tržby z prodeje výrobků 
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i zboží pokles absolutních hodnot, nicméně poměr tržeb z prodeje výrobků se zvýšil  

na 64,16 % a následující dva roky postupně klesal na 59,54 % a 58,33 %. 

 Tab. 11: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (vlastní zpracování dle výročních zpráv 2013–2018 

společnosti UO TEX, s.r.o.) (UO TEX, s.r.o., 2014) (UO TEX, s.r.o., 2015) (UO TEX, s.r.o., 2016) (UO TEX, s .r.o., 2017) (UO TEX, s.r.o., 2018) (UO TEX, s.r.o. , 2019a) 

VÝKAZ ZISKU A 

ZTRÁTY 

2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
tis. 

Kč 
% 

Tržby z prodeje 

výrobků a služeb 
3 406 5,5 9 882 15,3 -10 504 -14,1 5 581 8,7 -2 847 -4,1 

Tržby za prodej zboží 10 295 36,0 22 360 57,5 -30 126 -49,2 13 726 44,1 893 2,0 

Výkonová spotřeba 11 538 17,9 26 385 34,8 -33 559 -32,8 12 232 17,8 -3 402 -4,2 

Náklady vynaložené 

na prodané zboží 
10 056 38,7 16 648 46,2 -25 486 -48,4 11 632 42,8 336 0,9 

Spotřeba materiálu a 

energie 
1 387 4,3 5 664 16,7 -6 663 -16,9 999 3,0 -2 895 -8,6 

Služby 95 1,6 4 073 68,3 -1 410 -14,1 -399 -4,6 -843 -10,3 

Změna stavu zásob 

vlastní činnosti 
-3 038 -613,7 3 059 -120,3 -929 -180,0 329 -79,7 793 -944,0 

Aktivace  -63 11,2 89 -14,2 -513 95,2 672 -63,9 128 -33,7 

Osobní náklady 832 4,1 4 738 22,6 -1 485 -5,8 1 077 4,4 1 280 5,1 

Provozní VH 3 779 263,7 -1 977 -37,9 -2 607 -80,6 1 173 186,8 -438 -24,3 

Finanční VH 218 -23,6 165 -23,4 -414 76,5 156 -16,3 -829 103,8 

VH před zdaněním 3 997 785,3 -1 812 -40,2 -3 021 -112,1 1 329 -406,4 -1 267 -126,4 

VH za účetní období 3 178 703,1 -1 408 -38,8 -2 509 -112,9 1 023 -356,4 -926 -125,8 
 

Tab. 12: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (vlastní zpracování dle výročních zpráv 2013–2018 

společnosti UO TEX, s.r.o.) (UO TEX, s.r.o. , 2014) (UO TEX, s.r .o., 2015) (UO TEX, s.r.o., 2016) (UO TEX, s.r .o., 2017) (UO TEX, s.r.o., 2018) (UO TEX, s.r. o., 2019a) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkové výnosy 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 66,48 % 60,98 % 53,89 % 64,16 % 59,54 % 58,33 % 

Tržby za prodej zboží 30,94 % 36,58 % 44,19 % 31,10 % 38,27 % 39,86 % 

Výkonová spotřeba 69,62 % 71,37 % 73,76 % 68,64 % 69,05 % 67,55 % 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
28,10 % 33,89 % 38,00 % 27,16 % 33,12 % 34,12 % 

Spotřeba materiálu a energie 35,17 % 31,87 % 28,52 % 32,85 % 28,90 % 26,99 % 

Služby 6,35 % 5,61 % 7,24 % 8,62 % 7,02 % 6,43 % 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,54 % -2,39 % 0,37 % -0,41 % -0,07 % 0,62 % 

Aktivace  -0,61 % -0,59 % -0,39 % -1,05 % -0,32 % -0,22 % 

Osobní náklady 21,79 % 19,72 % 18,54 % 24,20 % 21,58 % 23,16 % 

Provozní VH  1,55 % 4,91 % 2,33 % 0,63 % 1,54 % 1,19 % 

Finanční VH -1,00 % -0,66 % -0,39 % -0,95 % -0,68 % -1,42 % 

VH před zdaněním 0,55 % 4,24 % 1,94 % -0,33 % 0,86 % -0,23 % 

VH za účetní období 0,49 % 3,42 % 1,60 % -0,29 % 0,63 % -0,17 % 
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Tržby z prodeje zboží - do roku 2015 docházelo k nárůstu těchto tržeb. V roce 2014 

nárůst činil 10 295 tis. Kč (36 %), následující rok byl nárůst o 22 360 tis. Kč (57,5 %), 

tento nárůst byl způsoben přijmutím obchodníků ze zanikající společnosti a rozšířením 

sortimentu o asfaltové pásy a šindele. V roce 2016 dochází k prudkému poklesu  

o 30 126 tis. Kč (49,2 %), a to zejména z důvodu velké reorganizace úseku prodeje 

asfaltových pásů. V roce 2017 začala společnost prodávat asfaltové zboží s novým  

a menším týmem obchodníků, proto došlo k navýšení o 13 726 tis. Kč (44,1 %), 

poslední sledovaný rok došlo k navýšení tržeb o 893 tis. Kč (2 %) (S5). Takové vysoké 

nárůsty a poklesy se samozřejmě projevily i v podílech na celkových tržbách. V prvním 

analyzovaném roce tvořily tržby za zboží 30,94 %, poměrně strmě rostly až do roku 

2015 – 44,19 %, následoval propad na 31,1 % a znovu nárůst na 38,27 % v roce 2017  

a 39,86 % v roce 2019. 

Výkonová spotřeba, jež zahrnuje náklady vynaložené na prodané zboží, spotřebu 

materiálu a energii a služby, v podstatě kopíruje vývoj tržeb, tedy rostou-li tržby, roste  

i výkonová spotřeba a naopak.  Poměr k celkovým tržbám je mezi 67,55 – 73,76 %  

a můžeme tak tvrdit, že je stabilní. Osobní náklady se pohybují v průběhu let mezi 

18,54 – 24,2 % v poměru k celkovým tržbám a dalo by se říci, že jsou také stabilní. 

Výsledek hospodaření před zdaněním v letech 2013, 2014, 2015 a 2017 je kladný.  

Ve všech letech ho snižuje finanční výsledek hospodaření, jenž je vždy ztrátový. 

V letech, kdy bylo dosaženo zisku, se pohyboval poměr k celkovým tržbám v rozmezí 

0,83 – 4,24 %. 

3.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů  

V následující části budou zpracovány tři rozdílové ukazatele, které slouží zejména 

k posouzení likvidity společnosti. 

Tab. 13: Analýza rozdílových ukazatelů (vlastní zpracování dle výročních zpráv 2013–2018 společnosti 

UO TEX, s.r.o.) (UO TEX, s.r.o., 2014) (UO TEX, s .r.o., 2015)  (UO TEX , s.r.o ., 2016) (UO TEX, s. r.o., 2017) (UO TEX , s.r.o ., 2018) (UO TEX, s. r.o., 2019a) 

  

v tis. Kč 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ČPK  11 241  12 453  9 548  -614  -1 546  -3 099  

ČPPF -1 490  -4 810  -13 042  -20 782  -23 132  -24 012  

ČPP -16 241  -22 656  -28 657  -31 507  -36 859  -34 198  
 



66 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) a i další dva rozdílové ukazatele od roku 2014 klesají, 

v roce 2016 bylo dosaženo záporné hodnoty. Mezi sledovaným obdobím je tak 

markantní rozdíl hodnot ČPK, v roce 2013 kladná hodnota 11 241 tis. Kč, v posledním 

sledovaném roce záporná hodnota 3 099 tis. Kč. Vyšší měrou se na tom podílely 

krátkodobé závazky, jež rostly do roku 2017, kde oproti roku 2013 se více jak 

zdvojnásobily závazky z obchodních vztahů na 14 061 tis. Kč. V následujícím roce 

2015 došlo k zdvojnásobení závazků k úvěrovým institucím na 14 392 tis. Kč,  

tato položka nadále rostla až do roku 2017.  Oběžná aktiva sice v některých letech také 

rostla (2013 – 2015 a 2017), ovšem ne v takovém tempu, aby došlo alespoň ke snížení 

záporného výsledku ČPK. Z uvedeného vyplývá, že společnost rokem 2016,  

kdy dokončila rozsáhlé investice, přešla na financování dlouhodobého majetku 

krátkodobým kapitálem, nicméně ČPK -3 099 tis. Kč představuje pouze 2,6 % 

celkových pasiv (W4). 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (ČPPF) - jedná se o přísnější variantu 

předchozího ukazatele, kde je oběžný majetek snížen o hodnotu zásob a nelikvidní 

pohledávky. Zde už jsou od počátečního roku veškeré hodnoty záporné. Při pohledu  

na poměr zásob vůči celkovému oběžnému majetku tomu nemůže být ani jinak,  

v roce 2013 byl poměr 45,7 %, poté roste do roku 2015 na 64,7 %. V roce 2017 je 

zaznamenán pokles na 60,7 %, v posledním roce je však dosaženo nejvyšší hodnoty 

poměru zásob k oběžnému majetku 66,5 %.  Největší měrou se na růstu zásob podílí 

zboží – rozšiřování sortimentu. 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) - nejpřísnější varianta, která na úhradu 

krátkodobých závazků počítá jen s peněžními prostředky. Peněžní prostředky mimo rok 

2014 (1 596 tis. Kč) se pohybují pod hranicí 600 tis. Kč. Vývoj tohoto ukazatele spíše 

závisí na vývoji krátkodobých závazků, protože peněžní prostředky jsou velmi nízké  

a stabilní. Z výše uvedených ukazatelů vyplývá, že společnost má problémy se svou 

solventností. Omezením těchto ukazatelů je, že ukazují pouze stav k 31.12.  

a nevyjadřují celoroční stav. 

3.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Tato část bude obsahovat analýzu vybraných poměrových ukazatelů, mezi něž budou 

patřit ukazatele likvidity, zadluženosti, aktivity a rentability. 
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Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele nám vyjadřují schopnost společnosti hradit své krátkodobé závazky.  

Lze ji klasifikovat do tří stupňů (ukazatelů) – pohotová, okamžitá a běžná likvidita. 

Tab. 14: Ukazatele likvidity (vlastní zpracování dle výkazů společností UO TEX, s.r.o., RETEX, a.s. a 

MITOP, akciová společnost a statistik Ministerstva průmyslu a obchodu)  (UO TEX, s.r.o ., 2014) (UO TEX,  s.r.o ., 2015) (UO TEX,  s.r.o ., 2016) (UO TEX,  s.r.o ., 2017) (UO TEX,  s.r.o. , 2018) (UO TEX,  s.r.o. , 2019a) (RETEX  a.s., 2014) (RE TEX a. s ., 2015) (RE TEX a.s ., 2016) (RETEX  a.s., 2017) (RE TEX a.s ., 2018) (RETEX a.s., 2019) (MITOP,  akciová spo lečnost, 2014) (MITOP, akciová společnos t, 

2015) (MITOP, akciová společnost, 2016) (MITOP, akciová společnost,  2017) (MITOP, akciová společnos t, 2018) (MITOP, akciová spo lečnost, 2019) (MINISTER STVO PRŮMYSLU A OB CHODU, c2005-2020a) (MINISTERSTVO PRŮM YSLU  A OBCHODU , c2005-2020b) (MINISTERSTVO PRŮM YSLU A OBCHODU, c2005-2020c) (MINISTER STVO P RŮMYSLU A OB CHODU, c2005-2020d) (MINISTERSTVO PRŮM YSLU A OBCHODU,  c2005-2020e) (MINISTERSTVO PRŮMYSLU A  OBCHODU, c2005-2020 f) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

O
k

a
m

ži
tá

 

li
k

v
id

it
a

 UO TEX 0,048 0,081 0,039 0,021 0,021 0,022 

oborový průměr 0,113 0,090 0,154 0,190 0,189 0,362 

MITOP 0,005 0,029 0,055 0,033 0,021 0,015 

RETEX 0,026 0,045 0,232 0,046 0,175 0,120 

P
o
h

o
to

v
á
 

li
k

v
id

it
a

 UO TEX 0,91 0,80 0,56 0,35 0,38 0,30 

oborový průměr 1,08 1,04 1,15 1,09 1,15 1,25 

MITOP 0,14 0,20 0,30 0,27 0,27 0,22 

RETEX 0,58 0,76 0,68 0,75 0,82 0,49 

B
ěž

n
á
 

li
k

v
id

it
a

 UO TEX 1,68 1,51 1,33 0,98 0,96 0,91 

oborový průměr 1,73 1,76 1,84 1,71 1,91 2,01 

MITOP 0,68 0,71 1,03 1,02 0,98 1,06 

RETEX 1,10 1,24 1,26 1,33 1,34 0,85 

 

Běžná likvidita u společnosti UO TEX vykazuje po celou dobu klesající tendenci, 

přičemž v prvních dvou letech bylo dosaženo doporučených hodnot (rozmezí 1,5-2,5). 

Mezi lety 2013 – 2018 tak došlo k poklesu z původních 1,68 na 0,91. Od roku 2016  

pak oběžná aktiva nepokrývají celkové krátkodobé závazky, ty tak financují  

i dlouhodobý majetek, dochází tak k přechodu z konzervativního stylu financování  

na agresivní. Analyzovaná konkurence, stejně jako UO TEX, nedosáhla ani v jednom 

roce doporučených hodnot, ovšem oborový průměr doporučených hodnot dosáhl 

pokaždé (W4). 

Pohotová likvidita - ani zde společnost nedosahuje doporučených hodnot (rozmezí  

1-1,5), společnost se tak musí při hrazení závazků mimo jiné spoléhat na prodej zásob. 

Ve sledovaných letech dochází, mimo rok 2017, vždy k poklesu. Z původní hodnoty 

v roce 2013 – 0.91 poklesla pohotová likvidita k roku 2018 o 0,61 na 0,3.  

Ani konkurence nedosáhla doporučeného rozmezí, oborový průměr se vždy nachází 

v doporučeném pásmu. 
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Okamžitá likvidita společnosti, obdobně jako předešlé, nedosahuje doporučeného 

rozmezí (0,2-0,5), svého maxima společnost dosáhla v roce 2014 – 0,081 a po roce 

2015 se stabilně drží zhruba na hodnotě 0,02. Co se týká konkurence a oborového 

průměru, situace je podobná jako u předchozích ukazatelů, mimo roku 2015,  

kdy společnost RETEX dosáhla doporučených hodnot. 

Ukazatele zadluženosti 

Zhodnocení zadluženosti společnosti bude analyzováno prostřednictví čtyř ukazatelů: 

celková zadluženost, úrokové krytí, dlouhodobá zadluženost a běžná zadluženost. 

Tab. 15: Ukazatele zadluženosti (vlastní zpracování dle výkazů společností UO TEX, s.r.o., RETEX, a.s. 

a MITOP, akciová společnost a statistik Ministerstva průmyslu a obchodu)  (UO TEX, s. r.o., 2014) (UO  TEX,  s.r. o., 2015)  (UO TEX, s.r.o.,  2016)  (UO TEX, s. r.o., 2017) (UO TEX,  s.r. o., 2018) (UO TEX, s.r.o.,  2019a) (RETE X a.s ., 2014) (RETEX a.s ., 2015) (RETEX a.s ., 20 16) (RETEX a.s ., 2017) (RETEX a. s., 2018) (RETEX a. s., 2019) (MITOP,  akciová spo lečnost,  2014) (MITO P, 

akciová společnost, 2015) (MITOP, akciová společnost , 2016) (MITOP,  akciová společnos t, 2017) (MITOP, akciová spo lečnost, 2018) (MITOP, akciová společnost, 2019) (MINISTERSTVO PRŮM YSLU A OBCHODU,  c2005-2020a) (MINISTERSTVO PRŮM YSLU A OB CHODU, c2005-2020b) (MINISTERSTVO PRŮM YSLU A OB CHODU, c2005-2020c) (MINISTERSTVO PRŮM YSLU A OB CHODU, c2005-2020d) (MINISTE RSTVO  PRŮMYSLU A OB CHODU, c2005-2020e) (MINISTER STVO PRŮMYSLU A OB CHODU, c2005-2020f) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

C
el

k
o
v
á
 

za
d

lu
že

n
o
st

 

UO TEX 0,45 0,47 0,51 0,61 0,60 0,58 

oborový průměr 0,41 0,39 0,40 0,42 0,43 0,48 

MITOP 0,77 0,80 0,86 0,83 0,81 0,80 

RETEX 0,62 0,56 0,59 0,53 0,59 0,65 

Ú
ro

k
o
v
é 

k
ry

tí
 UO TEX 2,31 10,42 5,59 0,76 1,85 1,00 

MITOP -9,09 0,05 1,63 10,35 1,95 1,76 

RETEX 4,23 7,12 13,23 33,46 20,14 5,73 

D
l.

 

za
d

lu
že

n
o
st

 

UO TEX 0,24 0,20 0,23 0,36 0,31 0,29 

oborový průměr 0,16 0,13 0,16 0,15 0,20 0,24 

MITOP 0,00 0,00 0,49 0,44 0,44 0,44 

RETEX 0,39 0,30 0,36 0,27 0,34 0,41 

B
ěž

n
á
 

za
d

lu
že

n
o
st

 

UO TEX 0,21 0,27 0,29 0,25 0,29 0,29 

oborový průměr 0,25 0,26 0,24 0,27 0,23 0,24 

MITOP 0,77 0,80 0,37 0,39 0,38 0,36 

RETEX 0,23 0,24 0,24 0,20 0,19 0,22 

 

Celková zadluženost roste do roku 2016, kdy bylo dosaženo maximální zadluženosti 

61 %, v následujících letech docházelo k pozvolnému poklesu až na 58 % (S8). Mimo 

rok 2016 se zadluženost nacházela v doporučeném rozmezí (30-60 %). V tomto roce 

také došlo k nejvyššímu nárůstu zadluženosti, a to o 10 %, z důvodu nákladných 

investic. Podobně vysokou zadluženost má společnost RETEX, v průměru 59 %,  

ve čtyřech letech se pohybuje v doporučených hodnotách. Naopak konkurenční 

společnost MITOP má velmi vysokou zadluženost, v průměru 77 %, oborový průměr 

pak dosahuje vždy nejnižších hodnot. 
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Úrokové krytí doporučených hodnot (3 a více) u společnosti UO TEX bylo dosaženo 

jen v roce 2014 a 2015. Ukazatel znázorňuje, kolikanásobně převyšuje provozní 

výsledek hospodaření nákladové úroky. Od roku 2015 dochází ke každoročnímu 

navyšování nákladových úroků, které ještě v roce 2013 představovaly pouze 500 tis. Kč 

a v roce 2018 dosahovaly hodnoty 1 359 tis. Kč (W8). Společnost MITOP má velmi 

obdobné výsledky a doporučené hodnoty dosáhla pouze jednou. Opakem předchozích 

společností je RETEX, ten dosahuje ve všech analyzovaných letech doporučených 

hodnot. 

Dlouhodobá zadluženost se v prvních třech letech pohybuje v rozmezí 0,2-0,24. 

Obdobně jako celková zadluženost roste v roce 2016, zde konkrétně na 0,36 a po tomto 

roce pozvolna klesá, v roce 2018 dosahuje 0,29. Dlouhodobé závazky v průběhu let 

nejvíce ovlivňuje položka – závazky za úvěrovými institucemi. Společnost UO TEX  

se ve všech letech pohybuje svou dlouhodobou zadlužeností nad oborovým průměrem. 

