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Abstrakce 

Předmětem bakalářské práce je zaměření se na zhodnocení finanční situace společnosti 

VIDEN plus, a.s. za období let 2014 až 2018. V první části budou teoreticky uvedeny 

definice pojmů spojené s prováděnou analýzou. V druhé části jsou uvedené informace o 

společnosti a analýza jejího současného stavu spolu s jejími výsledky. Z provedených 

výpočtů práce budou navržena opatření na zlepšení finanční situace společnosti.  

 

Abstract  

The subject of bachelory thesis is to focuse on the evaulation of the financial situation of 

the company VIDEN plus, a.s. for the period 2014 – 2018. In the first part, the definitions 

of terms related to the analysis will be theoretically presented. The second part contains 

information about the company and analysis of its current state together with its results. 

From the performed calculations of the work will be proposed measures to improve the 

financial situation of the company. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti VIDEN plus, a.s. se sídlem 

v Jeseníku. Její hlavní podnikatelská činnost spočívá ve velkoobchodu s potravinami a 

gastrozařízením.  

Finanční analýza se v dnešní době stává čím dál více žádanější, jelikož pomáhá odhalit 

slabé stránky, které by mohly negativně ovlivňovat chod společnosti v budoucnu a snaží 

se poskytnout návrh na zlepšení této situace, popřípadě silné stránky finančního řízení 

firmy, které zvyšují prosperitu firmy. K základním cílům finančního řízení společnosti je 

možno zařadit především dosahování finanční stability, kterou je možno hodnotit pomocí 

dvou základních kritérií, a to schopnost vytvářet zisk, nebo zajištění platební schopnosti 

společnosti. 

Tyto výsledky jsou důležité především pro vedení společnosti, banky, nebo případné 

investory. Pro výpočty ukazatelů jsou hlavními zdroji čerpání dat rozvaha spolu s výkazy 

zisků a ztrát.  

Práce je rozdělena do tří hlavních částí, a to na teoretickou, analytickou a návrhovou. 

Teoretická část práce se především zaměřuje na definici pojmů a postupů, které jsou 

využívány při zpracování finanční analýzy, konkrétně jsou to ukazatele se vzorci a 

definice výsledných hodnot. 

Analytická část práce se zaobírá základním popisem dané společnosti, charakteristikou a 

zkoumáním jejího ekonomického okolí. Dále následuje samotná finanční analýza 

prováděná pomocí vybraných metod a vzorců pro výpočet ukazatelů. V závěru je popis a 

hodnocení výsledků finanční analýzy.  

Návrhová část práce popisuje možné návrhy a opatření, jejichž aplikace by odstranila 

zjištěné nedostatky a vedla by k celkovému zlepšení finanční situace společnosti. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem práce je zhodnocení finanční situace společnosti VIDEN plus, a.s. prostřednictvím 

finanční analýzy a na jejím základě poté navrhnout případná řešení pro zlepšení dané 

situace, a to především v oblasti zajištění platební schopnosti společnosti a také 

schopnosti vytvářet zisk pro společnost.  

Těchto návrhů je možno dosáhnout za pomoci nejrůznějších metod finančního 

analyzování například za pomoci poměrových, absolutních, nebo rozdílových ukazatelů. 

Avšak než se s prací začne, je potřeba se nejprve s touhle společností dobře seznámit, a 

to pomocí analyzování jejího okolí.  

Mezi první kroky této práce patří podrobné seznámení se s společností, zjistit informace 

o její podnikatelské činnosti, historii, odvětví, ve kterém působí atd. K samotnému 

analyzování společnosti se budou využívat metody SLEPTE, Porterova analýza  (pěti sil), 

7S a SWOT analýzy.  

V další části jde o samotnou finanční analýzu, která odhaluje příčiny nepříznivého stavu 

společnosti. Používají se k tomu výpočty hodnot soustav ukazatelů absolutních, 

rozdílových a poměrových ukazatelů. Součástí této části je shrnutí výsledných hodnot, 

stanovení problémů, se kterými se společnost potýká a na jejich základě se vykonstruuje 

doporučení pro zlepšení finanční situace společnosti, které povede ke zlepšení vývoje 

společnosti.  