Společnost MITOP v prvních dvou letech nevyužívá žádné dlouhodobé cizí zdroje  

ke svému financování. V roce 2016 došlo ke skokovému nárůstu na 0,49 a další roky  

se hodnota dlouhodobé zadluženosti drží na 0,44. Od roku 2016 tak společnost MITOP 

převyšuje své konkurenty i oborový průměr. Poslední analyzovaná společnost kolísá 

v rozmezí 0,27-0,41. 

Krátkodobá zadluženost - v prvních třech letech dochází k nárůstu z původních 0,21 

na 0,29, v roce 2016 dochází k poklesu podílu, ten je způsoben rychlejším nárůstem 

celkových aktiv než krátkodobých závazků. Roky 2017 a 2018 se krátkodobá 

zadluženost drží shodně na 0,29. Oborový průměr kolísá od 0,23 do 0,27, mimo rok 

2013 a 2016 je hodnota nižší než u společnosti UO TEX. RETEX ve sledovaných letech 

dosahuje nižší nebo stejné hodnoty jako oborový průměr, pohybuje se mezi 0,19-0,24.  

Zajímavý vývoj mají krátkodobé závazky v prvních dvou letech, dosahují hodnot 0,77  

a 0,8, z většiny tak financují celková aktiva. V následujících letech dojde k poklesu  

na hodnoty 0,36-0,39, pokles z velké části je způsoben nárůstem aktiv, dále ho také 

snižuje pokles krátkodobých závazků. Nicméně i při takto razantní změně společnost 

MITOP po celé období drží nejvyšší poměr krátkodobých pasiv k celkovým aktivům.  

Ukazatelé aktivity 

Tyto ukazatele nám poskytují informace o tom, jak efektivně společnost hospodaří  

se svými aktivy. Výsledky jsou vyjádřeny buď v době obratu, nebo v počtu obrátek  



70 

 

za období. V této podkapitole budou vypočítány následující vybrané ukazatele: obrat 

celkových aktiv, obrat stálých aktiv, obrat zásob, doba obratu pohledávek a doba obratu 

závazků. 

Tab. 16: Ukazatele aktivity (vlastní zpracování dle výkazů společností UO TEX, s.r.o., RETEX, a.s. a 

MITOP, akciová společnost a statistik Ministerstva průmyslu a obchodu)  (UO TEX, s.r.o ., 2014) (UO TEX,  s.r.o ., 2015) (UO TEX,  s.r.o ., 2016) (UO TEX,  s.r.o ., 2017) (UO TEX,  s.r.o. , 2018) (UO TEX,  s.r.o. , 2019a) (RETEX  a.s., 2014) (RE TEX a. s ., 2015) (RE TEX a.s ., 2016) (RETEX  a.s., 2017) (RE TEX a.s ., 2018) (RETEX a.s., 2019) (MITOP,  akciová spo lečnost, 2014) (MITOP, akciová společnos t, 

2015) (MITOP, akciová společnost, 2016) (MITOP, akciová společnost,  2017) (MITOP, akciová společnos t, 2018) (MITOP, akciová spo lečnost, 2019) (MINISTER STVO PRŮMYSLU A OB CHODU, c2005-2020a) (MINISTERSTVO PRŮM YSLU  A OBCHODU , c2005-2020b) (MINISTERSTVO PRŮM YSLU A OBCHODU, c2005-2020c) (MINISTER STVO P RŮMYSLU A OB CHODU, c2005-2020d) (MINISTERSTVO PRŮM YSLU A OBCHODU,  c2005-2020e) (MINISTERSTVO PRŮMYSLU A  OBCHODU, c2005-2020 f) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

O
b

ra
t 

ce
lk

o
v
ý
ch

 

a
k

ti
v
 UO TEX 1,13 1,16 1,34 0,75 0,91 0,96 

oborový průměr 0,94 1,07 0,93 0,88 0,91 0,88 

MITOP 1,80 1,93 1,29 1,28 1,34 1,41 

RETEX 0,79 1,08 1,17 1,34 0,97 0,74 

O
b

ra
t 

st
á
lý

ch
 

a
k

ti
v
 UO TEX 1,76 1,99 2,17 1,00 1,27 1,31 

oborový průměr 1,67 1,96 1,70 1,66 1,62 1,73 

MITOP 3,80 4,47 2,08 2,12 2,12 2,29 

RETEX 1,06 1,58 1,62 1,84 1,30 0,91 

O
b

ra
t 

 

zá
so

b
 UO TEX 7,09 6,03 6,04 4,74 5,33 5,41 

oborový průměr 5,72 5,87 5,49 5,26 5,26 4,73 

MITOP 4,36 4,74 4,77 4,39 4,95 4,70 

RETEX 6,68 9,43 9,29 11,51 9,98 9,23 

D
o
b

a
 

o
b

ra
tu

 

p
o
h

l.
 UO TEX 52,29 56,81 37,42 32,64 37,06 29,27 

MITOP 21,95 24,91 25,03 25,54 23,97 18,35 

RETEX 42,79 35,85 29,39 35,20 39,20 34,38 

D
o
b

a
 

o
b

ra
tu

 

zá
v
a
z.

 UO TEX 27,25 48,83 27,86 39,08 43,65 36,11 

MITOP 74,56 60,27 53,18 53,55 42,86 47,41 

RETEX 53,95 33,63 37,57 36,09 36,89 44,13 

 

U obratu celkových aktiv je obecně doporučovaná hodnota 1, nicméně je dobré 

společnost porovnávat s blízkou konkurencí. Obrat UO TEXu v prvních třech letech 

roste a od prvního roku je nad doporučenou hodnotou. V roce 2016 následoval strmý 

pokles na 0,75, který byl způsoben vysokým nárůstem aktiv, na druhé straně razantním 

poklesem tržeb. Po tomto roce obrat roste a přibližuje se doporučované hodnotě, v roce 

2018 dosáhl podnik hodnoty 0,96 (W5). V porovnání s oborovým průměrem  

si společnost vede dobře, mimo kritický rok 2016 převyšuje či se rovná oborovému 

průměru. Konkurenční společnost RETEX dosáhla lepších hodnot pouze ve dvou 

letech. Nejlepší výsledky v rámci tohoto ukazatele měla po celou dobu společnost 

MITOP, nicméně po prvních dvou letech přišla výrazná zhoršení. 

Obrat stálých aktiv má velmi obdobný vývoj jako předchozí ukazatel, tedy růst  

do roku 2015 na 2,17, poté razantní pokles (na 1,00), následovaný růstem na hodnotu 
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1,31. I porovnání s konkurenčními podniky můžeme označit za podobné. Oborový 

průměr se pohybuje mimo rok 2014 (1,96) v rozmezí 1,62-1,73 a po roce 2015 

převyšuje analyzovanou společnost. 

Obrat zásob mezi lety 2013 – 2016 poklesl ze 7,09 na 4,74, následující roky přichází 

růst až na 5,41. Společnost UO TEX prakticky každý rok přesahuje svým obratem 

oborový průměr a společnost MITOP, znamená to, že analyzovaná společnost má vyšší 

likvidnost zásob. Ovšem vítězem tohoto ukazatele je společnost RETEX, jenž po roce 

2013 dosahuje hodnot obratu nad 9. 

Doba obratu pohledávek byla v prvních třech letech výrazně nad konkurencí, 

průměrná doba splacení pohledávek společnosti dosahovala v roce 2014 rekordní 

hodnoty bezmála 57 dnů. Následující roky 2015 – 2018 hodnota kolísala mezi zhruba 

29-38 dny. MITOP se pohyboval po celé období mezi 18-26 dny a společnost RETEX 

kolísal v rozmezí 29-43 dnů. Společnost UO TEX se tak v posledních čtyřech letech 

přiblížila s dobou obratu pohledávek společnosti RETEX. 

Doba obratu závazků dosáhla svého maxima ve stejném roce (2014) jako doba obratu 

pohledávek, průměrná doba splatnosti pohledávky činila 49 dnů. Mimo tento rok a rok 

2017 se průměrná doba splatnosti pohybuje pod 40 dní. Nejhorší platební morálku  

ze sledovaných má společnost MITOP, jež hranici 40 dní přesahuje pokaždé. 

Společnost UO TEX oproti RETEXu dosahuje v šestiletém sledovaném období nižších 

hodnot ve třech případech. 

V roce 2016 došlo ke změně – doba obratu závazků začala převyšovat dobu obratu 

pohledávek. Společnost tak čerpá na delší dobu obchodní úvěr, než na jakou ho sama 

poskytuje. V kontextu s poměrovými ukazateli likvidity je patrné, že v roce 2016 došlo 

ke zhoršení likvidity, společnost tak prakticky nemohla zrychlit splácení svých závazků. 

Ukazatelé rentability 

Tento druh ukazatelů udává do poměru zisk a investovaný kapitál, zjišťujeme  

tak schopnost podniku generovat zisky. Pro účely této diplomové práce byly vybrány 

ukazatele rentability: aktiv, vlastního kapitálu, dlouhodobých zdrojů a tržeb. 

Vývoj jednotlivých ukazatelů byl ve sledovaném období velmi shodný, a to z důvodu 

vysoké podobnosti čitatele. Veškeré rentability rostly do roku 2014, následovaly dva 

roky poklesu, v roce 2016 byla zaznamenána dokonce ztráta po zdanění (-287 tis. Kč), 
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následoval růst díky zisku po zdanění (736 tis. Kč). Poslední rok 2018 podnik znovu 

upadl do ztráty (-190 tis. Kč). Přičemž provozního zisku bylo dosaženo každý rok. 

Tab. 17: Ukazatele rentability (vlastní zpracování dle výkazů společností UO TEX, s.r.o., RETEX, a.s. a 

MITOP, akciová společnost a statistik Ministerstva průmyslu a obchodu)  (UO TEX, s.r.o ., 2014) (UO TEX,  s.r.o ., 2015) (UO TEX,  s.r.o ., 2016) (UO TEX,  s.r.o ., 2017) (UO TEX,  s.r.o. , 2018) (UO TEX,  s.r.o. , 2019a) (RETEX  a.s., 2014) (RE TEX a. s ., 2015) (RE TEX a.s ., 2016) (RETEX  a.s., 2017) (RE TEX a.s ., 2018) (RETEX a.s., 2019) (MITOP,  akciová spo lečnost, 2014) (MITOP, akciová společnos t, 

2015) (MITOP, akciová společnost, 2016) (MITOP, akciová společnost,  2017) (MITOP, akciová společnos t, 2018) (MITOP, akciová spo lečnost, 2019) (MINISTER STVO PRŮMYSLU A OB CHODU, c2005-2020a) (MINISTERSTVO PRŮM YSLU  A OBCHODU , c2005-2020b) (MINISTERSTVO PRŮM YSLU A OBCHODU, c2005-2020c) (MINISTER STVO P RŮMYSLU A OB CHODU, c2005-2020d) (MINISTERSTVO PRŮM YSLU A OBCHODU,  c2005-2020e) (MINISTERSTVO PRŮMYSLU A  OBCHODU, c2005-2020 f) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

R
O

A
 

UO TEX 0,57 % 4,07 % 2,19 % -0,23 % 0,58 % -0,16 % 

oborový průměr 5,57 % 7,90 % 4,81 % 4,47 % 4,65 % 3,34 % 

MITOP -5,99 % -1,18 % 0,07 % 2,84 % 0,27 % 0,32 % 

RETEX 2,40 % 4,09 % 6,30 % 9,86 % 4,56 % 1,81 % 

R
O

E
 

UO TEX 1,04 % 7,68 % 4,50 % -0,59 % 1,48 % -0,38 % 

oborový průměr 9,57 % 12,93 % 8,11 % 7,76 % 8,26 % 6,49 % 

MITOP -26,54 % -5,76 % 0,46 % 16,90 % 1,45 % 1,59 % 

RETEX 6,40 % 9,30 % 15,53 % 20,86 % 11,06 % 5,14 % 

R
O

C
E

 UO TEX 2,28 % 8,04 % 4,47 % 0,66 % 2,03 % 1,64 % 

oborový průměr 9,03 % 13,19 % 7,43 % 7,55 % 6,02 % 5,95 % 

MITOP -19,78 % 0,12 % 1,32 % 6,49 % 3,56 % 3,31 % 

RETEX 5,67 % 9,72 % 12,62 % 16,73 % 7,30 % 3,99 % 

R
O

S
 

UO TEX 0,50 % 3,50 % 1,64 % -0,30 % 0,64 % -0,17 % 

oborový průměr 5,92 % 7,36 % 5,17 % 5,06 % 5,10 % 3,80 % 

MITOP -3,32 % -0,61 % 0,05 % 2,23 % 0,21 % 0,23 % 

RETEX 3,06 % 3,78 % 5,40 % 7,35 % 4,69 % 2,47 % 

 

Rentabilita aktiv (ROA) dosahovala kolísavých hodnot v rozmezí od -0,23 do 4,07.  

Ve srovnání s MITOP dosáhla analyzovaná společnost lepších výsledků ve čtyřech 

z šesti případů. RETEX a oborový průměr vždy přesahoval UO TEX. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) dosahuje, stejně jako zbylé, ukazatel svého 

maxima v roce 2014 a to 7,86 % a minima v roce 2016, konkrétně -0,59 %.  

Jistá analogie je i co se týče srovnání s konkurenty – společnost se tak svými výsledky 

nejvíce přibližuje podniku MITOP. Tato společnost má mimo jiné i největší rozptyl 

výsledků, který je do jisté míry způsoben velmi malým poměrem vlastního kapitálu 

k celkovému kapitálu. 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) v posledních třech 

sledovaných letech společnost dosahuje oproti konkurenci nejnižších hodnot. Maximu 

společnosti v období 2016-2018 měla společnost 2,03 %. Minimální hodnota  

u konkurence byla 3,31 %, maximum činilo 16,73 %. Mimo roky 2014 a 2015  

se rentabilita pohybovala v analyzovaném podniku v rozmezí 0,66-2,28 %. 
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 Rentabilita tržeb (ROS) – nejlepšího zhodnocení jedné koruny tržeb dosahuje  

po většinu období oborový průměr (rozmezí 3,8-7,36 %), společnost RETEX dosahuje 

hodnot v rozmezí 2,47-7,35 %. Na druhé straně stojí společnost UO TEX a MITOP, 

jenž přesahují 2 % rentability tržeb (každá) pouze jednou (W6). 

3.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Následující podkapitola bude věnována ukazatelům, které komplexně zhodnocují 

finanční zdraví společnosti. Pro účely práce byly vybrány dva – Altmanův model  

a index IN05. 

Altmanův model (Z-skóre) 

Společnost se ve sledovaném období 2013-2018 nacházela v pásmu šedé zóny,  

tedy v hodnotách mezi 1,2 až 2,9, kdy nelze jednoznačně určit, zda je společnost 

finančně zdravá či nikoli. Jedinou výjimkou je rok 2016, kdy se společnost ocitla 

v pásmu bankrotu (společnost není finančně zdravá) a dosahovala hodnoty pouze 1,05.  

V prvních třech letech se hodnota Z-skóre pohybovala v rozmezí 1,82-1,93. V roce 

2016 došlo k výraznému poklesu, poklesly čtyři z pěti poměrových ukazatelů, nejvíce 

X5 (poměr tržeb k celkovým aktivům), samotný tento ukazatel ponížil Z-skóre o -0,58. 

Následující roky docházelo ke zlepšení situace, v posledním roce dosahoval tento index 

hodnoty 1,3. 

Tab. 18: Altmanův model (vlastní zpracování dle výročních zpráv 2013–2018 společnosti UO TEX, 

s.r.o.) 

  Váha 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 - (ČPK/CA) 0,717 0,142 0,140 0,094 -0,005 -0,012 -0,026 

X2 - (NZ/CA) 0,847 0,016 0,019 0,002 0,019 0,017 0,024 

X3 - (EBIT/CA) 3,107 0,018 0,058 0,032 0,005 0,014 0,012 

X4 - (VZ/CZ) 0,420 1,224 1,130 0,944 0,635 0,654 0,729 

X5 - (T/CA) 0,998 1,135 1,163 1,337 0,754 0,910 0,958 

Altmanů index - 1,818 1,934 1,899 1,048 1,233 1,300 

 

INDEX IN 05 

Hodnota indexu se nachází mimo roky 2014 a 2015 v pásmu ohrožení vážnými 

finančními problémy. V roce 2014 a 2015 index vykazoval hodnoty, které spadají  

do pásma šedé zóny (rozmezí 0,9-1,6).  Stejně jako v předešlém ukazateli dochází 
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k největšímu poklesu mezi lety 2015-2016, zde poklesly veškeré položky, nejvíce 

položka, jež udává do poměru EBIT a nákladové úroky. V posledním roce je hodnota 

indexu IN05 – 0,598, což je druhý nejhorší výsledek.  

Tab. 19: Index IN05 (vlastní zpracování dle výročních zpráv 2013–2018 společnosti UO TEX, s.r.o.) 

  Váha 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 - (CA/CZ) 0,13 2,224 2,130 1,944 1,635 1,654 1,729 

X2 - (EBIT/NÚ) 0,04 2,308 9 * 5,587 0,764 1,851 1,003 

X3 - (EBIT/CA) 3,97 0,018 0,058 0,032 0,005 0,014 0,012 

X4 - (V/CA) 0,21 1,165 1,192 1,364 0,792 0,930 0,975 

X5 - (OA/KZ) 0,09 1,680 1,513 1,326 0,981 0,958 0,910 

IN05 - 0,849 1,256 1,008 0,517 0,627 0,598 

 

Ukazatel X2 je zastropován hodnotou 9, aby nedocházelo ke zkreslení ukazatele. 

3.5 Závěrečné shrnutí – SWOT analýza 

Zpracovaná analýza vychází z předchozích strategických a finančních analýz.  

Jsou zde zobrazeny vnitřní faktory společnosti (její silné a slabé stránky) a také faktory 

vnějšího prostředí (příležitosti a hrozby). 

Silné 

⎯ dlouholeté zkušenosti s výrobou netkaných textilií a lůžkovin (S1), 

⎯ certifikace ČSN EN ISO 9001:2015 (S2), 

⎯ dlouholeté zkušenosti s obchodováním s podniky mimo EU (Rusko a Bělorusko) 

(S3), 

⎯ stabilní vedení a zaměstnanci (S4), 

⎯ rostoucí prodeje zboží ze zahraničí (S5), 

⎯ nízké riziko vstupu nových konkurentů (S6),  

⎯ nízké riziko substituce geotextilie (S7), 

⎯ snižování zadluženosti (S8), 

⎯ široký sortiment nabízených výrobků a zboží (střešní a zemní geotextilie, 

lůžkoviny, asfaltové pásy, hydroizolační folie, poplastované plechy a minerální 

vata) (S9), 

⎯ recyklace textilního odpadu (snižuje materiálové náklady) (S10). 
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Slabé stránky: 

⎯ vysoká závislost na stavebnictví – většina tržeb pochází ze stavebnictví 

(odvozená poptávka) (W1), 

⎯ vysoká vyjednávací síla zákazníků (W2), 

⎯ starší strojní vybavení (W3), 

⎯ nízké hodnoty likvidity a záporné hodnoty ČPK (W4), 

⎯ nízké hodnoty obratu celkových aktiv (W5), 

⎯ nízká či dokonce záporná rentabilita (W6), 

⎯ vysoký podíl zaměstnanců odcházejících do jednoho roku a vyšší podíl starších 

zaměstnanců (W7), 

⎯ nízké úrokové krytí (W8). 