V poslední části je celkové zhodnocení finanční situace a nabídnutí možného řešení 

s detailním popisem, jak tohle řešení provést a aplikovat.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Seznámení se s teoretickou podstatou jednotlivých finančních analýz je obsahem 

následujících kapitol. Ty budou dále použity k jednotlivým analýzám okolí a jednotlivých 

ukazatelů, které budou dále použité v analytické části.  

1.1 Analýza okolí 

Tyto informace pocházejí z vnějšího prostředí a to domácího, nebo v dnešní době také 

velmi důležitého zahraničního okolí a netýkají se tedy jen společnosti jako takové. Mezi 

složky těchto informací lze zařadit mezinárodní analýzy, analýzy národního hospodářství, 

odvětvové analýzy, nebo také některé z oficiálních statistik, či burzovní tisk. Informace 

mohou být také nefinančního typu, a to například postavení na trhu, konkurence, opatření 

vlády, kvalita managementu atd. (Růčková, 2011). 

Tato analýza má za úkol především prozkoumání okolí, ve kterém firma působí a po jeho 

prozkoumání bychom měli dojít ke zjištění silných a slabých stránek společnosti, pomocí 

kterých můžeme odhalit případné hrozby, nebo příležitosti, a to nejen v současnosti, ale 

také v budoucnosti.  

1.1.1 SLEPTE analýza  

Model SLEPTE jinak též definován makroprostředí je nad korporátní a zároveň i nad 

oborové okolí společnosti. Jako doplňující charakteristika makroprostředí může být fakt, 

že jej neovlivňují aktivity či aspirace společnosti. Jedná se tedy o prostředí neovlivnitelné 

společností samotnou. Tento model tvoří část strategického sumáře model SWOT a to 

konkrétně příležitosti (O – opportunities) a hrozby (T – threats). Tyto části modelu SWOT 

jsou spojovány s tím, co může přinést budoucnost společnosti. Model SLEPT zahrnuje 

vliv základních sil makroprostředí a to: 
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S – sociologie, v širším slova smyslu kultura, 

L – legislativa, 

E – ekonomika, 

P – politika, 

T – technologie (v našem prostředí zahrnuje i pojem ‚‚technika‘‘), 

E – ekologie (Kalouda, 2017). 

 

Dle Grasseová a kol. (2010) jsou jednotlivé faktory popsány následovně: 

Sociální faktory – tím je chápána především demografická charakteristika (například 

velikost populace, věková struktura, etnické rozložení apod.). Dále pak to mohou být 

makroekonomické charakteristiky trhu práce (rozdělení příjmů, míra nezaměstnanosti 

apod.), sociálně – kulturní aspekty (životní úroveň, rovnoprávnost pohlaví apod.) či 

dostupnost pracovní síly, pracovní zvyklost (dostatek případných zaměstnanců 

s odpovídajícím vzděláním a dovednostmi, dostatek vzdělávacích institucí poskytující 

odpovídající vzdělání apod.). 

Legislativní faktory – za tyto se považuje existence a funkčnost důležitých zákonných 

norem (například obchodní právo, daňové zákony, právní úprava pracovních podmínek 

atd.), chybějící legislativu a jiné faktory (účelnost soudů, autorské právo, vymahatelnost 

práva apod.). 

Ekonomické faktory – do této kategorie zařadíme například primární hodnocení 

makroekonomické situace tj. míra inflace, úroková míra, deficit a přebytek obchodní, 

nebo rozpočtový, výše hrubého domácího produktu, hrubý domácí produkt na jednoho 

obyvatele a jeho vývoj, měnová stabilita apod., dostupné informace k finančním 

informacím tzn. dostupnost a podmínky místních půjček, bankovní systém, nabídka a 

výhodnost úvěrů apod., popřípadě daňový systém (výše daňové sazby a jejich vývoj, cla 

a jiná zatížení).  

Politické faktory – za tyto se považuje hodnocení politické stability (vláda, její forma a 

s jakou stabilitou funguje, důležité orgány a úřady, politické osobnosti a jejich vliv, strana 

u politické moci atd.) její postoj (politický přístup k privátním a zahraničním investicím, 
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státní průmysl a jejich vztah, postoj vůči privátnímu prostoru apod.), vnější vztahy 

(zahraniční konflikty, regionální nestabilita atd.). 

Technologické faktory – do této kategorie se řadí například výzkumná oblast 

podporovaná vládním sektorem, výše částky vynaložené na výzkum (základní, 

aplikovaný), nové vynálezy a objevy, rychlost, s jakou přivádíme nové technologie, nové 

technologické pokroky, či obecná úroveň technologické vyspělosti.  

Ekologické faktory – mezi tyto faktory se řadí například klimatické, či přírodní vlivy, 

světové hrozby jako jsou globální oteplování, čerpání neobnovitelných zdrojů, příliš 

vysoké skleníkové plyny, klimatické změny a některá omezení vztahující se k ochraně 

životního prostředí. 

1.1.2 Model pěti sil 

Model pěti sil známý podle svého tvůrce jako Porterův model konkurenčních sil. 

Prostor mezoprostředí by se mohl definovat také jako oborová příslušnost společnosti. 

Toto prostředí se standardně považuje jako místo, které je částečně ovlivnitelné 

společností. Jako příklad mezoprostředí se mohou považovat bývalé výrobní hospodářské 

jednotky (VHJ) jako projev ekonomického sjednocení. Struktura tohoto modelu není 

složitá a význam jeho složek modelu je známy z jejich názvů. Samotný model 

srozumitelně vypovídá o jeho významu (Kalouda, 2016).
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Nově 

příchozí 
Substituty 

Dodavatelé 

Konkurence 

v oboru 

Odběratelé 

Obrázek č. 1: Porterův model 5 sil  

Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kalouda, 2016, s. 97 
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1.1.3 Interní analýza – 7S 

Strategická analýza má za cíl odhalit rozhodující faktory, které předurčují úspěch firmy 

při uskutečňování její strategie, tzv. klíčové faktory úspěchu. Pro jejich odhalení může 

být vhodnou pomůckou model 7S, způsob řízení strategické analýzy společnosti 

McKinsey, podle které je vhodné organizaci, strategické řízení, firemní kulturu a jiné 

potřebné faktory pojímat a analyzovat jako celek. V takovém případě je potřeba se na 

každou organizaci dívat jako na souhrn sedmi základních aspektů, které se vzájemně 

ovlivňují a podmiňují a také rozhodují, jak bude vybraná strategie dodržena. Model 7S 

nese název dle sedmi základních faktorů: 

• strategy (strategie), 

• structure (struktura), 

• systems (systémy řízení), 

• style (styl manažerské práce), 

• staff (spolupracovníci), 

• skills (schopnosti), 

• shared values (sdílené hodnoty) (Hanzelková a kol., 2017). 

 

Strategie se dá chápat jako plán vytvořený firmou za účelem konkurenceschopnosti 

firmy. Platí, že dobrá strategie je dlouhodobá, jasně formulovaná a pomáhá dosáhnout 

výhody nad konkurencí. V modelu 7S není účelem najít skvělou strategii, ale podívat se, 

zda je v souladu s jinými prvky (McKinsey 7S model, 2013). Struktura je v modelu 7S 

chápána jako organizační fungování a uspořádání ve smyslu nadřízenosti, podřízenosti, 

spolupráce, kontrolních mechanismů a sdílení informací.  

Systémy řízení jsou prostředky, procedury a systémy určené k řízení např. informační, 

komunikační, dopravní, kontrolní atd. (Hanzelková a kol., 2017). 

Styl manažerské práce vyjadřuje přístup a chování manažera při vyskytujícím se 

problému. V tomto případě je nutné si uvědomit, že ve firmách bývá často rozdíl mezi 
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formálním a neformálním chování managementu. Ne vždy se management chová tak jako 

je psáno ve směrnicích a předpisech.  