Příležitosti: 

⎯ levnější nakupování materiálu a zboží ze zahraničí (posilování koruny vůči euru) 

(O1), 

⎯ využití dotace na nákup trhací linky (např. výzva "Nízkouhlíkové technologie - 

Druhotné suroviny" či její budoucí ekvivalent) (O2), 

⎯ rozšíření sortimentu zboží o extrudovaný polystyren či deskovou minerální vatu 

(O3), 

⎯ nákup levnějších surovin v důsledku změny dodavatelů (O4), 

⎯ výroba netkaných textilií pro tzv. zelené střechy či do automobilového průmyslu 

(O5), 

⎯ zavedení povinnosti třídění textilu povede ke zvýšení tlaku na jeho další 

zpracování (např. recyklace textilního odpadu) (O6), 

⎯ navýšení počtu obchodníků v úseku prodeje zboží (rozšíření působnosti  

a získání nových zákazníků) (O7). 

Hrozby: 

⎯ nízká nezaměstnanost (T1), 

⎯ zvýšení úroků z úvěrů v důsledku růstu úrokových sazeb (T2), 

⎯ růst minimální mzdy (T3), 

⎯ silné konkurenční prostředí (T4), 

⎯ změna legislativy (např. novela daňového řádu) (T5), 
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⎯ snížení rentability exportu v důsledku posilování korunu vůči euru (T6). 

Pro vyhodnocení SWOT analýzy jsou stanoveny následující hodnotící parametry. Silné 

stránky a příležitosti mohou nabýt hodnot 1 až 5, přičemž hodnota 5 znamená nejvyšší 

spokojenost a hodnota 1 nejnižší spokojenost. Slabé stránky a hrozby mohou být 

ohodnoceny stupnicí od -1 až do -5, kde -1 je nejnižší nespokojenost a -5 nejvyšší 

nespokojenost. Dále každá kategorie obsahuje sloupec váha, který v součtu v dané 

kategorii je roven 1. Váha vyjadřuje důležitost jednotlivých položek pro společnost 

v dané kategorii. U každé položky je vynásobena váha s hodnocením, tyto násobky jsou 

pak v dané kategorii sečteny. Poté je zjištěno hodnocení interní a externí části, 

v jednotlivých částech může hodnocení nabýt hodnot od -5 do 5. Posledním krokem je 

celkové vyhodnocení (konečná bilance), která může dosáhnout hodnot od -10 do 10 

(Dědková, 2012). 

Tab. 20: SWOT analýza (vlastní zpracování) 

Silné stránky   Slabé stránky 

Faktor Hodnocení Váha Výsledek   Faktor Hodnocení Váha Výsledek 

S1 5 0,20 1,00   W1 -4 0,14 -0,56 

S2 4 0,07 0,28   W2 -5 0,08 -0,40 

S3 4 0,10 0,40   W3 -4 0,13 -0,52 

S4 5 0,13 0,65   W4 -5 0,17 -0,85 

S5 5 0,12 0,60   W5 -3 0,05 -0,15 

S6 4 0,05 0,20   W6 -5 0,18 -0,90 

S7 4 0,04 0,16   W7 -3 0,13 -0,39 

S8 3 0,05 0,15   W8 -5 0,12 -0,60 

S9 5 0,20 1,00   Celkové hodnocení -4,37 / -5 

S10 3 0,04 0,12           

Celkové hodnocení 4,56 / 5           
                  

Příležitosti   Hrozby 

Faktor Hodnocení Váha Výsledek   Faktor Hodnocení Váha Výsledek 

O1 5 0,15 0,75   T1 -4 0,15 -0,60 

O2 4 0,15 0,60   T2 -5 0,16 -0,80 

O3 4 0,12 0,48   T3 -4 0,17 -0,68 

O4 4 0,15 0,60   T4 -4 0,25 -1,00 

O5 5 0,18 0,90   T5 -3 0,14 -0,42 

O6 3 0,10 0,30   T6 -4 0,13 -0,52 

O7 4 0,15 0,60   Celkové hodnocení -4,02  / -5 

Celkové hodnocení 4,23 / 5           
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Tab. 21: Vyhodnocení SWOT analýzy (vlastní zpracování) 

Hodnocení Výsledek 

Hodnocení interních faktorů 0,19 

Hodnocení externích faktorů 0,21 

Celkové hodnocení SWOT analýzy 0,40 
 

Výsledné hodnocení stejně jako hodnocení interních a externích faktorů je kladné, 

společnost má potenciál pro další působení na trhu. Ovšem konečná bilance je velmi 

nízká – 0,4. V interních faktorech nejvíce snižuje výsledek W4 (nízké hodnoty likvidity 

a záporné hodnoty ČPK) a W6 (nízká či dokonce záporná rentabilita).  U externích 

faktorů vyplývá jako největší příležitost O5 (výroba netkaných textilií pro tzv. zelené 

střechy či do automobilového průmyslu) a O1 (levnější nakupování materiálu a zboží  

ze zahraničí). Největší hrozbu pro společnost představuje T4 (silné konkurenční 

prostředí) a T2 (zvýšení úroků z úvěrů v důsledku růstu úrokových sazeb).  
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4 NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU PODNIKU 

V této části diplomové práce bude navrhnut finanční plán pro společnost UO TEX, s.r.o. 

na období 2019-2022. Tento plán vychází ze strategické a finanční analýzy společnosti, 

jejíž výsledky jsou prezentovány v předchozí kapitole. 

V rámci této kapitoly budou nejprve stanoveny cíle pro plánované období. Následně 

dojde k prognóze tržeb odvětví a samotné společnosti.  Na základě zjištěných tržeb 

budou ve třetí podkapitole stanoveny předpoklady pro sestavení finančního plánu 

(investice, úvěry, doby obratu vybraných položek apod.). Poté dojde ke stanovení 

optimistické a pesimistické varianty finančního plánu. Ty budou v rámci poslední 

podkapitoly porovnány. 

4.1 Stanovení cílů pro plánované období 

Cílem finančního plánu je poskytnout obchodnímu závodu UO TEX obraz budoucí 

finanční situace, který vyplývá ze současných předpokladů. Smyslem těchto plánů je 

také zjistit možná rizika, která mohou ohrozit budoucí hospodaření společnosti. 

4.2 Prognóza tržeb 

Je základním východiskem pro sestavení finančního plánu. V rámci této diplomové 

práce bude užito konktrétně tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, jelikož 

představují zhruba 60 % celkových výnosů.  

Aby mohla být stanovena prognóza tržeb společnosti, musí být nejprve sestavená 

prognóza tržeb daného odvětví. Společnost UO TEX hlavním zaměřením, jak již bylo 

řečeno v přechozích analýzách, spadá do skupiny (odvětví) CZ-NACE 13.9 – výroba 

ostatních textilií. Prognóza pro odvětví se určuje na základě závislosti mezi dosavadním 

vývojem tržeb a vybranou makroekonomickou proměnou – regresní analýza. Samotná 

závislost bude určena pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Predikci tržeb  

lze také provést na základě metody časových řad. 

Následující podkapitola bude zpracovávat predikci budoucích tržeb,  

a to prostřednictvím metod regresní analýzy a časových řad. V obou případech bude 

použit Lineární trend, Polynomický trend (druhého stupně) a Logaritmický trend. 
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V rámci regresní analýzy bude navíc užito i exponenciálního trendu. Nejvhodnější 

trendová funkce bude vybrána na základě vypočtených indexů determinace,  

kde vyšší hodnota indexu je vhodnější.  

Regresní analýza vybraných makroekonomických proměnných 

Tab. 22: Závislost tržeb v odvětví na vybraných makroekonomických proměnných (vlastní zpracování dle 

Ministerstva financí: Šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR, Ministerstva financí: 48. 

Kolokvium, Ministerstva průmyslu a obchodu: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR a Českého 

statistického úřadu: Hlavní makroekonomické ukazatele) (Český statist ický úřad, 2020) (MINISTE RSTVO PRŮM YSLU A OB CHODU, b.r.) (Min isterstvo financí, 2019) (Minis terstvo f inancí, 2020) 

Rok 

Tržby v 

odvětví 

(mil. Kč) 

HDP v 

běžných 

cenách 

(mil. Kč) 

HDP 

reálné 

meziroční 

růst 

Deflátor 

HDP - 

meziroční 

růst 

HDP 

nominální 

růst 

(dopočet) 

Obecná 

míra 

nezaměst. 

Výdaje 

domác. na 

spot. HDP ve 

stálých 

cenách  

2009 20 478 3 930 409 -4,8 2,6 -2,2 6,7 -0,6 

2010 22 341 3 962 464 2,3 -1,4 0,8 7,3 1,1 

2011 24 666 4 033 755 1,8 0,0 1,8 6,7 0,3 

2012 26 391 4 059 912 -0,8 1,5 0,7 7,0 -1,3 

2013 27 835 4 098 128 -0,5 1,4 0,9 7,0 0,5 

2014 30 919 4 313 789 2,7 2,5 5,2 6,1 1,8 

2015 31 690 4 595 783 5,3 1,2 6,5 5,0 3,8 

2016 33 364 4 767 990 2,5 1,3 3,7 4,0 3,6 

2017 32 975 5 047 267 4,4 1,4 5,8 2,9 4,2 

2018 34 946 5 323 556 2,8 2,6 5,4 2,2 3,2 

2019 X 5 652 000 2,5 3,3 5,8 2,0 2,9 

2020 X 5 913 000 2,0 2,4 4,4 2,2 2,4 

2021 X 6 168 000 2,2 2,0 4,2 2,4 2,2 

2022 X 6 424 000 2,1 2,1 4,2 2,5 2,0 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

0,8943 0,7047 0,3935 0,8883 -0,8365 0,8182 

 

Pearsonův korelační koeficient nabývá hodnot v rozmezí -1 až 1, přičemž absolutní 

nezávislost je při hodnotě 0, -1 a 1 jsou nejvyšší možné závislosti. Z předchozí tabulky 

je patrné, že nejvyššího korelačního koeficientu (největší závislosti tržeb v oboru) bylo 

dosaženo u HDP v běžných cenách, konkrétně 0,8943. 
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Graf 1: Polynomický trend (druhého stupně) – regresní analýza (vlastní zpracování) 

Následně byl prostřednictvím programu MS Excel identifikován trend, který nejvíce 

odpovídá trendu vývoje tržeb v daném období. Nejvyšší koeficient determinace byl 

dosažen u Polynomického trendu (druhého stupně), a to konkrétně 0,9215, zbylé trendy, 

včetně koeficientů determinace, se nacházejí v příloze č. 4 této práce. 

Tab. 23: Prognóza tržeb v odvětví – regresní analýza (vlastní zpracování) 

Tržby v odvětví  

(mil. Kč) 

Koeficient 

determinace 
2018 2019 2020 2021 2022 

 lineární trend  0,7997 34 946 39 705 42 053 44 348 46 651 

 růst v %  X X 13,62 % 5,91 % 5,46 % 5,19 % 

 logaritmický trend 0,8237 34 946 39 057 40 932 42 685 44 373 

 růst v %  X X 11,77 % 4,80 % 4,28 % 3,96 % 

 exponenciální trend  0,7498 34 946 41 950 45 604 49 481 53 706 

 růst v %  X X 20,04 % 8,71 % 8,50 % 8,54 % 

 polynomický trend  0,9215 34 946 30 713 26 889 21 864 15 537 

 růst v %  X X -12,11 % -12,45 % -18,69 % -28,94 % 

 

Výše uvedená tabulka zobrazuje, jaké tržby lze očekávat v případě různých trendů. 

Polynomický trend s nejvyšší determinací 0,9215 vykazuje nereálný pokles tržeb celého 

odvětví. V roce 2022 by odvětví dosahovalo tržeb pouze 15 537 mil. Kč. Zbylé trendy 

vykazují pozvolné zpomalování růstu tržeb. S ohledem na předchozí vývoj tržeb  

a ekonomické předpoklady budoucího vývoje lze za nejpravděpodobnější variantu 

y = -0,00000980x2 + 98,68734471x - 214 006 310,48581900
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vývoje trhu označit Logaritmický trend, který má druhý nejvyšší index determinace, 

 a to 0,8237. 

 

Graf 2: Logaritmický trend (druhého stupně) – regresní analýza (vlastní zpracování) 

Časové řady 

U časových řad se stejně jako v předešlé predikci vychází ze závislosti oborových tržeb. 

V tomto případě se jedná o zkoumání závislosti tržeb v oboru na času. Pro predikci 

budou užity tři typy trendů a to: Lineární trend, Polynomický trend (druhého stupně)  

a Logaritmický trend. 

Pearsonův korelační koeficient dosáhl u časových řad hodnoty: 0,9845. Nejvyšší 

koeficient determinace byl dosažen u Polynomického trendu (druhého stupně),  

a to konkrétně 0,9889, zbylé trendy včetně koeficientů determinace se nacházejí 

v příloze č. 5 této práce. 

 

Graf 3: Polynomický trend (druhého stupně) – časové řady (vlastní zpracování) 
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Tab. 24: Prognóza tržeb v odvětví – regresní analýza časových řad (vlastní zpracování) 

Tržby v odvětví  

(mil. Kč) 

Koeficient 

determinace 
2018 2019 2020 2021 2022 

 lineární trend  0,9692 34 946 37 465 39 083 40 702 42 321 

 růst v %  X X 7,21 % 4,32 % 4,14 % 3,98 % 

 polynomický trend  0,9889 34 946 35 438 35 960 36 300 36 457 

 růst v %  X X 1,41 % 1,47 % 0,94 % 0,43 % 

 logaritmický trend  0,9693 34 946 37 456 39 071 40 684 42 297 

 růst v %  X X 7,18 % 4,31 % 4,13 % 3,96 % 

 

Dle Maříka (2018, s. 90) se analýza časového trendu hodí spíše pro krátkodobou 

predikci, tj. 2-3 roky. Pro střednědobou predikci by doporučil spíše regresní analýzu. 

Výběr nejvhodnější varianty prognózy trhu 

Za nejvhodnější (nejpravděpodobnější) variantu vývoje budoucích tržeb (pozitivní 

varianta) byl zvolen Logaritmický trend regresní analýzy HDP v běžných cenách.  

Tento konkrétní trend byl vybrán z několika důvodů: toto HDP mělo nejvyšší korelační 

koeficient z vybraných makroekonomických ukazatelů. Dále Logaritmický trend měl 

druhý nejvyšší index determinace (trend Polynomický měl nejvyšší index determinace, 

ovšem vývoj se nezdá být reálný). Neméně důležitým důvodem je, že tento trend tržeb 

roste v průměru o 6,2 %, za předchozích 10 let byl průměrný růst o 6,18 %.  

Pro prognózování tržeb v odvětví (pozitivní varianta) tak bude užito následující funkce: 

𝑦 =  41 519 006,36 ∗ ln(x)  −  606 460 173,73 

kde y – tržby v odvětví (tis. Kč), x – HDP v běžných cenách (mil. Kč). 

Časové trendy sice vykazují vyšší index determinace, ovšem z důvodu nízkého nárůstu 

ve vztahu s vývojem jiných makroekonomických veličin s ním bude pracováno pouze 

v pesimistické variantě. Konkrétně s Polynomickým trendem (druhého stupně),  

jenž měl nejvyšší index determinace – 0,9889. 

Funkce pro prognózování tržeb v odvětví (pesimistická varianta): 

𝑦 =  −91 369,47 ∗ 𝑥2  +  369 563 761,05 ∗ x −  373 658 851 725,25 

kde y – tržby v odvětví (tis. Kč), x – kalendářní rok. 
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Optimistická varianta  

V následující tabulce je zpracována optimistická varianta vývoje tržeb v odvětví  

a u společnosti UO TEX. Vzorec pro výpočet odvětvových tržeb již byl uveden v textu 

výše a je odvozován z HDP v běžných cenách. Pro společnost UO TEX, po zvážení 

nepřeberného množství variant, bylo vybráno určení tržeb dle průměrného tempa růstu 

z let předešlých, to činí 3,3 %. Tento výběr je podpořen i informacemi ze společnosti. 

Podle těchto zpráv prognózované tržby za rok 2019 (69 111 tis. Kč) a 2020  

(71 391 tis. Kč) odpovídají jejich interním plánům.  

Tab. 25: Prognóza tržeb - optimistická varianta (vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti UO 

TEX a Ministerstva průmyslu a obchodu: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR)  (MINISTERSTVO PRŮM YSLU A OB CHODU, b.r.) 

Rok 

Tržby v 

odvětví 

(mil. Kč) 

Meziroční 

růst (Index 

růstu trhu) 

Tržní 

podíl   

UO TEX 

Tempo 

růstu tržeb 

UO TEX 

 Tržby 

UO TEX 

(mil. Kč) 

2009 20 478 X 0,255 % X 52,159 

2010 22 341 109,10 % 0,259 %  10,73 % 57,757 

2011 24 666 110,41 % 0,270 %  15,25 % 66,563 

2012 26 391 107,00 % 0,229 %   -9,04 % 60,543 

2013 27 835 105,47 % 0,221 %    1,39 % 61,385 

2014 30 919 111,08 % 0,210 %    5,55 % 64,791 

2015 31 690 102,49 % 0,236 %  15,25 % 74,673 

2016 33 364 105,28 % 0,192 % -14,07 % 64,169 

2017 32 975   98,83 % 0,212 %    8,70 % 69,750 

2018 34 946 105,98 % 0,191 %   -4,08 % 66,903 

2019 39 057 111,77 % 0,177 %    3,30 % 69,111 

2020 40 932 104,80 % 0,174 %    3,30 % 71,391 

2021 42 685 104,28 % 0,173 %    3,30 % 73,747 

2022 44 373 103,96 % 0,172 %    3,30 % 76,181 

 

Pesimistická varianta  

Tržby společnosti UO TEX v pesimistické variantě vychází z průměrného tempa růstu 

tržeb za poslední tři roky, které činily -3,15 %. Po roce 2020 se očekává pozvolné 

snižování záporného tempa, každý rok o 1pb.  Dle této prognózy tržby poklesnou v roce 

2019 na 64 796 tis. Kč a budou dále klesat k hodnotě 60 699 tis. Kč.  
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Tab. 26: Prognóza tržeb - pesimistická varianta (vlastní zpracování dle výročních zpráv společnosti UO 

TEX a Ministerstva průmyslu a obchodu: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR)  (MINISTERSTVO PRŮM YSLU A OB CHODU, b.r.) 

Rok 

Tržby v 

odvětví 

(mil. Kč) 

Meziroční 

růst (Index 

růstu trhu) 

Tržní 

podíl   

UO TEX 

Tempo 

růstu tržeb 

UO TEX 

 Tržby 

UO TEX 

(mil. Kč) 

2009 20 478 X 0,255 % X 52,159 

2010 22 341 109,10 % 0,259 % 10,73 % 57,757 

2011 24 666 110,41 % 0,270 % 15,25 % 66,563 

2012 26 391 107,00 % 0,229 %  -9,04 % 60,543 

2013 27 835 105,47 % 0,221 %    1,39 % 61,385 

2014 30 919 111,08 % 0,210 %    5,55 % 64,791 

2015 31 690 102,49 % 0,236 %  15,25 % 74,673 

2016 33 364 105,28 % 0,192 % -14,07 % 64,169 

2017 32 975   98,83 % 0,212 %    8,70 % 69,750 

2018 34 946 105,98 % 0,191 %   -4,08 % 66,903 

2019  35 438  101,41 % 0,183 % -3,15 %  64,796  

2020  35 960  101,47 % 0,175 % -3,15 %  62,754  

2021  36 300  100,94 % 0,169 % -2,15 %  61,405  

2022  36 457  100,43 % 0,166 % -1,15 %  60,699  

4.3 Východiska pro sestavení finančního plánu 

Z předchozí kapitoly vycházejí dvě prognózy tržeb. Jedná se o pesimistickou  

a optimistickou variantu pro období 2019-2022. 