Spolupracovníci jsou lidé na nižších i vyšších pozicích firmy, jejich vztahy vůči sobě, 

motivace, chování vůči firmě atd. Aspekty motivace se rozdělují na kvantifikovatelné 

(formální systém motivace a odměňování, systém zvyšování kvalifikace atd.) a 

nekvantifikovatelné (morální hlediska, postoje a loajalita vůči firmě atd.). 

Schopnost je profesionalita zdatnosti pracovníků jako celku. Nejde jen o kvalifikaci 

jednotlivých lidí, ale také o kladné a záporné synergické hodnoty, ovlivněné například 

organizací práce, nebo řízením (Hanzelková a kol., 2017). 

Sdílené hodnoty vyjadřují základní skutečnosti, ideje a principy, které respektují někteří 

pracovníci, stakeholders1 firmy, jenž mají silnou zaujatost pro její úspěšné fungování. 

Podle Peterse a Watermanna (1993) „jsou v dobře fungujících firmách základní sdílené 

hodnoty patřičným způsobem vyjádřeny v jejich misích.“ (Hanzelková a kol., 2017, s. 

133)  

  

 

1 Stakeholder v angličtině tradičně označoval dočasného držitele peněz či jiného majetku. V českém jazyce se 

stakeholder překládá jako "zainteresovaná strana". 

Structure 

Strategy Systems 

Shared 

Values 

Style 

Staff 

Skills 

Obrázek č. 2: Model „7S“ firmy McKinsey 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Hanzelková a kol., 2017, s. 133) 
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1.1.4 SWOT analýza 

Jedna z nejčastěji využívaných analytických metod hodnotící silné a slabé stránky a také 

hrozby a příležitosti pro společnost. Zkratka SWOT vychází z anglických slov Strenghts, 

Weaknesses, Opportunities, Threats (Grasseová a kol., 2010). 

Vyhodnocení SWOT analýzy 

Po vypsaní jednotlivých položek je zapotřebí jejich zhodnocení, to se provádí přiřazením 

hodnot 1 až 5 pro silné stránky a příležitosti, přičemž čím menší číslo, tím je spokojenost 

nižší. Podobně se hodnotí i slabé stránky a hrozby, těm se ale naopak přiřadí záporné 

hodnoty -1 až -5, přičemž malá hodnota značí nízkou nespokojenost. Dále jsou těmto 

položkám přiřazeny odpovídající váhy, dle důležitosti v dané kategorii, součet jednotlivé 

kategorie je vždy roven 1 (mendelu.cz, 2018). 

1.2 Finanční analýza  

Je využívána ke zhodnocení finančního hospodaření společnosti, získané informace se 

mezi sebou třídí, navzájem se poměřují, hledají se vztahy a souvislosti mezi nimi a určuje 

se jejich vývoj. Takto se zvýší vypovídací schopnost zpracovaných dat i jejich informační 

hodnota. Finanční analýza se především zaměřuje na odhalení silných a slabých stránek 

společnosti. Výsledné informace analýzy umožnují získat přehled o celkovém 

hospodaření a finanční situaci podniku a jsou využitelné především pro management jako 

podklady pro rozhodování. V určitých případech lze analýze podrobit pouze část 

hospodaření společnosti a získat tak jen dílčí pohled (Sedláček, 2011). 

Finanční analýzu je možné provádět z mnoha hledisek a důvodů. Z toho plyne, že pro 

žádný stát není stanovena závazná metodika toho, jak se má provádět. Ta se volí 

individuálně, analytici si ji sami přizpůsobují, a to v souladu s konkrétními cíli pro jejich 

zkoumání (Rejnuš, 2014). 