Tab. 27: Optimistická a pesimistická prognóza tržeb společnosti (vlastní zpracování) 

Tržby za prodej výrobků a 

služeb (tis. Kč) 
2019 2020 2021 2022 

Optimistická varianta   69 111      71 391    73 747    76 181  

Pesimistická varianta  64 796  62 754   61 405   60 699  

 

Vybrané položky účetních výkazů 

Výše určené hodnoty tržeb budou sloužit k plánování vybraných položek účetních 

výkazů. Hodnota těchto položek v jednotlivých letech bude určena pomocí metody 

procentuálního podílu nebo metodou doby obratu. U obou těchto metod je princip 

stejný, na základě hodnot (velikosti podílu/doby obratu) v jednotlivých letech je určen 

průměr. Tento průměr je pak využit při samotném finančním plánování. Průměrné 

procentní podíly vybraných položek na tržbách jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 28: Procentní podíly na tržbách vybraných položek (vlastní zpracování) 

Podíl na tržbách (tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby za prodej zboží) 

Položka (v %) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 průměr 

Služby 6,52 5,75 7,38 9,05 7,18 6,55 7,07 % 

Aktivace -0,63 -0,61 -0,40 -1,10 -0,33 -0,22 -0,55 % 

Ostatní finanční výnosy 0,38 0,19 0,35 0,06 0,43 0,23 0,27 % 

Ostatní finanční náklady 0,72 0,38 0,32 0,20 0,29 0,49 0,40 % 

Podíl na tržbách (tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb) 

Položka (v %) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 průměr 

Spotřeba materiálu a energie 52,90 52,26 52,93 51,21 48,54 46,28 50,69 % 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,81 -3,92 0,69 -0,64 -0,12 1,06 -0,36 % 

Podíl na tržbách (tržby za prodej zboží) 

Položka (v %) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 průměr 

Náklady vynaložené na prodané zboží 90,83 92,64 86,00 87,36 86,56 85,60 88,16 % 

   

Položky v následující tabulce jsou plánovány dle průměrné doby obratu.  

Tab. 29: Doba obratu vybraných položek (vlastní zpracování) 

Doba obratu (tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby za prodej zboží) 

Položka (ve dnech) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Průměr 

Krátkodobé pohledávky 56,96 60,69 39,93 38,52 40,95 30,77 44,64 

Závazky z obchodních vztahů 27,25 48,83 27,86 39,08 43,65 36,11 37,13 

Doba obratu (tržby z prodeje vlastních výrobků) 

Položka 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Průměr 

Materiál 31,33 31,53 37,02 39,83 35,28 36,79 35,30 

Nedokončená výroba a polotovary 4,47 6,82 5,20 7,94 4,13 4,89 5,58 

Výrobky 20,00 30,00 24,93 29,46 30,71 27,64 27,13 

Doba obratu (tržby za prodej zboží) 

Položka 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Průměr 

Zboží 29,77 35,95 48,38 72,76 58,44 62,55 51,31 

 

Investice 

Společnost UO TEX nevytváří detailní plán investic, proto je nutné pro účely plánování 

investic použít koeficient náročnosti, jenž vychází ze vztahu majetku a tržeb 

v minulosti. Koeficient náročnosti je počítán pro dlouhodobý nehmotný majetek, stavby 

a samostatné movité věci. Výsledné hodnoty jsou průměrem za období 2009-2018, 

mimo 2015 a 2016. Hodnoty za rok 2015 a 2016 byly vynechány, neboť tyto roky byly 

pro společnost, co se týče investic, výjimečné a neúměrně tak zvedaly hodnotu 
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koeficientu. Aby došlo ke zvýšení vypovídací schopnosti koeficientu, bylo měřené 

období rozšířeno. 

Tab. 30: Investiční náročnost tržeb (vlastní zpracování dle výkazů UO TEX, s.r.o.) 

Nehmotný majetek 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Stav majetku ke konci roku 0 0 0 198 216 43 72 15 0 21 0 

Odpisy   78 0 0 167 321 43 198 93 14 95 

Investice netto   0 0 198 18 -173 29 -57 -15 21 -21 

Investice brutto   78 0 198 185 148 72 141 78 35 74 

Investiční náročnost tržeb 0,2 % 

Stavby 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Stav majetku ke konci roku 28 537 27 732 29 713 31 225 31 853 35 715 36 870 40 535 52 122 51 905 52 405 

Odpisy   936 922 1 016 1 091 1 199 1 290 1 390 1 470 1 780 2 027 

Investice netto   -805 1 981 1 512 628 3 862 1 155 3 665 11 587 -217 500 

Investice brutto   131 2 903 2 528 1 719 5 061 2 445 5 055 13 057 1 563 2 527 

Investiční náročnost tržeb 3,8 % 

Hmotné movité věci 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Stav majetku ke konci roku 5769 8 748 7 982 9 466 13 019 11 566 9 851 10 966 39 040 34 712 31 193 

Odpisy   1 670 1 675 1 722 972 2 010 2 283 2 106 836 4 543 4 447 

Investice netto   2 979 -766 1 484 3 553 -1 453 -1 715 1 115 28 074 -4 328 -3 519 

Investice brutto   4 649 909 3 206 4 525 557 568 3 221 28 910 215 928 

Investiční náročnost tržeb 3,1 % 

 

Na základě prognózy tržeb společnosti a spočítaného koeficientu náročnosti lze stanovit 

budoucí plán investic na období 2019-2022. Pro větší objektivitu byly vypracovány 

koeficienty náročnosti pro dva konkurenty, ty jsou obsahem přílohy č. 6. Možné 

investice byly konzultovány s vedením společnosti, kde byly předloženy očekávané 

tržby i investiční náročnost konkurence. Došlo tak k úpravě koeficientu, viz. následující 

tabulka. 

Tab. 31: Optimistický a pesimistický odhad investic brutto (vlastní zpracování) 

Majetek 

Upravený 

koeficient 

náročnosti 

Odhad investic brutto 2019-2022 (v tis. Kč) 

Optimistická var. Pesimistická var. 

Nehmotný majetek 0,0948 % 275 237 

Stavby 2,2659 % 6 581 5 657 

Hmotné movité věci 1,8674 % 5 423 4 662 

Celkem 4,2281 % 12 280 10 556 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v případě optimistické varianty tržeb společnost  

za čtyři roky investuje 12 280 tis. Kč do dlouhodobého majetku. V horším případě plán 

počítá s investicemi ve výši 10 556 tis. Kč. 
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Následující tabulku zobrazuje v optimistické variantě - investice do dlouhodobého 

majetku, odpisy a zůstatkovou cenu na konci každého účetního období.  

Tab. 32: Investice a odpisy v optimistické variantě (vlastní zpracování) 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Investice brutto - nehmotný majetek - 69 69 69 69 

Celkové odpisy - nehmotný majetek 95 - 17 35 52 

Zůstatková cena - nehmotný majetek - 69 121 155 173 

Investice brutto - stavby - 1 645 1 645 1 645 1 646 

Celkové odpisy - stavby 2 027 2 027 2 082 2 137 2 192 

Zůstatková cena - stavby 52 405 52 023 51 586 51 095 50 549 

Investice brutto - hmotné movité věci - 1 355 1 356 1 356 1 356 

Celkové odpisy - hmotné movité věci 4 447 4 447 4 673 4 899 5 125 

Zůstatková cena - hmotné movité věci 31 193 28 101 24 784 21 241 17 473 

Poskytnuté zálohy na DHM 289 289 289 289 289 

Dlouhodobý finanční majetek 24 24 24 24 24 

Zůstatková cena pozemky 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 

Odpisy celkem 6 569 6 474 6 772 7 070 7 368 

Zůstatková cena dlouhodobého majetku 86 008 82 603 78 901 74 901 70 604 
 

V případě pesimistické varianty jsou hodnoty investic, odpisů a zůstatkové ceny 

následující. 

Tab. 33: Investice a odpisy v pesimistické variantě (vlastní zpracování) 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Investice brutto - nehmotný majetek - 59 59 59 60 

Celkové odpisy - nehmotný majetek 95 - 15 30 44 

Zůstatková cena - nehmotný majetek - 59 103 133 149 

Investice brutto - stavby - 1 414 1 414 1 414 1 415 

Celkové odpisy - stavby 2 027 2 027 2 074 2 121 2 168 

Zůstatková cena - stavby 52 405 51 792 51 132 50 425 49 671 

Investice brutto - hmotné movité věci - 1 165 1 165 1 166 1 166 

Celkové odpisy - hmotné movité věci 4 447 4 447 4 641 4 835 5 030 

Zůstatková cena - hmotné movité věci 31 193 27 911 24 435 20 766 16 902 

Poskytnuté zálohy na DHM 289 289 289 289 289 

Dlouhodobý finanční majetek 24 24 24 24 24 

Zůstatková cena pozemky 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 

Odpisy celkem 6 569 6 474 6 730 6 986 7 242 

Zůstatková cena dlouhodobého majetku 86 008 82 172 78 080 73 733 69 132 
 

Detailní výpočet investic do dlouhodobého majetku v obou variantách, včetně výše 

jednotlivých odpisů, se nachází v příloze č. 7 a 8. 
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Nákladové úroky 

Úvěry se podílí významnou částí na financování společnosti, a tudíž i nákladové úroky 

představují významnou položku ve výkazu zisku a ztráty. Stav jednotlivých úvěrů  

k 31. 12. 2018 a způsob stanovení úrokové sazby jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. 34: Úvěry a úrokové sazby (vlastní zpracování a dle interní zprávy UO TEX, s.r.o., ) (UO TEX, s.r.o., 2019c)  

  
Název úvěru 

Zůstatek k 

31.12.2018 
Úroková sazba Stav 

D
lo

u
h

o
d

o
b

é 
ú

v
ěr

y
 

Investiční úvěr I. 130 tis. Kč 1M PRIBOR + 1,1 % p.a. splácí se 

Investiční úvěr II. 1 870 tis. Kč 1M PRIBOR + 2,2 % p.a. splácí se 

Investiční úvěr – 

technologie 
17 920 tis. Kč 1M PRIBOR + 1,15 % p.a. 

splácí se 

Investiční úvěr - hala 5 350 tis. Kč 1M PRIBOR + 1,15 % p.a. splácí se 

K
rá

tk
o

d
o

b
é 

ú
v

ěr
y

 Kontokorent I. 5 000 tis. Kč 7D PRIBOR + 1,6 % p.a. nesplácí se 

Kontokorent II. 8 000 tis. Kč 1M PRIBOR + 0,9 % p.a. nesplácí se 

Provozní úvěr 1 000 tis. Kč 1M PRIBOR + 0,9 % p.a. nesplácí se 

 

Jelikož žádný orgán státní správy nezveřejňuje budoucí prognózu vývoje 1měsíčního či 

7denního PRIBORu, ale pouze 3měsíční PRIBOR, bude výše jednotlivých PRIBORů 

stanovena jako procentuální podíl k 3M PRIBORu. Data byla čerpána za jednotlivé 

měsíce roku 2018 z ČNB a jsou obsahem 9. přílohy (Česká národní banka, 2020b). 

Následující tabulka obsahuje vybrané charakteristiky výběrového souboru a interval 

spolehlivosti pro μ rozdělení N (μ, σ2) na hladině 95 %. Vzorec pro výpočet intervalu 

spolehlivosti: 

(�̅� − 𝑡
1−

𝛼
2

 
(𝑛 − 1)

𝑠

√𝑛
; �̅� + 𝑡

1−
𝛼
2

 
(𝑛 − 1)

𝑠

√𝑛
) 

kde �̅� – variabilní průměr, t – kvantil Studentova rozdělení, n – počet prvků,  

s – směrodatná odchylka (Kropáč, 2012, s. 25).  

Tab. 35: Charakteristika výběrových souborů – PRIBOR (vlastní zpracování dle Ministerstva financí: 48. 

kolokvium) 

Poměr 
Výběrový 

průměr 
Rozptyl 

Směrodatná 

odchylka 

Interval spolehlivosti 

normálního rozdělení 

od do 

7D/3M 0,8508 0,0018 0,0423 0,8238 0,8777 

1M/3M 0,9100 0,0005 0,0222 0,8959 0,9241 
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Z tabulky vyplývá, že průměrná hodnota 7denního PRIBORu k 3měsíčnímu PRIBORu 

je 85,08 %, směrodatná odchylka má hodnotu 4,23 %, což je relativně nízká hodnota. 

Interval v rozmezí 82,38 % - 87,77 % s 95 % pravděpodobností pokrývá skutečnou 

hodnotu parametru. Na základě směrodatné odchylky a velikosti rozmezí intervalu 

spolehlivosti můžeme soudit: v průběhu roku byly hodnoty podílu relativně málo 

odchýlené od střední hodnoty a průměr tak může být použit pro další výpočty. 

Stejné závěry můžeme říci i o druhém výběrovém souboru, jenž vychází z poměru 

1měsíčního PRIBORu k 3měsíčnímu PRIBORu, kde odchýlení od střední hodnoty je 

ještě nižší. Výběrový průměr je v tomto případě 91 %, směrodatná odchylka 2,22 %  

a interval 89,59 % - 92,41 % s 95 % jistotou pokrývá skutečnou hodnotu parametru. 

Na základě stanoveného poměru k 3měsíčnímu PRIBORu a prognózy jeho vývoje, 

získané od Ministerstva financí (2019), budou stanoveny hodnoty 7D a 1M PRIBORu 

pro následující roky. 

Tab. 36: PRIBOR 2019-2022 (vlastní zpracování dle Ministerstva financí: 48. kolokvium) 

  3M PRIBOR 1D PRIBOR 1M PRIBOR 

2019 2,10 % 1,79 % 1,91 % 

2020 2,20 % 1,87 % 2,00 % 

2021 2,10 % 1,79 % 1,91 % 

2022 2,30 % 1,96 % 2,09 % 
 

Následující tabulka stanovuje nákladové úroky na příští čtyři roky pro jednotlivé úvěry.  

Tab. 37: Nákladové úroky 2019-2022 (vlastní zpracování a dle interní zprávy UO TEX, s.r.o.,) (UO TEX, s.r.o., 2019c) 

Nákladové úroky 

kumulativně za rok (v tis. Kč) 
2019 2020 2021 2022 

Investiční úvěr I. 0 0 0 0 

Investiční úvěr II. 67 43 18 1 

Investiční úvěr - technologie 484 353 202 65 

Investiční úvěr – hala 155 141 119 100 

Kontokorent I. 169 174 169 178 

Kontokorent II. 225 232 225 239 

Provozní úvěr 28 29 28 30 

Nákladové úroky celkem 1 129 972 761 613 
 

Tabulka níže zobrazuje v kumulativní podobě každoroční snižování závazků  

za bankovními institucemi. Splácení jednotlivých úvěrů včetně úroků a úmoru se 

nachází v příloze č. 10.   
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Tab. 38: Splácení závazků za bankovními institucemi – kumulativně (vlastní zpracování a dle interní 

zprávy UO TEX, s.r.o.) 

Splácení závazků za bankovními institucemi - kumulativně (v tis. Kč) 

Rok Kr. závazky Dl. závazky Celkem 

2019 1 415 4 481 5 896 

2020 1 393 4 412 5 806 

2021 1 393 4 412 5 806 

2022 1 345 4 258 5 602 

4.4 Optimistická varianta finančního plánu 

Tato varianta, jak již název napovídá, je založena na optimisticky stanovených tržbách 

z prodeje výrobků a služeb pro následující období 2019-2022. Bylo shledáno,  

že nejpravděpodobnější optimistická varianta vychází z průměrného tempa růstu tržeb 

za posledních deset let, to činí 3,3 % ročně. Detailní zpracování prognózy tržeb je 

k nalezení ve stejně pojmenované kapitole 4.2. Tržby pro následující období jsou 

stanoveny takto: rok 2019 – 69 111 tis. Kč, rok 2020 – 71 391 tis. Kč,  

rok 2021 – 73 747 tis. Kč, rok 2022 – 76 181 tis. Kč.  

Ostatní položky finančního plánu byly stanoveny procentuálním podílem k tržbám a 

metodou doby obratu. Položky dlouhodobého majetku byly stanoveny na základě 

koeficientu investiční náročnosti k tržbám z předchozích let. U některých položek byly 

stanoveny individuální postupy, aby tak co nejvěrněji zobrazovaly budoucí vývoj. 

Následující tři podkapitoly jsou věnovány plánovaným účetním výkazům a popisu, jak 

byly stanoveny hodnoty u jednotlivých položek. 

4.4.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Tato podkapitola zobrazuje plánovaný výkaz zisku a ztráty v optimistické variantě, 

včetně popisu stanovení hodnot u jednotlivých položek. Plánovaný výkaz zobrazuje 

pouze vybrané relevantní položky. 
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Tab. 39: Plánovaný výkaz zisku a ztráty - optimistická varianta (vlastní zpracování) 

Výkaz zisku a ztráty (vybrané položky v tis. Kč) 2019 2020 2021 2022 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 69 111 71 391 73 747 76 181 

II. Tržby za prodej zboží 54 864 65 837 72 420 79 663 

A. Výkonová spotřeba 86 557 97 529 104 430 111 901 

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 46 689 55 698 60 906 66 598 

A.2. Spotřeba materiálu a energie 31 100 32 126 33 186 34 281 

A.3. Služby 8 768 9 705 10 338 11 022 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti -246 -254 -262 -271 

C. Aktivace -680 -753 -802 -855 

D. Osobní náklady 26 666 27 998 28 820 29 670 

E. 

 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 
6 474 6 772 7 070 7 368 

III. Ostatní provozní výnosy 2 265 2 265 2 265 2 265 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  11 11 11 11 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 1 103 1 103 1 103 1 103 

III.3. Jiné provozní výnosy 1 151 1 151 1 151 1 151 

F. Ostatní provozní náklady 2 776 2 882 2 882 2 882 

F.1. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 
- - - - 

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 688 688 688 688 

F.3. Daně a poplatky 274 380 380 380 

F.4. 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní 

náklady příštích období 
- - - - 

F.5. Jiné provozní náklady 1 814 1 814 1 814 1 814 

* Provozní výsledek hospodaření  4 692 5 318 6 295 7 413 

IV. 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

– podíly 
- - - - 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly - - - - 

V. 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
- - - - 

H. 

Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetkem 
- - - - 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy - - - - 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti - - - - 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 1 582 1 525 1 384 1 305 

J.1. 

Nákladové úroky a podobné náklady - 

ovládaná nebo ovládající osoba 
348 348 348 348 

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 1 234 1 177 1 036 957 

VII. Ostatní finanční výnosy 339 375 400 426 

K. Ostatní finanční náklady 499 553 589 628 
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* Finanční výsledek hospodaření -1 743 -1 703 -1 573 -1 506 

** Výsledek hospodaření před zdaněním 2 949 3 615 4 722 5 907 

L. Daň z příjmů 560 687 897 1 122 

** Výsledek hospodaření po zdanění 2 389 2 928 3 825 4 784 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 2 389 2 928 3 825 4 784 

 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 

Představují pro společnost významnou část obratu, která byla naplánovaná v kapitole 

4.2 Prognóza tržeb. 

Tržby za prodej zboží 

Jak vyplynulo z finanční a strategické analýzy, tržby za zboží představují pro společnost 

důležitou část tržeb, která v posledních letech roste a vedení společnosti s nárůstem 

v dalších letech počítá. V roce 2019 chce společnost představit svým zákazníkům 

rolovanou minerální vatu, která v roce 2018 byla nedostatkovým zbožím na českém 

trhu. V roce 2020 hodlá společnost rozšířit svůj sortiment o extrudovaný polystyrén. 