1.2.1 Soustavy ukazatelů 

Do této soustavy vybraných ukazatelů se řadí bonitní a bankrotní modely. Oba tyto 

bankrotní modely mají stejný cíl, a to přiřadit firmě číselnou charakteristiku, na jejímž 

základě se posoudí finanční zdraví firmy. Proto nelze říci, že by mezi těmito modely 

existovala vymezená hranice.  
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Bankrotní modely informují uživatele o tom, zda v nejbližší době firmu může postihnout 

bankrot. Tento model vychází z faktu, že každá společnost ohrožená touto událostí určitý 

čas předem vykazuje známky, které jsou pro bankrot typické. Mezi tyto známky patří 

především problémy s běžnou likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu, nebo 

problémy spojené s rentabilitou celkového vloženého kapitálu.  

Bonitní modely si kladou za cíl diagnostikovat finanční zdraví firmy. Snahou je zjistit, 

zda se firma řadí mezi dobré, nebo špatné. Měla by umožňovat srovnatelnost s jinými 

firmami, jelikož jde o komparaci firem v rámci jednoho oboru podnikání.  

KRALICKŮV QUICKTEST 

Jde o metodu rychlého posouzení analyzované společnosti se zároveň dobrou vypovídací 

schopností. Jedná se o bonitní metodu, která stojí na bodovém hodnocení čtyř vybraných 

podílových ukazatelů. Ty jsou zaměřeny na hodnocení stability a likvidity spolu 

s rentabilitou a výsledkem hospodaření (Rejnuš, 2014). 

Vybranými poměrovými ukazateli jsou: 

𝐴) 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 1: Koeficient samofinancování 

(Zdroj: Rejnuš, 2014) 

 

Tento ukazatel vypovídá o kapitálové síle společnosti, její samostatnosti a dlouhodobé 

finanční stabilitě.  

𝐵) 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 𝑧 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 − 𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Vzorec 2: Doba splácení dluhu z CF 

(Zdroj: Rejnuš, 2014) 
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Jedná se o ukazatel vypovídající o tom, za jak dlouho je analyzovaná společnost schopna 

splatit svoje závazky.  

𝐶) 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑣 𝑡𝑟ž𝑏á𝑐ℎ =  
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec 3: CF v tržbách 

(Zdroj: Rejnuš, 2014) 

Jde vlastně o rentabilitu tržeb, která v tomto případě není vypočítávána za použití zisku, 

ale prostřednictvím cash flow.  

 

𝐷) 𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝑇 + 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦 ∗ (1 − 𝑑𝑎ň𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎)

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
 

Vzorec 4: ROA 

(Zdroj: Rejnuš, 2014) 

Jde o rentabilitu aktiv, která vyjadřuje výdělečnost společnosti.  

První dva uvedené ukazatele hodnotí finanční stabilitu firmy, druhé dva rentabilitu.  

Pro stanovení bonity analyzované společnosti se postupuje následovně:  

1. Vypočítají se hodnoty všech uvedených ukazatelů za příslušné období. 

2. Poté se oklasifikují způsobem, který vyjadřuje následující tabulka. 

Tabulka č. 1: Interpretace výsledků Kralickova Quick testu 

Ukazatel 

Výborný 

(1 bod) 

Velmi dobrý 

(2 body) 

Průměrný 

(3 body) 

Špatný 

(4 body) 

Ohrožení 

insolvencí 

(5 bodů) 

A > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % Negativní 

B < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

C > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

D > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rejnuš, 2014)  
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3. Poté se vypočte známka stability (jako průměr bodů za první dva ukazatele) a 

známka výnosové situace (jako průměr za třetí a čtvrtý ukazatel). Tyto dva dílčí 

bonitní ukazatelé nejsou nezbytně nutné pro výpočet celkového koeficientu bonity 

podniku, doporučuje se tyto výpočty provádět.  

4. Jako poslední krok quick testu se určí celková integrální známka. Ta se vypočítá 

jako aritmetický průměr všech čtyř vypočtených ukazatelů. Obecně platí, že 

společnosti s výslednou známkou nižší než 2 se považují za bonitní, zatímco 

podniky se známkou vyšší než 3 lze považovat za podniky spějící k bankrotu 

(Rejnuš, 2014). 

INDEX IN05 

Index IN05 je aktualizací indexu IN01 a byl vytvořen jako poslední v řadě, podle testů 

na datech průmyslových podniků z roku 2004 (Sedláček, 2011)  

𝐼𝑁05 = 0,13 ∗ 𝐴 + 0,04 ∗ 𝐵 + 3,97 ∗ 𝐶 + 0,21 ∗ 𝐷 + 0,09 ∗ 𝐸 

Vzorec 5: Rovnice IN05 

(Zdroj: Sedláček, 2011) 

kde: 

• A = aktiva / cizí kapitál, 

• B2 = EBIT / nákladové úroky, 

• C = EBIT / celková aktiva, 

• D = celkové výnosy / celková aktiva, 

• E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry (Sedláček, 2011). 

Změnili se nejen nově definované hodnoty jednotlivých poměrových ukazatelů, ale i 

hranice pro klasifikaci podniků.  

  

 
2 Tento zlomek může dosahovat maximální hodnoty 9 (Sedláček, 2011). 
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Tabulka č. 2: Porovnání výsledných hodnot indexu IN05 

 
 

 

 

 

 

 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Sedláček, 2011)  

Výhodou těchto indexů je, že spojují pohled věřitele i vlastníka.  

1.2.2 Absolutní ukazatele  

Absolutní ukazatele jsou využitelné při analýze vývojových trendů (srovnání v časových 

řadách – horizontální analýza) a k procentnímu rozboru komponent (jednotlivé položky 

výkazů se vyjádří jako procentní podíly těchto komponent – vertikální analýza) 

(Knápková a spol., 2013). 

HORIZONTÁLNÍ  

Porovnává změny položek jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. Vypočítá se 

absolutní výše změn a její procentuální vyjádření k výchozímu roku (Knápková a spol., 

2013). 

Jedná se tedy o analýzu vývoje finančních ukazatelů v závislosti na čase. Výstupem je 

obvykle časový trend analyzovaného ukazatele, použitelný zvláště pro předpověď jeho 

budoucího vývoje, avšak minulý vývoj libovolných ukazatelů nemusí mít téměř žádný 

důsledek pro současný stav (Kalouda, 2016). 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑡 –  𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑡 − 1  

Vzorec 6: Absolutní změna 

(Zdroj: Knápková a spol., 2013) 

% 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = (𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑥 100) / 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑡 − 1 

Vzorec 7: procentuální změna 

(Zdroj: Knápková a spol., 2013) 

t – označuje období 

Pokud IN > 1,6 Můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

0,9 < IN  1,6 ‚‚šedá zóna‘‘ nevyhraněných výsledků 

IN  0,9 společnost je ohrožena vážnými finančními problémy 
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VERTIKÁLNÍ ANALÝZA  

Jedná se o procentní vyjádření podílu jednotlivých položek účetních výkazů k jedné 

zvolené základně položené jako 100 %. Obvykle se k rozboru rozvahy používá jako 

základna zvolení výše aktiv (pasiv) a pro rozbor výkazu zisku a ztráty velikost celkových 

výnosů, nebo nákladů (Knápková a spol., 2013). Názor, že jako základ se pro všechny 

analyzované ukazatele bere suma aktiv, je důkazem nepochopení této metodiky. Pracuje 

se zde se strukturou zvolených ukazatelů a předpokládá se přitom, že tato se bude měnit 

v čase (Kalouda, 2016). 

 

𝑃𝑖 =  
𝐵𝑖

∑ 𝐵𝑖
∗ 100, 

Vzorec 8: Vertikální analýza 

(Zdroj: Kubíčková a Jindřichovská, 2015) 

 

kde: 

• 𝑃i je podíl i-té položky (v %),  

• 𝐵i je velikost i-té položky,  

• ∑𝐵i je souhrn položek,  

• 𝑖 - je pořadové číslo položky (Kubíčková a Jindřichovská, 2015).  
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1.2.3 Rozdílové ukazatele  