V posledních dvou letech plánovaného období má společnost v plánu představit 

doplňky pro nabízený sortiment (pojiva apod.).  

Společnost v současné době nenabízí blízký substitut k nově zamýšlenému zboží, hodlá 

také zaměstnat nové obchodní zástupce. Většina současných odběratelů používá pro své 

podnikání minerální vatu i extrudovaný polystyren od jiných dodavatelů. V případě 

nižších cen než u konkurence lze očekávat změnu dodavatele. 

Z výše uvedených důvodů můžeme u vývoje tržeb za zboží očekávat skokový růst. Bylo 

tak přistoupeno k predikci společnosti, jež odhaduje v optimistické variantě roční růst  

o 20 %, a to v prvních dvou letech, v letech 2021 a 2022 počítá s růstem vždy o 10 % 

oproti předchozímu roku. 

Náklady vynaložené na prodané zboží  

Protože se jedná o zboží, je tato položka naplánována procentuálním poměrem k tržbám 

za zboží. V posledních dvou sledovaných letech lze spatřit snižující se podíl nákladů  

na tržbách, samotné tržby jsou rostoucí. Společnost tak vytváří úspory z rozsahu. V roce 

2017 se snížil podíl na tržbách o 0,8 %, v roce následujícím o 0,96%.  Do dalších let 

společnost počítá s dalším snižováním, z důvodu opatrnosti bylo stanoveno,  

že v následujících čtyřech letech bude docházet ke každoročnímu snižování  
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o 0,5procentního bodu. Výchozí hodnota je 85,6 %, ta pochází z roku 2018. V roce 

2022 tak podíl nákladů bude činit 83,6 %. 

Spotřeba materiálu a energie 

Svou povahou patří pouze k tržbám za vlastní výrobky a služby. I zde společnost 

zaznamenává snižování procentuálního podílu nákladů na tržbách, a to již od roku 2015. 

V roce 2018 činil tento pokles více jak 2procentní body. Společnost předpokládá 

v následujícím roce pokles o 1,28procentního bodu na 45 %. Důvody, díky kterým  

lze očekávat další snížení, jsou čtyři. Společnost má v plánu změnit část dodavatelů  

za levnější, dále z vyšší části vyrábět polotovary, které jsou levnější než od dodavatele. 

Třetím důvodem je snižování spotřeby materiálu na jeden kus. Posledním důvodem je 

pak změna cenové politiky u některých výrobků. S hodnotou 45 % je pak počítáno  

po celé plánované období. 

Služby a aktivace 

Tyto položky byly naplánovány procentuálním podílem k tržbám za výrobky a zboží. 

Náklady – Služby představují v průměru 7,07 % z tržeb za výrobky a zboží, u Aktivace 

je to -0,55 %. 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 

Jak již sám název napovídá, jedná se o vlastní činnost, proto se u této položky vychází 

z procentuálního podílu k tržbám za výrobky, průměrný podíl byl v minulých letech  

-0,36 %. 

Osobní náklady 

Společnost UO TEX se, jak již bylo řečeno, zabývá mimo prodeje výrobků i prodejem 

zboží. Ovšem osobní náklady spojené s výrobou jsou daleko vyšší. Proto bylo 

přistoupeno k vyčíslení osobních nákladů (za období 2016-2018), které vznikají kvůli 

prodeji zboží. Tyto náklady byly odečteny od celku a vznikly tak osobní náklady, 

vztahující se pouze k tržbám za výrobky. Díky tomu bylo možné zjistit průměrný 

procentuální podíl na tržbách za výrobky. 

Část osobních nákladů, vztahujících se ke zboží, činila v roce 2018 – 2 015 tis. Kč.  

Dle plánu společnosti bude navýšena o 536 tis. Kč v roce 2019 a 2020. Tyto dva roky 

společnost hodlá rozšířit sortiment a s tím i zvýšit počty obchodníků. Tyto osobní 
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náklady budou v roce 2019 v hodnotě 2 551 tis. Kč a následující roky v hodnotě  

3 087 tis. Kč. 

Zbylá část osobních nákladů, která se vztahuje k výrobkům, bude do budoucích let 

stanovena procentuálním podílem k tržbám za výrobky, který činí 34,9 %. 

Tab. 40: Určení osobních nákladů (vlastní zpracování dle Interní zprávy společnosti) 

Osobní náklady (v tis. Kč) 2016 2017 2018 Průměr 

Celkové osobní náklady 24 208 25 285 26 565 X 

Osobní náklady (zboží) 2 086 1 910 2 015 X 

Osobní náklady (výrobky) 22 122 23 376 24 550 X 

Podíl osobních nákladů (výrobky) k tržbám 

za výrobky 
34,5 % 33,5 % 36,7 % 34,9 % 

 

Sledované období bylo zkráceno z důvodu významných organizačních změn  

u obchodníků se zbožím, které se udály na přelomu roku 2015 a 2016. 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 

Nelze stanovit procentuálním podílem k tržbám. Odpisy lze stanovit z plánu investic, 

jelikož společnost nevytváří detailní plán investic, bylo přistoupeno k výpočtu 

koeficientu náročnosti z přechozích let, který udává do vztahu investice a tržby. 

Z vypočtené výše investic byly následně dopočítány i odpisy. Detailní výpočty investic 

a odpisů se nachází v kapitole 4.3 a v příloze č. 7 a 8 této práce. 

Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady 

Při porovnání předchozího vývoje těchto výnosů (nákladů) s vývojem tržeb lze odvodit, 

že mezi tržbami a těmito položkami není velká závislost. K ověření této domněnky bylo 

využito Pearsonova korelačního koeficientu, ten porovnával ostatní provozní výnosy či 

náklady na straně jedné a tržby za výrobky, zboží či jejich součet na straně druhé. 

Výsledky těchto koeficientů se nacházely v rozmezí -0,425 – -0,158, koeficient je 

záporný a korelace by se dala hodnotit jako slabá.  

Prodej materiálu, dl. majetku apod. není předmětem činnosti společnosti UO TEX,  

a proto nelze předpokládat ani jeho růst. V rámci těchto položek tak bylo užito 

průměrných hodnot za posledních šest let. Mimo položek Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 

období, které po většinu času vykazovaly nulové hodnoty a tato hodnota je plánována  
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i na příští období. Položka Daně a poplatky byla od roku 2020 navýšena o 106 tis. Kč,  

a to z důvodu zvýšení daně z nemovitých věcí. 

Položky finančních nákladů a výnosů 

Následující položky vykazovaly v minulých letech většinou nulové hodnoty, a proto 

bude nulová hodnota doplněna i do plánovaných let, jedná se o: Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku – podíly, Náklady vynaložené na prodané podíly, Výnosy z ostatního 

dlouhodobého finančního majetku, Náklady související s ostatním dlouhodobým 

finančním majetkem, Výnosové úroky a podobné výnosy a Úpravy hodnot a rezervy ve 

finanční oblasti. 

Nákladové úroky a podobné náklady 

Dělí se na dvě položky, tou první jsou Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná 

nebo ovládající osoba, sem patří úroky, které jsou vyplácené společníkům. U těchto 

nákladů se předpokládá neměnná výše 348 tis. Kč, jelikož se nepředpokládá navyšování 

závazků a úroková sazba je fixní. 

Druhou položkou jsou Ostatní nákladové úroky a podobné náklady, do této položky 

spadají úroky z úvěrů od bankovních institucí. Detailní informace k doposud sjednaným 

úvěrům včetně splátkového kalendáře se nacházejí v kapitole 4.3 Východiska  

pro sestavení finančního plánu a v příloze č. 10. 

K nákladovým úrokům z těchto původních úvěrů jsou dále přičteny nákladové úroky 

z nově čerpaných úroků. Následující tabulka zobrazuje, v jaké výši budou nákladové 

úroky v jednotlivých letech. O tom, jaké budou výše úvěrů, výše splátek i způsob určení 

výše úroků, je pojednáváno v kapitole 4.4.2 Rozvaha, nadpis Závazky k úvěrovým 

institucím – dlouhodobé. 

Tab. 41: Určení ostatních nákladových úroků pro období 2019-2022 - optimistická varianta (vlastní 

zpracování) 

 Název (v tis. Kč) 2019 2020 2021 2022 

Nákladové úroky - z nových úvěrů 105 205 275 343 

Nákladové úroky - z původních úvěrů 1 129 972 761 613 

Nákladové úroky celkem 1 234 1 177 1 036 957 
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Ostatní finanční výnosy a náklady  

Výše zmíněné položky byly stanoveny na základě procentuálního podílu k tržbám  

za výrobky a zboží. Výnosy představovaly v průměru 0,27 % podílu na tržbách, 

náklady 0,4 %. 

Daň z příjmů 

Společnost UO TEX bude ve všech plánovaných letech vytvářet zisk. Ze zisku je 

odváděna daň z příjmu pro právnické osoby, která v současné době činí 19 %. S touto 

sazbou se počítá i do plánovaného období.  

4.4.2 Plánovaná rozvaha 

Následující část obsahuje rozvahu, tedy aktiva a pasiva v optimistické variantě.  

Tab. 42: Plánovaná rozvaha - aktiva - optimistická varianta (vlastní zpracování) 

Aktiva (vybrané položky v tis. Kč) 2019 2020 2021 2022 

AKTIVA CELKEM 118 221 118 854 119 399 120 687 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál - - - - 

B. Dlouhodobý majetek 82 603 78 901 74 901 70 604 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 69 121 155 173 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 82 510 78 756 74 722 70 408 

B.II.1. Pozemky a stavby 54 120 53 683 53 192 52 646 

B.II.1.1. Pozemky 2 097 2 097 2 097 2 097 

B.II.1.2. Stavby 52 023 51 586 51 095 50 549 

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 28 101 24 784 21 241 17 473 

B.II.5. 
Poskytnuté zálohy na DHM 

a nedokončený DHM 
289 289 289 289 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 24 24 24 24 

C. Oběžná aktiva 35 310 39 645 44 190 49 775 

C.I. Zásoby 22 276 24 551 26 103 27 780 

C.I.1. Materiál 6 777 7 000 7 231 7 470 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 1 071 1 107 1 143 1 181 

C.I.3. Výrobky a zboží 14 428 16 444 17 728 19 129 

C.I.3.1. Výrobky 5 208 5 380 5 558 5 741 

C.I.3.2. Zboží 9 220 11 064 12 171 13 388 

C.II. Pohledávky 13 001 14 382 15 313 16 321 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 87 87 87 87 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 12 914 14 295 15 226 16 234 

C.III. Krátkodobý finanční majetek     

C.IV. Peněžní prostředky 32 712 2 775 5 674 

D. Časové rozlišení aktiv 308 308 308 308 



97 

 

Dlouhodobý majetek 

Společnost v současné době disponuje dlouhodobým hmotným, nehmotným  

a finančním majetkem. Položky Dlouhodobý nehmotný majetek, Stavby a Hmotné 

movité věci a jejich soubory byly naplánovány dle koeficientu náročnosti z předchozích 

let. Detailní výpočty investic a odpisů se nachází v kapitole 4.3 a v příloze č. 7 a 8 této 

práce. 

U položky Pozemky, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a Dlouhodobého 

finančního majetku se neočekává v budoucích letech růst, zůstává tak hodnota z roku 

2018.  

Zásoby 

V podskupině zásoby společnost plánuje čtyři položky. Všechny jsou plánované 

metodou doby obratu, respektive její průměrnou dobou za sledované období.  

Tři z těchto položek - Materiál, Nedokončená výroba a polotovary a Výrobky se vztahují 

k vlastním výrobkům a službám. Proto je u nich počítána doba obratu, která vychází 

z tržeb za vlastní výrobky a služby.  

Čtvrtou položkou, která je plánována v zásobách, je Zboží. To je určeno na základě 

průměrné doby obratu k tržbám za zboží. V posledních letech byla doba obratu výrazně 

vyšší než výsledný průměr. Proto byly z průměru vynechány první dva roky, výsledek 

poté činní 60,53 (poslední čtyři roky), průměr za poslední dva roky je 60,50. V plánu 

bude počítáno s hodnotou 60,5. 

Dlouhodobé pohledávky 

Vykazují v průběhu let minimální růst, a proto je pro plánované období ponechána 

hodnota z roku 2018. 

Krátkodobé pohledávky 

Jsou naplánované metodou doby obratu z tržeb za výrobky a zboží v minulých letech. 

Ovšem v minulosti je patrný výrazný pokles mezi lety 2014 a 2015. Aby nedošlo 

k nadhodnocení tohoto aktiva, bylo přistoupeno k výpočtu průměrné doby obratu jen  

za poslední čtyři roky. Průměrná doba obratu z tržeb za výrobky a zboží činí 37,5 dne. 

Peněžní prostředky 

Hodnota této položky byla přebrána z výkazu Cash flow, konkrétně z položky  

Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na konci účetního období. 



98 

 

Časové rozlišení 

U této položky byla po celé plánované období ponechána hodnota z roku 2018. 

Tab. 43: Plánovaná rozvaha - pasiva - optimistická varianta (vlastní zpracování) 

Pasiva (vybrané položky v tis. Kč) 2019 2020 2021 2022 

PASIVA CELKEM 118 221 118 854 119 399 120 687 

A. Vlastní kapitál 51 990 54 918 58 742 63 527 

A.I. Základní kapitál 14 000 14 000 14 000 14 000 

A.II. Ážio a kapitálové fondy - - - - 

A.III. Fondy ze zisku 32 924 32 924 32 924 32 924 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 2 677 5 066 7 994 11 818 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
2 389 2 928 3 825 4 784 

B.+C. CIZÍ ZDROJE 66 231 63 936 60 657 57 160 

B. Rezervy 50 50 50 50 

C. Závazky 66 181 63 886 60 607 57 110 

C.I. Dlouhodobé závazky 31 627 29 257 26 387 23 172 

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 17 970 15 600 12 730 9 515 

C.I.8. Odložený daňový závazek 2 747 2 747 2 747 2 747 

C.I.9. Závazky - ostatní 10 910 10 910 10 910 10 910 

C.II. Krátkodobé závazky 34 554 34 629 34 220 33 938 

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 18 747 17 354 15 960 14 616 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 12 787 14 154 15 076 16 074 

C.II.8. Závazky - ostatní 3 021 3 122 3 184 3 249 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 1 307 1 372 1 412 1 454 

C.II.8.4. 
Závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění 
720 756 778 801 

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 528 528 528 528 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 433 433 433 433 

C.II.8.7. Jiné závazky 33 33 33 33 

D. Časové rozlišení pasiv - - - - 

 

Základní kapitál 

Za sledované období nedošlo k jeho změně. Společnost v plánovaném období změnu 

neočekává. 

Ážio a kapitálové fondy 

Za období 2013-2018 vykazuje položka nulovou hodnotu, s tím je počítáno i do 

budoucích let. 
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Fondy ze zisku 

Tato položka vykazuje stabilní hodnotu od roku 2016. Předpokládá se, že do budoucích 

let bude neměnná.  

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Do této položky společnost v minulosti převáděla výsledek hospodaření z běžného 

účetního období. V následujícím období není plánována změna, a tedy každoročně bude 

docházet k převodu zisku/ztráty z běžného účetního období do této položky. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Hodnota této položky je převzata z výkazu zisku a ztráty z položky Výsledek 

hospodaření po zdanění.  

Rezervy 

Jsou ponechány v hodnotě, kterou položka vykazovala poslední dva sledované roky. 

Závazky k úvěrovým institucím - dlouhodobé 

Tyto závazky jsou ponižovány dle splátkových kalendářů. Zároveň jsou navyšovány 

novými úvěry, aby bylo dosaženo fungování společnosti (investice, solventnost apod.).  

K závazkům sjednaným do konce roku 2018 lze nalézt detailnější informace (splátkové 

kalendáře, výše úroků apod.) v kapitole 4.3 Východiska pro sestavení finančního plánu 

a v příloze č. 10. 

V minulých letech společnost velkou část investic do dlouhodobého majetku kryla 

z nových bankovních úvěrů. Tento způsob financování bude preferován i do budoucna. 

Financován bude dlouhodobý hmotný majetek, konkrétně stavby a hmotné movité věci. 

Hodnota investic v jednotlivých letech, jak určil investiční plán, je následující:  

3 000 tis. Kč v roce 2019, následně 3 001 tis. Kč, 3 001 tis. Kč a 3 002 tis. Kč. 

Každoročně tak dojde k čerpání úvěru (v lednu), začátek splácení je únor téhož roku, 

kdy byl úvěr poskytnut. Doba trvání úvěrů je 6 let, přičemž úroková sazba je stejná, 

jako u Investičního úvěru II., který má nejvyšší úrokovou sazbu ze současných úvěrů. 

Následující tabulka zobrazuje v řádku jedna výši čerpání úvěrů v daném roce. 

Následující řádek zobrazuje hodnotu čerpaného úvěru na konci prvního roku, tedy jeho 

konečný stav. Třetí řádek této tabulky zobrazuje součet úmorů úvěrů, které byly 

čerpány v minulých letech. Například v roce 2021 – došlo k úmoru 500 tis. Kč z úvěru 

2019 a k úmoru 500 tis. Kč z úvěru 2020. Řádek čtyři vychází ze splátkových kalendářů 
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úvěrů, které jsou již sjednány, hodnoty byly převzaty z tabulky č. 38. Poslední řádek 

zobrazuje, o kolik bude snížen dlouhodobý závazek oproti předchozímu roku. Položky 

snižující tento závazek jsou: Úmor původních úvěrů a Úmor nových úvěrů poskytnutých 

v předchozích letech. Položka, navyšující dlouhodobé úvěry je: Nově poskytnutý úvěr  

na konci prvního období.  

Tab. 44: Snižování dlouhodobých úvěrů v letech 2019-2022 – optimistická varianta (vlastní zpracování) 

ř. Název 2019 2020 2021 2022 

1. Výše nově poskytnutého úvěru 3 000 3 001 3 001 3 002 

2. 
Nově poskytnutý úvěr na konci prvního 

období 
2 542 2 543 2 543 2 543 

3. 
Úmor nových úvěrů poskytnutých v 

předchozích letech 
- 500 1 000 1 500 

4. Úmor původních úvěrů 4 481 4 412 4 412 4 258 

5. 
Snižování závazků za bankovními 

institucemi 
1 939 2 370 2 870 3 215 

 

Splátkový kalendář nově sjednaných úvěrů je obsahem přílohy č. 11.  

Odložený daňový závazek 

U této položky bude ponechána hodnota z roku 2018. 

Závazky - ostatní 

Tato položka je tvořena pouze Závazky za společníky, u kterých společnost 

nepředpokládá růst. Je tak ponechána v konstantní výši. 

Závazky k úvěrovým institucím – krátkodobé 

Stejně jako závazky k úvěrovým institucím dlouhodobé, vychází z informací  

a splátkových kalendářů, obsažených v kapitole 4.2 a v příloze č. 10. U krátkodobých 

úvěrů se v budoucnosti neplánuje jejich navýšení. 

Závazky z obchodních vztahů 

Jsou plánované metodou doby obratu. Ve sledovaných letech byla vypočítána doba 

obratu, vycházející z tržeb za vlastní výrobky a zboží. Následně byla zjištěna průměrná 

hodnota, která byla použita pro určení budoucího vývoje. 

Závazky – ostatní 

Obsahují celkem pět nenulových položek. 
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Závazky k zaměstnancům v minulých letech činily podíl těchto závazků na osobních 

nákladech v průměru 4,9 %, přičemž jednotlivé hodnoty se pohybovaly v rozmezí  

4,68-5,15 %. Tato položka je tak spočítána jako 4,9 % z osobních nákladů,  

které se nacházejí ve výkazu zisku a ztráty. 

Obdobně bylo postupováno i u Závazků ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění. Zde je průměrný podíl k osobním nákladům 2,7 %. Hodnoty se pohybovaly 

v rozmezí 2,56 - 2,84 %. 

Zbylé tři položky jsou ponechány v konstantní výši roku 2018 (Stát - daňové závazky  

a dotace, Dohadné účty pasivní a Jiné závazky). 

Časové rozlišení pasiv 

Mimo rok 2013 byla hodnota časového rozlišení nulová. S nulovou hodnotou  

je počítáno i do budoucích let. 

4.4.3 Plánované cash flow 

Posledním plánovaným výkazem je cash flow, které využívá hodnot, získaných 

z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Konečný stav peněžních prostředků pak vstupuje  

do peněžních prostředků v rozvaze. 

Výkaz je rozdělen do tří částí, a to cash flow z provozní, investiční a finanční činnosti. 

V plánovaných letech dosahuje cash flow z provozní činnosti kladných hodnot (příjem 

je vyšší než výdej peněžních prostředků), zbylé dvě části cash flow se vždy snižují.  

K navýšení konečného stavu peněžních prostředků dochází ve všech obdobích mimo 

rok 2019. 

Cash flow z provozní činnosti je kladné hlavně zásluhou odpisů, které činily v každém 

roce minimálně 6 474 tis. Kč. Druhou významnou položkou je účetní zisk, který činil 

minimálně 2 389 tis. Kč. Naopak nejvíce provozní cash flow snižuje nákup zásob  

a zvyšuje hodnotu krátkodobých pohledávek. 

Cash flow z investiční činnosti je záporné zejména z důvodu vysokých odpisů. Kladné 

hodnoty zde dosahuje změna dlouhodobého majetku, a to z důvodu jeho každoročního 

snižování.  Záporné cash flow z finanční činnosti je způsobeno splácením dlouhodobých 

závazků úvěrovými institucemi. 



102 

 

Tab. 45: Plánované cash flow - optimistická varianta (vlastní zpracování) 

Přehled o peněžních tocích 2019 2020 2021 2022 

Stav PP a ekvivalentů na začátku úč. období 748 32 712 2 775 

CF Z PROVOZNÍ ČINNOSTI  4 292 6 119 8 003 9 186 

Účetní zisk nebo ztráta po zdanění 2 389 2 928 3 825 4 784 

Odpisy 6 474 6 772 7 070 7 368 

Změna rezerv - - - - 

Změna zásob -1 450 -2 275 -1 551 -1 677 

Změna dlouhodobých pohledávek - - - - 

Změna krátkodobých pohledávek -3 288 -1 381 -931 -1 008 

Změna - časové rozlišení aktiv - - - - 

Změna - časové rozlišení pasiv - - - - 

Změna kr. závazků včetně kr. bankovních úvěrů  168 75 -409 -282 

CF Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI -3 069 -3 070 -3 070 -3 071 

Změna dlouhodobého nehmotného majetku -69 -52 -35 -17 

Změna dlouhodobého hmotného majetku 3 474 3 754 4 034 4 314 

Změna dlouhodobého finančního majetku - - - - 

Odpočet odpisů -6 474 -6 772 -7 070 -7 368 

CF Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ -1 939 -2 370 -2 870 -3 215 

Změna vlastního kapitálu  2 389 2 928 3 825 4 784 

Odečtení běžného výsledku hospodaření -2 389 -2 928 -3 825 -4 784 

Změna dl. závazků včetně dl. bankovních úvěrů -1 939 -2 370 -2 870 -3 215 

Čisté zvýšení, resp. snížení PP -716 679 2 063 2 900 

Stav PP a ekvivalentů na konci účetního 

období 
32 712 2 775 5 674 

4.5 Pesimistická varianta finančního plánu 

Varianta tohoto plánu se odvíjí od pesimisticky stanovených tržeb z prodeje výrobků  

a služeb pro období 2019-2022. Vývoj tržeb zde vychází z průměrného tempa růstu  

za poslední tři roky, což činní -3,15 %.  Toto tempo v letech 2021 a 2022 zpomaluje  

na -2,15, respektive na -1,15 %. Tržby za výrobky se předpokládají takové:  

64 796 tis. Kč – 2019, 62 754 tis. Kč – 2020, 61 405 tis. Kč – 2021  

a 60 699 tis. Kč – 2022. Tyto hodnoty vycházejí z kapitoly 4.2 Prognóza tržeb. 

Metodika výpočtu u jednotlivých položek účetního výkazu je identická s optimistickou 

variantou plánu. V optimistické variantě je tato metodika detailně popsána, proto zde 

bude věnována pozornost pouze těm položkám, které se odlišují. 

4.5.1 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Tento výkaz se odlišuje zejména jinou výší tržeb, konkrétně za výrobky a zboží. 

Informace ohledně změněných položek jsou k nalezení pod následující tabulkou. 
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Tab. 46: Plánovaný výkaz zisku a ztráty - pesimistická varianta (vlastní zpracování) 

Výkaz zisku a ztráty (vybrané položky v tis. Kč) 2019 2020 2021 2022 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb  64 796   62 754   61 405   60 699  

II. Tržby za prodej zboží  52 578   60 465   63 488   66 662  

A. Výkonová spotřeba  82 334   88 410   90 335   92 718  

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží  44 875   51 455   53 870   56 396  

A.2. Spotřeba materiálu a energie  29 158   28 240   27 632   27 315  

A.3. Služby  8 301   8 715   8 833   9 008  

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti -230  -223  -218  -216  

C. Aktivace -644  -676  -685  -698  

D. Osobní náklady  25 161   24 984   24 514   24 267  

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 6 474 6 730 6 986 7 242 

III. Ostatní provozní výnosy  2 265   2 265   2 265   2 265  

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   11   11   11   11  

III.2. Tržby z prodeje materiálu  1 103   1 103   1 103   1 103  

III.3. Jiné provozní výnosy  1 151   1 151   1 151   1 151  

F. Ostatní provozní náklady  2 776   2 882   2 882   2 882  

F.1. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 

 -     -     -     -    

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu  688   688   688   688  

F.3. Daně a poplatky  274   380   380   380  

F.4. 

Rezervy v provozní oblasti a komplexní 

náklady příštích období 

 -     -     -     -    

F.5. Jiné provozní náklady  1 814   1 814   1 814   1 814  

* Provozní výsledek hospodaření   3 767   3 377   3 345   3 430  

IV. 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

– podíly 

 -     -     -     -    

G. Náklady vynaložené na prodané podíly  -     -     -     -    

V. 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 

 -     -     -     -    

H. 

Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetkem 

 -     -     -     -    

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy  -     -     -     -    

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti  -     -     -     -    

J. Nákladové úroky a podobné náklady  1 567   1 496   1 345   1 256  

J.1. 

Nákladové úroky a podobné náklady - 

ovládaná nebo ovládající osoba 

 348   348   348   348  

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady  1 219   1 148   997   908  

VII. Ostatní finanční výnosy  321   337   342   348  

K. Ostatní finanční náklady  473   496   503   513  

* Finanční výsledek hospodaření -1 719  -1 656  -1 507  -1 421  
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** Výsledek hospodaření před zdaněním  2 048   1 721   1 838   2 009  

L. Daň z příjmů  389   327   349   382  

** Výsledek hospodaření po zdanění  1 659   1 394   1 489   1 627  

*** Výsledek hospodaření za účetní období  1 659   1 394   1 489   1 627  

 

Tržby za prodej zboží 

I v této variantě společnost očekává skokový růst. V prvních dvou letech předpokládá 

tempo růstu 15 %, jelikož každý rok bude přidán do sortimentu nový druh zboží.  

Zbylé dva roky se předpokládá zpomalení tempa na 5 %.  

Náklady vynaložené na prodané zboží  

Společnost má zde nižší tržby za zboží oproti optimistické variantě, a proto je zde  

i předpoklad zpomalení úspor z rozsahu. V této variantě plánu tak bude docházet  

ke každoročnímu snižování podílu na tržbách o 0,25procentního bodu. Z výchozí 

hodnoty 85,6 % v roce 2018 klesne podíl na tržbách k roku 2022 na 84,6 %. 

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady  

Jelikož v pesimistické variantě je počítáno s čerpáním jiné výše úvěrů než 

v optimistické variantě, dochází tak ke změně i u výše úroků. Další informace  

o budoucích úvěrech se nachází v kapitole 4.5.2 Rozvaha. 

Tab. 47: Určení ostatních nákladových úroků pro období 2019-2022 - pesimistická varianta (vlastní 

zpracování) 

 Název (v tis. Kč) 2019 2020 2021 2022 

Nákladové úroky - z nových úvěrů 90 176 236 295 

Nákladové úroky - z původních úvěrů 1 129 972 761 613 

Nákladové úroky celkem 1 219 1 148 997 908 

4.5.2 Plánovaná rozvaha 

Položky obsažené v aktivech jsou plánovány stejnými metodami jako u optimistické 

varianty.  Celková bilanční suma je zde nižší, a to z důvodu, že většina položek se odvíjí 

od výše tržeb, které jsou v této variantě také nižší. Celková aktiva v této variantě 

počítají s poklesem, z původních 117 603 tis. Kč na 108 833 tis. Kč. Za tento pokles 

může především pokles dlouhodobého majetku, respektive vysoké odpisy.  
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Tab. 48: Plánovaná rozvaha - aktiva - pesimistická varianta (vlastní zpracování) 

Aktiva (vybrané položky v tis. Kč) 2019 2020 2021 2022 

AKTIVA CELKEM  116 339   114 272   111 418   108 576  

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál - - - - 

B. Dlouhodobý majetek  82 172   78 080   73 733   69 132  

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  59   103   133   149  

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  82 089   77 953   73 576   68 959  

B.II.1. Pozemky a stavby  53 889   53 229   52 522   51 768  

B.II.1.1. Pozemky  2 097   2 097   2 097   2 097  

B.II.1.2. Stavby  51 792   51 132   50 425   49 671  

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory  27 911   24 435   20 766   16 902  

B.II.5. 
Poskytnuté zálohy na DHM 

a nedokončený DHM 
 289   289   289   289  

B.III. Dlouhodobý finanční majetek  24   24   24   24  

C. Oběžná aktiva  33 859   35 884   37 377   39 136  

C.I. Zásoby  21 077   22 017   22 270   22 670  

C.I.1. Materiál  6 354   6 153   6 021   5 952  

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary  1 004   973   952   941  

C.I.3. Výrobky a zboží  13 719   14 891   15 297   15 777  

C.I.3.1. Výrobky  4 883   4 729   4 628   4 574  

C.I.3.2. Zboží  8 836   10 161   10 670   11 203  

C.II. Pohledávky  12 313   12 922   13 097   13 354  

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky  87   87   87   87  

C.II.2. Krátkodobé pohledávky  12 226   12 835   13 010   13 267  

C.III. Krátkodobý finanční majetek     

C.IV. Peněžní prostředky  469   945   2 010   3 112  

D. Časové rozlišení aktiv  308   308   308   308  

 

Stejně jako aktiva, také i pasiva (položky) jsou plánovány stejnými metodami.  

V této variantě se počítá s menšími investicemi do dlouhodobého majetku, a tak i nově 

sjednané úvěry budou mít menší hodnotu, viz. následující tabulka. Splátkové kalendáře 

nových úvěrů jsou obsahem přílohy č.12 této práce. 

Tab. 49: Snižování dlouhodobých úvěrů v letech 2019-2022 – pesimistická varianta (vlastní zpracování) 

Název 2019 2020 2021 2022 

Výše nově poskytnutého úvěru 2 579 2 579 2 580 2 581 

Nově poskytnutý úvěr na konci prvního období 2 185 2 185 2 186 2 187 

Úmor nových úvěrů poskytnutých v předchozích 

letech 

0 430 860 1 290 

Úmor původních úvěrů 4 481 4 412 4 412 4 258 

Snižování závazků za bankovními institucemi 2 296 2 657 3 086 3 361 
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Tab. 50: Plánovaná rozvaha - pasiva - pesimistická varianta (vlastní zpracování) 

Pasiva (vybrané položky v tis. Kč) 2019 2020 2021 2022 

PASIVA CELKEM 116 339 114 272 111 418 108 576 

A. Vlastní kapitál 51 260 52 654 54 142 55 770 

A.I. Základní kapitál 14 000 14 000 14 000 14 000 

A.II. Ážio a kapitálové fondy - - - - 

A.III. Fondy ze zisku 32 924 32 924 32 924 32 924 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 2 677 4 336 5 730 7 218 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
1 659 1 394 1 489 1 627 

B.+C. CIZÍ ZDROJE 65 079 61 618 57 275 52 806 

B. Rezervy 50 50 50 50 

C. Závazky 65 029 61 568 57 225 52 756 

C.I. Dlouhodobé závazky 31 270 28 613 25 527 22 166 

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 17 613 14 956 11 870 8 509 

C.I.8. Odložený daňový závazek 2 747 2 747 2 747 2 747 

C.I.9. Závazky – ostatní 10 910 10 910 10 910 10 910 

C.II. Krátkodobé závazky 33 759 32 955 31 699 30 590 

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 18 747 17 354 15 960 14 616 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 12 106 12 709 12 881 13 136 

C.II.8. Závazky – ostatní 2 906 2 893 2 857 2 838 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 1 233 1 224 1 201 1 189 

C.II.8.4. 
Závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění 
679 675 662 655 

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 528 528 528 528 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 433 433 433 433 

C.II.8.7. Jiné závazky 33 33 33 33 

D. Časové rozlišení pasiv - - - - 

4.5.3 Plánované cash flow 

Konečné stavy cash flow jsou nižší oproti optimistickému scénáři. Mimo první rok 

dosahuje cash flow z provozní činnosti nižších hodnot než v druhé variantě. V cash flow 

z finanční činnosti jsou hodnoty v optimistické variantě vyšší, to zejména z důvodu 

vyššího čerpání úvěrů.  Opakem je cash flow z investiční činnosti, kde jsou nižší výdaje, 

a to díky nižším investicím do dlouhodobého majetku. 
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Tab. 51: Plánované cash flow - pesimistická varianta (vlastní zpracování) 

Přehled o peněžních tocích 2019 2020 2021 2022 

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na 

začátku účetního období 
748 469 945 2 010 

CF Z PROVOZNÍ ČINNOSTI  4 654 5 771 6 791 7 104 

Účetní zisk nebo ztráta po zdanění 1 659 1 394 1 489 1 627 

Odpisy 6 474 6 730 6 986 7 242 

Změna rezerv - - - - 

Změna zásob -251 -940 -253 -400 

Změna dlouhodobých pohledávek - - - - 

Změna krátkodobých pohledávek -2 600 -609 -174 -257 

Změna - časové rozlišení aktiv - - - - 

Změna - časové rozlišení pasiv - - - - 

Změna kr. závazků včetně kr. bankovních úvěrů  -627 -804 -1 257 -1 109 

CF Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI -2 638 -2 638 -2 639 -2 641 

Změna dlouhodobého nehmotného majetku -59 -44 -30 -16 

Změna dlouhodobého hmotného majetku 3 895 4 136 4 377 4 617 

Změna dlouhodobého finančního majetku - - - - 

Odpočet odpisů -6 474 -6 730 -6 986 -7 242 

CF Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ -2 296 -2 657 -3 086 -3 361 

Změna vlastního kapitálu  1 659 1 394 1 489 1 627 

Odečtení běžného výsledku hospodaření -1 659 -1 394 -1 489 -1 627 

Změna dl. závazků včetně dl. bankovních úvěrů -2 296 -2 657 -3 086 -3 361 

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních 

prostředků 
-279 476 1 065 1 102 

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na 

konci účetního období 
469 945 2 010 3 112 

4.6 Zhodnocení variant finančního plánu 

V této kapitole dojde k porovnání a zhodnocení obou variant finančního plánu 

prostřednictvím finanční analýzy.  Provedena zde bude analýza vybraných poměrových 

a rozdílových ukazatelů a soustav ukazatelů. 

Ukazatele likvidity a rozdílové ukazatele 

Jak je patrné z tabulky likvidity veškeré hodnoty v průběhu let rostou. Optimistická 

varianta vykazuje v každém období o něco lepší výsledky. Mimo okamžitou likviditu 

v prvních dvou letech. Doporučených hodnot není dosaženo v žádném období. Nicméně 

běžná likvidita a okamžitá likvidita v optimistické variantě jsou poslední rok prakticky 

na její hranici. Ve srovnání s rokem 2018 je dosaženo lepších hodnot již v prvním roce 

plánu, a to v obou variantách. Výjimkou je zde pouze okamžitá likvidita,  

zde je dosaženo v obou variantách podobných či lepších hodnot po roce 2019. 
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Tab. 52: Ukazatele likvidity – finanční plán (vlastní zpracování) 

Likvidita 
Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Běžná likvidita 1,02 1,14 1,29 1,47 1,00 1,09 1,18 1,28 

Pohotová likvidita 0,38 0,44 0,53 0,65 0,38 0,42 0,48 0,54 

Okamžitá likvidita 0,00 0,02 0,08 0,17 0,01 0,03 0,06 0,10 

 

Ukazatel ČPK je analogický k běžné likviditě a má tedy i stejný průběh,  

kde optimistická varianta dosahuje vyšších hodnot než pesimistická. Zbylé dva 

ukazatele dosahují horších hodnot v optimistické variantě, ukazatel ČPPF v prvních 

dvou letech a ČPP po celé období. Pozitivně lze hodnotit kladné ČPK, které bylo 

v posledních letech záporné, stejně tak zbylé ukazatele dosahují prakticky po celé 

období lepších hodnot. 

Tab. 53: Rozdílové ukazatele – finanční plán (vlastní zpracování) 

Rozdílové 

ukazatele 

Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

ČPK  755   5 016   9 970   15 837  100 2 929 5 678 8 546 

ČPPF -21 608  -19 623  -16 220  -12 030  -21 064 -19 175 -16 679 -14 211 

ČPP -34 522  -33 917  -31 446  -28 264  -33 290 -32 011 -29 689 -27 478 

 

Ukazatele zadluženosti 

Vývoj Celkové zadluženosti je od roku 2016, kdy byla provedena rozsáhlá investice, 

pozvolna klesající. Tuto vlastnost neztratil ani ve finančních plánech. Hodnota v roce 

2016 činila 0,61, postupně klesla k 0,58 v roce 2018. Do roku 2022 je počítáno  

se snížením zadluženosti na 0,47 a v případě pesimistické varianty na 0,49.  

Ke snižování dochází i přes čerpání úvěrů na financování dlouhodobého majetku. 

Úrokové krytí v optimistické variantě dosahuje po roce 2019 doporučených hodnot. 

 Za nárůstem stojí zejména růst provozního výsledku hospodaření. V případě druhé 

varianty je zde zaznamenán pokles v roce 2020, po celé období není dosahováno 

doporučených hodnot.  

Dlouhodobá a Běžná zadluženost korespondují s předpoklady finančního plánu. Splácí 

se zejména dlouhodobé úvěry. Krátkodobé úvěry, nejčastěji ve formě kontokorentu,  

se nesplácí. Výsledky běžné zadluženosti dosahují obdobných hodnot jako v posledních 



109 

 

letech. V případě dlouhodobé zadluženosti dochází ke snižování, které je patrné již  

od roku 2017. Mezi variantami pak není prakticky rozdíl. 