Jsou využívány k řízení finanční situace společnosti a k analýze s orientací na jeho 

likviditu. Jejich nejvýznamnějším zástupcem je čistý pracovní kapitál (ČPK) neboli 

provozní kapitál. Ten je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými 

cizími zdroji a má velký vliv na platební schopnost společnosti. Pro to, aby byla 

společnost likvidní, měla by mít potřebnou výši relativně volného kapitálu, tedy přebytek 

krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji. Jak čistý pracovní kapitál 

konstruovat je znázorněno na obrázku. Jde o rozlišení oběžného a dlouhodobého majetku 

a na rozlišení dlouhodobě a krátkodobě vázaného kapitálu. Čistý pracovní kapitál 

představuje takovou část oběžného majetku, kterou společnost financuje dlouhodobým 

kapitálem (Knápková a spol., 2013). 

ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL 

Je nejpoužívanějším ukazatelem, vypočítá se jako rozdíl mezi celkovou hodnotou 

oběžných aktiv a celkovou hodnotou krátkodobých dluhů, ty mohou být stanovené od 

splatnosti 1 roku až po splatnost 3 měsíců. To napomáhá rozeznat v oběžných aktivech 

konkrétní část finančních prostředků, která je zvolena na úhradu krátkodobých dluhů, na 

rozdíl od té části, která je poměrně volná a kterou se rozumí konkrétní finanční fond 

(Sedláček, 2011).  

  

Dlouhodobý 

majetek 

Vlastní kapitál 

Cizí kapitál 

dlouhodobý 

Dlouhodobý 

kapitál 

Cizí kapitál 

krátkodobý 

Oběžný 

majetek

ČPK 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Knápková a spol., 2013) 

Obrázek č. 3: Čistý pracovní kapitál 
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Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒  
 

Vzorec 9: Čistý pracovní kapitál 

(Zdroj: Knápková a spol., 2013) 

Na solventnost společnosti má velký vliv právě rozdíl oběžných aktiv s krátkodobými 

závazky. K úsudku, že společnost vlastní kvalitní finanční zázemí a je likvidní přispívá, 

pokud má nadbytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými závazky. Pro možnost 

pokračovat ve svých aktivitách, i za stavu, když společnost potká nepříznivá finanční 

událost s velkými výdaji peněžních prostředků slouží finanční polštář. K posouzení jeho 

velikosti slouží především obrat krátkodobých aktiv společnosti, avšak velkou roli hrají 

také konkurence, daňová legislativa, stabilita trhu, celní předpisy a další vnější okolnosti 

(Sedláček, 2011).  

ČISTÉ POHOTOVÉ PROSTŘEDKY 

Slouží pro určení okamžité likvidity právě splatných krátkodobých závazků. Vypočítávají 

se jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. 

Započítáme-li do peněžních prostředků pouze hotovost a zůstatek na běžném účtu, potom 

se jedná o nejvyšší stupeň likvidity. K pohotovým peněžním prostředkům se přiřazují i 

krátkodobé cenné papíry a krátkodobé termínované vklady, neboť jsou v podmínkách 

fungujícího kapitálového trhu rychle přeměnitelné na peníze (Knápková a spol., 2013). 

Č𝑷𝑷 = 𝑷𝒐𝒉𝒐𝒕𝒐𝒗é 𝒑𝒆𝒏ěž𝒏í 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕ř𝒆𝒅𝒌𝒚 − 𝒐𝒌𝒂𝒎ž𝒊𝒕ě 𝒔𝒑𝒍𝒂𝒕𝒏é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚 

Vzorec 10: Čisté pohotové prostředky 

(Zdroj: Knápková a spol., 2013) 

1.2.4 Poměrové ukazatele  

Dalším postupovým krokem po analýze absolutních vstupních dat je výpočet 

poměrových ukazatelů. Veškeré složky výkonnosti podniku pokrývají právě poměrové 

ukazatele. Uspořádání, počet i konstrukce se odlišují dle toho, jaký je zvolený cíl analýzy 

a tím spojený okruh uživatelů pro něž je analýza vypracovávána (Kislingerová, 2010). 
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Obvykle se lze setkat s pěti okruhy ukazatelů: 

1. Rentabilita. 

2. Aktivita – vázanost kapitálu. 

3. Likvidita – platební schopnost.  

4. Zadluženost – struktura finančních zdrojů. 

5. Finanční trh (Kalouda, 2016). 

Běžně se objevují i systémy koncipované odlišně, přesně je to čtyř-okruhově. Avšak výše 

uvedená struktura vyhovuje dostatečně dobře pro základní potřeby finanční analýzy 

(Kalouda, 2016). 