Tab. 54: Ukazatele zadluženosti – finanční plán (vlastní zpracování) 

Zadluženost 
Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Celková zadluženost 0,56 0,54 0,51 0,47 0,56 0,54 0,51 0,49 

Úrokové krytí 2,97 3,49 4,55 5,68 2,40 2,26 2,49 2,73 

Dlouhodobá zadluženost 0,27 0,25 0,22 0,19 0,27 0,25 0,23 0,20 

Běžná zadluženost 0,29 0,29 0,29 0,28 0,29 0,29 0,28 0,28 

 

Ukazatele aktivity 

Obrat celkových aktiv roste již od roku 2016, kdy dosahoval hodnot 0,75. Od této doby 

pozvolným tempem roste (0,96 – 2018), tohoto pozitivního jevu je dosahováno v obou 

variantách, přičemž optimistická roste samozřejmě rychleji. Doporučené hodnoty je 

dosahováno od prvního roku v obou variantách.  

Obrat stálých aktiv se vyvíjí obdobně jako předchozí ukazatel. Oborový průměr  

za posledních šest let by 1,73. Pesimistická varianta přesáhla tento průměr  

až v posledním roce. Druhá varianta dosáhla tohoto milníku již v roce 2020. 

Hodnoty zbylých ukazatelů jsou si velmi podobné nebo identické. 

Tab. 55: Ukazatele aktivity – finanční plán (vlastní zpracování) 

Aktivita 
Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Obrat celkových aktiv 1,05 1,15 1,22 1,29 1,01 1,08 1,12 1,17 

Obrat stálých aktiv 1,50 1,74 1,95 2,21 1,43 1,58 1,69 1,84 

Obrat zásob 5,57 5,59 5,60 5,61 5,57 5,60 5,61 5,62 

Doba obratu 

pohledávek 
37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 

Doba obratu závazků 37,13 37,13 37,13 37,13 37,13 37,13 37,13 37,13 

 

Ukazatele rentability 

Lze souhrnně hodnotit tak, že v případě optimistické varianty je tempo růstu vyšší  

a již od prvního roku přesahuje průměrné hodnoty za posledních šest let. U pesimistické 

varianty hodnoty po celé období dosahují lehce nadprůměrných hodnot, ovšem výrazně 

nerostou. 



110 

 

Tab. 56: Ukazatele rentability – finanční plán (vlastní zpracování) 

Rentabilita 
Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

ROA 2,02 % 2,46 % 3,20 % 3,96 % 1,43 % 1,22 % 1,34 % 1,50 % 

ROE 4,59 % 5,33 % 6,51 % 7,53 % 3,24 % 2,65 % 2,75 % 2,92 % 

ROCE 5,61 % 6,32 % 7,39 % 8,55 % 4,56 % 4,16 % 4,20 % 4,40 % 

ROS 1,93 % 2,13 % 2,62 % 3,07 % 1,41 % 1,13 % 1,19 % 1,28 % 

 

Soustavy ukazatelů 

Altmanův index se po celé období nachází v šedé zóně. Stejně jako u většiny 

předchozích ukazatelů je po roce 2016, kdy došlo k velkému pádu, zřetelný růst,  

který pokračuje v obou plánech. Na hodnoty před tímto rokem se ukazatel dostává 

v případě optimistické varianty v roce 2021. 

Analogicky se chová ukazatel IN05, ovšem zde je podnik ohrožen (optimistická 

varianta) do roku 2019, až po tomto roce se dostává do pásma šedé zóny. Ve srovnání 

s výsledky před rokem 2016 je obdobných výsledků dosaženo až po roce 2020. 

V případě pesimistické varianty pak ve sledovaném období šedé zóny ani jednou 

nedosáhne, a tudíž ani hodnot před rokem 2016. 

Tab. 57: Soustavy ukazatelů – finanční plán (vlastní zpracování) 

Soustava ukazatelů 
Optimistická varianta Pesimistická varianta 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Altmanův index 1,52 1,72 1,91 2,12 1,46 1,58 1,69 1,83 

IN05 0,83 0,91 1,03 1,15 0,76 0,78 0,82 0,87 
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ZÁVĚR 

Náplní této diplomové práce bylo sestavení finančního plánu pro společnost UO TEX, 

s.r.o. První část popisovala cíle a postupy v rámci této práce. 

Druhá část se věnovala teoretickým východiskům, které byly zpracovány na základě 

odborné literatury. Teorie se věnovala finančnímu plánování, principům a zásadám, 

které se musí dodržovat při sestavování finančního plánu. Dále došlo ke zpracování 

teorie, týkající se finančního plánu – druhy a postupy plánování u jednotlivých výkazů. 

V závěru kapitoly byla stručně popsána finanční a strategická analýza. 

Část třetí se věnovala popisu analyzované společnosti UO TEX, s.r.o., po základním 

představení následovala strategická analýza. Zde byla konkrétně provedena SLEPTE 

analýza, Porterova analýza pěti sil a Model 7S McKinsey. Po strategické analýze 

následovala analýza finanční, která analyzovala finanční výkazy za šest let, konkrétně 

2013-2018. Byla zde provedena horizontální a vertikální analýza, dále byly vypočítány 

rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele a soustavy ukazatelů. V rámci poměrových 

ukazatelů byly spočítány vybrané ukazatele, spadající do kategorií: likvidity, rentability, 

aktivity a zadluženosti. Poměrové ukazatele nebyly vypočítány jen pro vybraný podnik, 

ale i pro dva blízké konkurenty a oborové odvětví. V úplném závěru této části byla 

vytvořena SWOT analýza, která shrnuje získané výsledky celé této kapitoly. 

V poslední části této práce bylo přistoupeno k samotnému sestavení finančního plánu 

pro společnost UO TEX, s.r.o. pro období 2019-2022. Finanční plán byl vytvořen  

ve dvou variantách, a to v optimistické a pesimistické. Samotnému sestavení finančního 

plánu předcházelo stanovení cílů pro plánované období. Základní stavební kámen 

finančního plánu je prognóza tržeb v odvětví. Ta byla provedena za pomocí regresní 

analýzy a metody časových řad. Výsledkem byly dvě varianty vývoje tržeb v odvětví,  

a to již zmíněná optimistická a pesimistická varianta. Na základě těchto zjištění pak 

byly stanoveny tržby podniku pro budoucí léta. Mimo tržeb byla určena také další 

východiska, nutná pro stanovení finančního plánu: výše investic – vypočítána  

na základě koeficientu náročnosti a splátkového kalendáře úvěrů. Pro plánování 

vybraných položek výkazů byly stanoveny z předchozích let průměrné doby obratu či 

průměrný procentuální podíl k tržbám. Po získání prognózy tržeb a stanovení nutných 

východisek bylo přistoupeno již k samotné tvorbě finančních plánů. Při tvorbě plánů 
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bylo nutné u některých položek přistoupit k individuálním postupům. Každá položka 

finančního plánu je náležitě okomentována, aby bylo zřejmé, jak byla daná hodnota 

získána. Závěrem této kapitoly došlo k porovnání finančních plánů, a to prostřednictvím 

finanční analýzy. 

Ze sestavených finančních plánů plyne, že pokud společnost bude udržovat položky  

u výkazů v obdobných hodnotách či poměrech k tržbám, které udržuje nejméně 

poslední čtyři roky, bude docházet ke zlepšení finanční situace společnosti. Tato situace 

byla velmi poznamenána na poměry společnosti velkou investicí v roce 2016. Od tohoto 

roku je patrný u určitých finančních ukazatelů pozvolný růst k hodnotám před rokem 

2016, respektive před rokem 2015 (v tomto roce již probíhaly přípravné práce). 

Finanční plán na toto pozvolné zlepšování finanční situace navazuje, samozřejmě 

v případě pozitivní varianty bude ke zlepšení docházet v rychlejším tempu.  

U optimistické varianty dochází v roce 2022 k výraznému přiblížení či dosažení hodnot 

finančních ukazatelů před touto investicí. Lze zmínit například obrat celkových aktiv, 

obrat stálých aktiv, běžná likvidita, úrokové krytí, rentabilita aktiv, rentabilita vlastního 

kapitálu, Altmanův index i index IN05. 

Dle dostupných makroekonomických prognóz z ledna tohoto roku a vývoje na trzích 

v posledních letech, kdy společnost obchoduje, se v průběhu tvorby finančních plánů 

jevila optimistická varianta jako více reálná. Ovšem s přihlédnutím k současné situaci, 

kdy se předpokládá zhoršení výkonu ekonomiky a poklesu tržeb ve společnosti,  

lze označit pesimistický vývoj za více pravděpodobný. 

Za tristní lze označit likviditu společnosti a bez každoročních úvěrů, které byly pořízeny 

zejména na investice do dlouhodobého majetku, by byla ještě horší. V žádném 

z plánovaných let nedosahuje doporučených hodnot a mimo posledních roků 

v optimistické variantě se hodnoty nachází hluboko pod již zmíněnými doporučenými 

hodnotami. 

Ke zlepšení likvidity by přispělo snížení množství zásob, které je dle názoru společnosti 

vysoké, ovšem nebyly zde žádné indicie, které by vedly k tomu, že se má stav po roce 

2018 zlepšit. 

Pozitivně lze hodnotit předpovídanou celkovou zadluženost, která v obou případech 

klesá i přes nově sjednané úvěry k hodnotám okolo 0,5, kterých dříve dosahovala. 
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Poukazuje to na skutečnost, že společnost by i přes nižší tržby v rámci pesimistické 

varianty měla být schopna splácet své závazky. 

Velmi důležitou stránkou je rentabilita, která mimo jiné v zisku zlepšuje problematické 

cash flow. Pozitivně lze hodnotit, že i v případě pesimistické varianty je dosahováno 

zisku. Toho je dosahováno také díky tomu, že společnost v posledních letech snižuje 

náklady na spotřebu materiálu a náklady na vynaložené prodané zboží. Argumenty  

pro udržení stejného poměru, či pro jeho snížení, jsou významné, a proto jsou 

ponechány i v pesimistické variantě.  

O výše uvedených problémech již firma řadu let ví a v případě tohoto plánu došlo pouze 

k jejich zvýraznění. V současné době společnost pracuje v jakémsi úsporném režimu, 

kde splácí poměrně vysoké splátky a tím je jí znemožněno například více investovat či 

nakupovat suroviny výrazně levněji. Změnu lze očekávat až po roce 2022,  

kdy by dle předpokladů mělo dojít ke splacení prvních úvěrů, které vznikly v souvislosti 

s investicí v roce 2016.  

Stanovených cílů této diplomové práce bylo dosaženo, byla provedena strategická 

a finanční analýza za posledních šest let, a to včetně porovnání s konkurencí. Na tomto 

základě pak byl sestaven návrh finančního plánu pro následující čtyři roky. 
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Příloha č. 1 – Rozvaha 

Označení AKTIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  AKTIVA CELKEM 79 267 89 103 101 617 126 314 125 928 117 603 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 51 247 52 173 62 522 95 002 90 284 86 008 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 43 72 15 0 21 0 

B.1.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 0 

B.I.2. Ocenitelná práva 43 72 15 0 0 0 

B.I.2.1. Software 43 72 15 0 0 0 

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 

B.I.3. Goodwill 0 0 0 0 0 0 

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

B.I.5. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 

a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

0 0 0 0 21 0 

B.I.5.1. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0 0 0 0 0 0 

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 21 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 51 180 52 077 62 483 94 978 90 239 85 984 

B.II.1. Pozemky a stavby 37 801 38 956 42 617 54 204 53 987 54 502 

B.II.1.1. Pozemky 2 086 2 086 2 082 2 082 2 082 2 097 

B.II.1.2. Stavby 35 715 36 870 40 535 52 122 51 905 52 405 

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 11 566 9 851 10 966 39 040 34 712 31 193 

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 0 

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 0 

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 0 

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

B.II.5. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
1 813 3 270 8 900 1 734 1 540 289 

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 69 6 891 0 0 109 

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 813 3 201 2 009 1 734 1 540 180 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 24 24 24 24 24 24 

B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0 

B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0 

B.III.3. Podíly - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 24 24 24 24 24 24 

B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 0 0 0 0 0 0 

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 27 761 36 705 38 801 31 035 35 402 31 287 

C.I. Zásoby 12 691 17 200 22 510 20 084 21 502 20 826 

C.I.1. Materiál 5 343 5 675 7 678 7 100 6 836 6 838 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 763 1 227 1 078 1 416 801 908 

C.I.3. Výrobky a zboží 5 774 9 281 13 401 11 538 13 228 13 080 

C.I.3.1. Výrobky 3 411 5 400 5 172 5 252 5 951 5 136 

C.I.3.2. Zboží 2 363 3 881 8 229 6 286 7 277 7 944 

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 0 

C.I.5 Poskytnuté zálohy na zásoby 811 1 017 353 30 637 0 

C.II. Pohledávky 14 273 17 538 15 152 10 278 13 117 9 713 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 40 63 80 84 84 87 

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 40 63 80 84 84 87 

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 40 63 80 84 84 87 

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 0 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 14 233 17 475 15 072 10 194 13 033 9 626 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 13 067 16 359 14 127 8 638 11 795 9 156 



II 

 

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0 

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 1 166 1 116 945 1 556 1 238 470 

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0 0 0 

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 0 

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 413 215 0 632 223 0 

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 530 517 496 529 500 323 

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 223 303 432 269 374 142 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 0 81 17 126 141 5 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 518 371 543 531 694 560 

C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0 

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 518 371 543 531 694 560 

C.IV. Peněžní prostředky 279 1 596 596 142 89 188 

C.IV.1 Peněžní prostředky v pokladně 37 25 256 27 63 20 

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 242 1 571 340 115 26 168 

D. Časové rozlišení aktiv 259 225 294 277 242 308 

D.1. Náklady příštích období 248 225 294 277 242 308 

D.2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 0 

D.3. Příjmy příštích období 11 0 0 0 0 0 

 

Označení PASIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  PASIVA CELKEM 79 267 89 103 101 617 126 314 125928 117603 

A. Vlastní kapitál 43 615 47 261 49 339 49 055 49791 49601 

A.I. Základní kapitál 14 000 14 000 14 000 14 000 14000 14000 

A.I.1. Základní kapitál 14 000 14 000 14 000 14 000 14000 14000 

A.I.2. Vlastní podíly (-) 0 0 0 0 0 0 

A.I.3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 

A.II. Ážio a kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

A.II.1. Ážio 0 0 0 0 0 0 

A.II.2. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 0 0 0 0 0 0 

A.II.2.3 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 

korporací (+/-) 
0 0 0 0 0 0 

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 0 0 0 0 0 0 

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 0 0 0 0 0 0 

A.III. Fondy ze zisku 27 899 27 915 32 921 32 924 32924 32924 

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 2 850 2 850 2 850 2 850 2850 2850 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 25 049 25 065 30 071 30 074 30074 30074 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 1 264 1 716 196 2 418 2131 2867 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 1 264 1 716 196 2 418 2131 2867 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 0 0 0 0 0 0 

A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 0 0 0 0 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 452 3 630 2 222 -287 736 -190 

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 0 0 0 0 0 0 

B.+C. CIZÍ ZDROJE 35 634 41 842 52 278 77 259 76137 68002 

B. Rezervy 0 0 0 0 50 50 

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 0 

B.2. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 0 

B.4 Ostatní rezervy 0 0 0 0 50 50 

C. Závazky 35 634 41 842 52 278 77 259 76087 67952 

C.I. Dlouhodobé závazky 19 114 17 590 23 025 45 610 39139 33566 

C.I.1. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 6 370 4 810 9 545 32 141 25404 19909 

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy 4 4 0 0 0 0 

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 0 

C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0 

C.I.7. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

C.I.8. Odložený daňový závazek 2 550 2 586 2 610 2 559 2825 2747 



III 

 

C.I.9. Závazky - ostatní 10 190 10 190 10 870 10 910 10910 10910 

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 10 190 10 190 10 340 10 910 10910 10910 

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 0 

C.I.9.3. Jiné závazky 0 0 530 0 0 0 

C.II. Krátkodobé závazky 16 520 24 252 29 253 31 649 36948 34386 

C.II.1. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 7 206 7 004 14 392 18 827 20309 20162 

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 5 5 70 96 0 0 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 6 810 14 061 10 518 10 341 13891 11296 

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 0 

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0 

C.II.7. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

C.II.8. Závazky - ostatní 2 499 3 182 4 273 2 385 2 748 2 928 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 220 0 0 0 0 0 

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 0 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 1 036 1 028 1 316 1 148 1219 1244 

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 561 560 729 620 673 690 

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 79 892 648 195 532 528 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 521 613 1 264 385 288 433 

C.II.8.7. Jiné závazky 82 89 316 37 36 33 

D. Časové rozlišení pasiv 18 0 0 0 0 0 

D.1 Výdaje příštích období 18 0 0 0 0 0 

D.2 Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 0 
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Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty 

Označení TEXT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 61 385 64 791 74 673 64 169 69750 66903 

II. Tržby za prodej zboží 28 572 38 867 61 227 31 101 44827 45720 

A. Výkonová spotřeba 64 288 75 826 102 211 68 652 80884 77482 

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 25 951 36 007 52 655 27 169 38801 39137 

A.2. Spotřeba materiálu a energie 32 472 33 859 39 523 32 860 33859 30964 

A.3. Služby 5 865 5 960 10 033 8 623 8224 7381 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 495 -2 543 516 -413 -84 709 

C. Aktivace (-) -565 -628 -539 -1 052 -380 -252 

D. Osobní náklady 20 123 20 955 25 693 24 208 25285 26565 

D.1. Mzdové náklady 14 533 15 197 18 573 17 628 18328 19294 

D.2. Náklad na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění … 5 590 5 758 7 120 6 580 6 957 7 271 

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4 872 5 080 6 273 5 785 6091 6405 

D.2.2. Ostatní náklady 718 678 847 795 866 866 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 3 847 3 651 4 376 3 761 5676 6243 

E.1. Úpravy hodnot dl. nehmotného a hmotného majetku 3 753 3 745 3 823 3 662 6362 6416 

E.1.1. 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku - trvalé 
3 753 3 745 3 823 3 638 6338 6568 

E.1.2. 

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku - dočasné 
0 0 0 24 24 -152 

E.2. Úpravy hodnot zásob 0 0 0 0 0 0 

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 94 -94 553 99 -686 -173 

III. Ostatní provozní výnosy 2 032 2 396 2 188 4 690 2 053 1 794 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  0 7 20 0 30 10 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 649 1 046 1 440 2 980 1073 855 

III.3. Jiné provozní výnosy 1 383 1 343 728 1 710 950 929 

F. Ostatní provozní náklady 2 368 3 581 2 596 4 176 3 448 2 307 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 3 0 0 1 

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 290 542 938 2 298 661 611 

F.3. Daně a poplatky 289 254 256 296 281 267 

F.4. Rezervy v prov. oblasti a komplexní nákl. příštích období 0 0 0 0 50 0 

F.5. Jiné provozní náklady 1 789 2 785 1 399 1 582 2456 1428 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 1 433 5 212 3 235 628 1 801 1 363 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 0 0 0 0 20 23 

IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 0 

IV.2. Ostatní výnosy z podílů 0 0 0 0 20 23 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 0 0 0 

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

V.1. 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - 

ovládaná nebo ovládající osoba 
0 0 0 0 0 0 

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dl. finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

H. Náklady související s ostatním dl. finančním majetkem 0 0 0 0 0 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 4 0 0 0 0 0 

VI.1. 

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 0 0 0 0 0 

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 4 0 0 0 0 0 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 0 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 621 500 579 822 973 1359 

J.1. 

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
354 331 331 343 348 348 

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 267 169 248 479 625 1011 

VII. Ostatní finanční výnosy 345 192 476 56 492 263 

K. Ostatní finanční náklady 652 398 438 189 338 555 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -924 -706 -541 -955 -799 -1628 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 509 4 506 2 694 -327 1002 -265 

L. Daň z příjmů 57 876 472 -40 266 -75 

L.1. Daň z příjmů splatná 12 840 448 12 0 3 

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 45 36 24 -52 266 -78 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 452 3 630 2 222 -287 736 -190 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům  0 0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 452 3 630 2 222 -287 736 -190 

* Čistý obrat za účetní období 92 338 106 246 138 564 100 016 117 142 114 703 
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Příloha č. 3 – Cash flow 

Označení TEXT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

P. 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 

období 
1 162 797 1 967 1 139 673 783 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)       

Z. Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 509 4 506 2 694 -327 1002 -265 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 4 454 4 139 4 938 4 583 6649 7570 

A.1.1 

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému 

majetku 
3 753 3 745 3 823 3 638 6338 6568 

A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv  94 -94 553 123 -612 -325 

A.1.3 Zisk z prodeje stálých aktiv  0 -8 -17 0 -50 -32 

A.1.4 Výnosy z podílů na zisku -10 -4 0 0 0 0 

A.1.5 

Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do 

ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky 
617 500 579 822 973 1359 

A.1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 0 0 0 0 

A* 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 

změnami pracovního kapitálu 
4 963 8 645 7 632 4 256 7651 7305 

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -995 -708 -5 128 6 108 -127 1546 

A.2.1 

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů 

aktiv 
3 107 -3 222 1 699 5 424 -2526 3288 

A.2.2 

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, 

přechodných účtů pasiv 
-4 289 7 109 -1 603 -1 742 3817 -2418 

A.2.3 Změna stavu zásob 187 -4 595 -5 224 2 426 -1418 676 

A.2.4 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku, nespadajícího do 
peněžních prostř. a ekvivalentů 

0 0 0 0 0 0 

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 3 968 7 937 2 504 10 364 7524 8851 

A.3. 

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění 

dlouhodobého majetku 
-621 -500 -579 -822 -973 -1359 

A.4. Přijaté úroky 4 0 0 0 0 0 

A.5. Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období 82 162 -1 231 -670 409 223 

A.6. Přijaté podíly na zisku 10 4 0 0 0 0 

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  3 443 7 603 694 8 872 6960 7715 

  Peněžní toky z investiční činnosti       

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -2 284 -4 723 -14 197 -36 142 -1645 -2141 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 36 20 0 50 33 

B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0 0 0 

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  -2 284 -4 687 -14 177 -36 142 -1595 -2108 

  Peněžní toky z finančních činností       

C.1. Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků -1 505 -1 762 12 799 26 801 -5255 -5642 

C.2. 
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a 
ekvivalenty 

-19 16 -144 3 0 0 

C.2.1 

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního 

kapitálu, ážia a fondů ze zisku. 
0 0 0 0 0 0 

C.2.2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 0 0 0 0 0 

C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 0 0 0 0 

C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0 0 0 0 0 0 

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů -19 16 6 3 0 0 

C.2.6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 0 -150 0 0 0 

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  -1 524 -1 746 12 655 26 804 -5255 -5642 

F. Čisté zvýšení, respektive snížení, peněžních prostředků -365 1 170 -828 -466 110 -35 

R. 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci 

období 
797 1 967 1 139 673 783 748 
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Příloha č. 4 – Lineární a Exponenciální trend – regresní analýza 
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Příloha č. 5 – Lineární a logaritmický trend – časové řady 
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Příloha č. 6 – Koeficienty náročnosti pro konkurenci 

 

 

Součet tržeb MITOP za roky 
2012 až 2018: 814 936       
Nehmotný majetek 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Stav majetku ke konci roku 0 0 0 0 0 0 0 

Odpisy   0 0 1 -845 -144 -714 

Investice netto   0 0 0 0 0 0 

Investice brutto   0 0 1 -845 -144 -714 

Investiční náročnost tržeb 
2012-2018 -0,2 % 

Stavby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav majetku ke konci roku 24 400 22 047 20 590 20 590 20 590 14 055 14 256 

Odpisy   1 393 2 077 -276 0 6 535 0 

Investice netto   -2 353 -1 457 0 0 -6 535 201 

Investice brutto   -960 620 -276 0 0 201 

Investiční náročnost tržeb 
2012-2018 -0,1 % 

Hmotné movité věci 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav majetku ke konci roku 1 944 2 687 3 045 1 218 28 430 31 282 27 502 

Odpisy   -158 1 067 3 160 -260 -2 751 -7 432 

Investice netto   743 358 -1 827 27 212 2 852 -3 780 

Investice brutto   585 1 425 1 333 26 952 101 -11 212 

Investiční náročnost tržeb 
2012-2018 2,4 % 

Součet tržeb RETEX za 
roky 2012-2018: 3 079 424       

Nehmotný majetek 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Stav majetku ke konci roku 2 363 1 170 1 089 671 1 779 4 487 7 257 

Odpisy   0 -6 334 478 265 368 -276 

Investice netto   -1 193 -81 -418 1 108 2 708 2 770 

Investice brutto   -1 193 -6 415 60 1 373 3 076 2 494 

Investiční náročnost tržeb 
2012-2018 0,0 % 

Stavby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav majetku ke konci roku 106 188 122 982 115 083 151 927 148 184 173 643 166 007 

Odpisy   0 -10 182 8 364 4 298 4 793 -5 958 

Investice netto   16 794 -7 899 36 844 -3 743 25 459 -7 636 

Investice brutto   16 794 -18 081 45 208 555 30 252 -13 594 

Investiční náročnost tržeb 
2012-2018 2,0 % 

Hmotné movité věci 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav majetku ke konci roku 113 370 169 151 139 937 187 080 190 193 188 256 217982 

Odpisy   0 11 266 10 754 12 213 14 502 60 332 

Investice netto   55 781 -29 214 47 143 3 113 -1 937 29 726 

Investice brutto   55 781 -17 948 57 897 15 326 12 565 90 058 

Investiční náročnost tržeb 
2012-2018 6,9 % 
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Příloha č. 7 – Odhad investic – optimistická varianta 

Nehmotný majetek 2018  2019  2020  2021  2022  
 

Původní – odpisy 95 0 0 0 0 
 

             - zůstatková hodnota k 31. 12. 0 0 0 0 0 
 

Nový      - investice brutto 

 
69 69 69 69 276 

             - pořizovací hodnota k 31. 12. 
 

69 138 207 276 
 

             - odpisy (1/4 z pořizovací hodnoty k 1.1.) 
 

0 17 35 52 
 

             - investice netto 
 

69 52 35 17 
 

Celkem – odpisy 95 0 17 35 52 
 

             - zůstatková hodnota 0 69 121 155 173 
 

Stavby 2018  2019  2020  2021  2022  
 

Původní – odpisy 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 
 

             - zůstatková hodnota k 31. 12. 52 405 50 378 48 351 46 324 44 297 
 

Nový      - investice brutto 
 

1 645 1 645 1 645 1 646 6 581 

             - pořizovací hodnota k 31. 12. 
 

1 645 3 290 4 935 6 581 
 

             - odpisy (1/30 z pořizovací hodnoty k 1.1.) 
 

0 55 110 165 
 

             - investice netto 
 

-382 -437 -492 -546 
 

Celkem – odpisy 2 027 2 027 2 082 2 137 2 192 
 

             - zůstatková hodnota 52 405 52 023 51 586 51 095 50 549 
 

Hmotné movité věci 2018  2019  2020  2021  2022  
 

Původní – odpisy 4 447 4 447 4 447 4 447 4 447 
 

             - zůstatková hodnota k 31. 12. 31 193 26 746 22 299 17 852 13 405 
 

Nový      - investice brutto 
 

1 355 1 356 1 356 1 356 5 423 

             - pořizovací hodnota k 31. 12. 
 

1 355 2 711 4 067 5 423 
 

             - odpisy (1/6 z pořizovací hodnoty k 1.1.) 
 

0 226 452 678 
 

             - investice netto 
 

-3 092 -3 317 -3 543 -3 769 
 

Celkem – odpisy 4 447 4 447 4 673 4 899 5 125 
 

             - zůstatková hodnota 31 193 28 101 24 784 21 241 17 473 
 

Pozemky - zůstatková hodnota k 31. 12. 2018  2019  2020  2021  2022  
 

Pozemky 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 
 

Celkem 2018  2019  2020  2021  2022  
 

Odpisy 6 569 6 474 6 772 7 070 7 368 
 

Zůstatková hodnota k 31. 12. 85 695 82 290 78 588 74 588 70 291 
 

Celkové investice brutto do dlouhodobého majetku 3 529 3 069 3 070 3 070 3 071 12 280 

Celkové investice netto do dlouhodobého majetku -3 040 -3 405 -3 702 -4 000 -4 297 -15 404 
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Příloha č. 8 – Odhad investic – pesimistická varianta 

Nehmotný majetek 2018  2019  2020  2021  2022  
 

Původní – odpisy 95 0 0 0 0 
 

             - zůstatková hodnota k 31. 12. 0 0 0 0 0 
 

Nový      - investice brutto 

 
59 59 59 60 237 

             - pořizovací hodnota k 31. 12. 
 

59 118 177 237 
 

             - odpisy (1/4 z pořizovací hodnoty k 1.1.) 
 

0 15 30 44 
 

             - investice netto 
 

59 44 30 16 
 

Celkem – odpisy 95 0 15 30 44 
 

             - zůstatková hodnota 0 59 103 133 149 
 

Stavby 2018  2019  2020  2021  2022  
 

Původní – odpisy 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 
 

             - zůstatková hodnota k 31. 12. 52 405 50 378 48 351 46 324 44 297 
 

Nový      - investice brutto 
 

1 414 1 414 1 414 1 415 5 657 

             - pořizovací hodnota k 31. 12. 
 

1 414 2 828 4 242 5 657 
 

             - odpisy (1/3 z pořizovací hodnoty k 1.1.) 
 

0 47 94 141 
 

             - investice netto 
 

-613 -660 -707 -753 
 

Celkem – odpisy 2 027 2 027 2 074 2 121 2 168 
 

             - zůstatková hodnota 52 405 51 792 51 132 50 425 49 671 
 

Hmotné movité věci 2018  2019  2020  2021  2022  
 

Původní – odpisy 4 447 4 447 4 447 4 447 4 447 
 

             - zůstatková hodnota k 31. 12. 31 193 26 746 22 299 17 852 13 405 
 

Nový      - investice brutto 
 

1 165 1 165 1 166 1 166 4 662 

             - pořizovací hodnota k 31. 12. 
 

1 165 2 330 3 496 4 662 
 

             - odpisy (1/6 z pořizovací hodnoty k 1.1.) 
 

0 194 388 583 
 

             - investice netto 
 

-3 282 -3 476 -3 669 -3 864 
 

Celkem – odpisy 4 447 4 447 4 641 4 835 5 030 
 

             - zůstatková hodnota 31 193 27 911 24 435 20 766 16 902 
 

Pozemky - zůstatková hodnota k 31. 12. 2018  2019  2020  2021  2022  
 

Pozemky  2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 
 

Celkem 2018  2019  2020  2021  2022  
 

Odpisy 6 569 6 474 6 730 6 986 7 242 
 

Zůstatková hodnota k 31. 12. 85 695 81 859 77 767 73 420 68 819 
 

Celkové investice brutto do dlouhodobého majetku 3 529 2 638 2 638 2 639 2 641 10 556 

Celkové investice netto do dlouhodobého majetku -3 040 -3 836 -4 092 -4 347 -4 601 -16 876 

 

   Příloha č. 9 – PRIBOR 2018 (v %) 

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 průměr 

7 dní 0,56 0,77 0,77 0,77 0,77 0,79 1,03 1,26 1,30 1,53 1,77 1,79 x 

1M 0,66 0,82 0,82 0,82 0,82 0,84 1,08 1,33 1,40 1,62 1,87 1,89 x 

3M 0,77 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 1,19 1,45 1,54 1,76 1,99 2,01 x 

podíl 7D/3M 0,73 0,86 0,86 0,86 0,86 0,83 0,87 0,87 0,84 0,87 0,89 0,89 0,85 

podíl 1M/3M 0,86 0,91 0,91 0,91 0,91 0,88 0,91 0,92 0,91 0,92 0,94 0,94 0,91 
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Příloha č. 10 – Úvěr společnosti 

Investiční úvěr - technologie (v tis. Kč)  Investiční úvěr - hala (v tis. Kč) 

období úmor úrok anuita výše úvěru  období úmor úrok anuita výše úvěru 

2018       17920  2018 0 0 0 5350 

I.19 384 46 430 17536  I.19 50 14 64 5300 

II.19 384 45 429 17152  II.19 50 14 64 5250 

III.19 384 44 428 16769  III.19 50 13 63 5200 

IV.19 384 43 427 16385  IV.19 50 13 63 5150 

V.19 384 42 426 16001  V.19 50 13 63 5100 

VI.19 384 41 425 15617  VI.19 50 13 63 5050 

VII.19 384 40 424 15233  VII.19 50 13 63 5000 

VIII.19 384 39 423 14849  VIII.19 50 13 63 4950 

IX.19 384 38 422 14466  IX.19 50 13 63 4900 

X.19 384 37 421 14082  X.19 50 12 62 4850 

XI.19 384 36 420 13698  XI.19 50 12 62 4800 

XII.19 384 35 419 13314  XII.19 50 12 62 4750 

2020 4606 353 4959 8708  2020 600 141 741 4150 

2021 4606 202 4808 4102  2021 600 119 719 3550 

2022 4102 65 4167 0  2022 1390 100 1490 2160 

           

Investiční úvěr I. (v Kč)  Kontokorent I. (v tis. Kč) 

období úmor úrok anuita výše úvěru  období úmor úrok anuita výše úvěru 

2018       130000  2019 0 169 169               5 000  

I.19 130000 326 130326 0  2020 0 174 174               5 000  

      2021 0 169 169               5 000  

Investiční úvěr II. (v tis. Kč)  2022 0 178 178               5 000  

měsíc úmor úrok anuita výše úvěru       

2018       1870  Kontokorent II. (v tis. Kč) 

I.19 10 6 16 1860  období úmor úrok anuita výše úvěru 

II.19 50 6 56 1810  2019 0 225 225               8 000  

III.19 50 6 56 1760  2020 0 232 232               8 000  

IV.19 50 6 56 1710  2021 0 225 225               8 000  

V.19 50 6 56 1660  2022 0 239 239               8 000  

VI.19 50 6 56 1610       

VII.19 50 6 56 1560  Provozní úvěr (v tis. Kč) 

VIII.19 50 5 55 1510  období úmor úrok anuita výše úvěru 

IX.19 50 5 55 1460  2019 0 28 28               1 000  

X.19 50 5 55 1410  2020 0 29 29               1 000  

XI.19 50 5 55 1360  2021 0 28 28               1 000  

XII.19 50 5 55 1310  2022 0 30 30               1 000  

2020 600 43 643 710       

2021 600 18 618 110       

2022 110 1 111 0       



XII 

 

Příloha č. 11 – Nově sjednané úvěry optimistická varianta 

úvěr 2019  úvěr 2021 

období úmor úrok anuita výše úvěru  období úmor úrok anuita výše úvěru 

I.19 0 0 0 3000  I.21 0 0 0 3001 

II.19 42 10 52 2958  II.21 42 10 52 2959 

III.19 42 10 52 2917  III.21 42 10 52 2918 

IV.19 42 10 52 2875  IV.21 42 10 52 2876 

V.19 42 10 52 2833  V.21 42 10 52 2834 

VI.19 42 10 51 2792  VI.21 42 10 51 2793 

VII.19 42 10 51 2750  VII.21 42 10 51 2751 

VIII.19 42 9 51 2708  VIII.21 42 9 51 2709 

IX.19 42 9 51 2667  IX.21 42 9 51 2668 

X.19 42 9 51 2625  X.21 42 9 51 2626 

XI.19 42 9 51 2583  XI.21 42 9 51 2584 

XII.19 42 9 51 2542  XII.21 42 9 51 2543 

2020 500 97 597 2042  2022 500 99 599 2042 

2021 500 75 575 1542       

2022 500 56 556 1042       

           

úvěr 2020  úvěr 2022 

období úmor úrok anuita výše úvěru  období úmor úrok anuita výše úvěru 

I.20 0 0 0 3001  I.22 0 0 0 3002 

II.20 42 11 52 2959  II.22 42 11 52 2960 

III.20 42 10 52 2918  III.22 42 11 52 2919 

IV.20 42 10 52 2876  IV.22 42 10 52 2877 

V.20 42 10 52 2834  V.22 42 10 52 2835 

VI.20 42 10 52 2793  VI.22 42 10 52 2794 

VII.20 42 10 51 2751  VII.22 42 10 52 2752 

VIII.20 42 10 51 2709  VIII.22 42 10 52 2710 

IX.20 42 9 51 2668  IX.22 42 10 51 2668 

X.20 42 9 51 2626  X.22 42 10 51 2627 

XI.20 42 9 51 2584  XI.22 42 9 51 2585 

XII.20 42 9 51 2543  XII.22 42 9 51 2543 

2021 500 95 595 2042       

2022 500 78 578 1542       

 

  



XIII 

 

Příloha č. 12 – Nově sjednané úvěry pesimistická varianta 

úvěr 2019  úvěr 2021 

období úmor úrok anuita výše úvěru  období úmor úrok anuita výše úvěru 

I.19 0 0 0 2579  I.21 0 0 0 2580 

II.19 36 9 45 2543  II.21 36 9 45 2544 

III.19 36 9 45 2507  III.21 36 9 45 2508 

IV.19 36 9 44 2472  IV.21 36 9 44 2473 

V.19 36 8 44 2436  V.21 36 8 44 2437 

VI.19 36 8 44 2400  VI.21 36 8 44 2401 

VII.19 36 8 44 2364  VII.21 36 8 44 2365 

VIII.19 36 8 44 2328  VIII.21 36 8 44 2329 

IX.19 36 8 44 2292  IX.21 36 8 44 2293 

X.19 36 8 44 2257  X.21 36 8 44 2258 

XI.19 36 8 44 2221  XI.21 36 8 44 2222 

XII.19 36 8 43 2185  XII.21 36 8 43 2186 

2020 430 84 513 1755  2022 430 85 515 1756 

2021 430 64 494 1325       

2022 430 48 478 896       

           

úvěr 2020  úvěr 2022 

období úmor úrok anuita výše úvěru  období úmor úrok anuita výše úvěru 

I.20 0 0 0 2579  I.22 0 0 0 2581 

II.20 36 9 45 2543  II.22 36 9 45 2545 

III.20 36 9 45 2507  III.22 36 9 45 2509 

IV.20 36 9 45 2472  IV.22 36 9 45 2473 

V.20 36 9 44 2436  V.22 36 9 45 2438 

VI.20 36 9 44 2400  VI.22 36 9 45 2402 

VII.20 36 8 44 2364  VII.22 36 9 44 2366 

VIII.20 36 8 44 2328  VIII.22 36 8 44 2330 

IX.20 36 8 44 2292  IX.22 36 8 44 2294 

X.20 36 8 44 2257  X.22 36 8 44 2258 

XI.20 36 8 44 2221  XI.22 36 8 44 2223 

XII.20 36 8 44 2185  XII.22 36 8 44 2187 

2021 430 82 512 1755       

2022 430 67 497 1325       

 