  

Poměrové 

ukazatele 

Ukazatele 

rentability 

Ukazatele 

aktivity 
Ukazatele 

zadluženosti 

Ukazatele 

likvidity 

Provozní 

ukazatele 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Sedláček, 2011) 

Obrázek č. 4: Členění poměrových ukazatelů 



 

 26 

UKAZATELE RENTABILITY  

Ukazatele rentability posuzují ziskovost firmy jako výnos jednotlivých skupin finančních 

zdrojů. Přinášejí odpověď na to, jaký zisk přináší investovaný kapitál do této společnosti. 

Čistý zisk je v tomto případě absolutním měřítkem rentability. Čistý zisk však nelze 

přímo použít pro srovnání jednotlivých firem (Jindřichovská, 2013).  

Pro konstrukci ukazatelů rentability se v čitateli používá zisk (resp. výsledek 

hospodaření), je však důležité zdůraznit, že vypovídací schopnost těchto ukazatelů 

nezávisí pouze na tom, s čím jsou v jednotlivých případech poměřovány, ale i na tom, 

jaké vyjádření zisku bylo použito. To záleží na účelu, k jakému má uvedený ukazatel 

posloužit, ale i na osobním názoru jednotlivých analytiků (Rejnuš, 2014). 

Výsledky se porovnávají s oborovým průměrem, nebo nejbližší konkurencí (Růčková, 

2015). 

Z uvedených důvodů je zapotřebí si představit nejčastěji používané ukazatele zisku: 

• EAT (Earnings After Taxes) – čistý zisk (po zdanění), 

• EBT (Earning Before Taxes) – výsledek hospodaření před zdaněním,  

• EBIT (Earning Before Interest and Taxes) – zisk před (nákladovými) úroky a 

zdaněním (Rejnuš, 2014). 

Rentabilita vloženého kapitálu – ROI 

Zkratka ROI vychází z anglického Return On Investment a neexistuje pro něj 

jednoznačná shoda pro jeho pojímání. Běžně je využíván jako ukazatel pro měření 

výnosnosti dlouhodobého kapitálu (tzn. pro měření dlouhodobého cizího kapitálu a 

vlastního kapitálu) vloženého do majetku podniku (Knápková a spol., 2013).  

Doporučená hodnota je 12-15 % (Sedláček, 2011). 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 11: Rentabilita vloženého kapitálu  

(Sedláček, 2011) 
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Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Zkratka ROE vychází z anglického Return On Equity a vyjadřuje, kolik peněžních 

jednotek čistého zisku (EAT) připadá na jednu peněžní jednotku vloženou do společnosti 

jeho vlastníky. Často také proto bývá označován jako ukazatel zhodnocení kapitálu 

vloženého akcionáři, avšak je zapotřebí počítat, že jeho hodnoty bývají v jednotlivých 

odvětvích rozdílné (Rejnuš, 2014). 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec 12: Rentabilita vlastního kapitálu 

(Zdroj: Rejnuš 2014) 

Platí, že by hodnota tohoto ukazatele měla být vyšší, než velikost ukazatele rentability 

celkových aktiv, (neboli ROE > ROA) (Rejnuš, 2014). 

Obecně platí doporučená hodnota 10 % (Růčková, 2015).  

Rentabilita celkového kapitálu – ROA  

Zkratka ROA vychází z anglického Return On total Assets a tento ukazatel je všeobecně 

považován za klíčový ukazatel úspěšnosti podnikatelské činnosti společnosti. Pro 

finanční analytiky je proto nejsledovanějším ukazatelem této skupiny. Vyjadřuje čistou 

výnosnost celkových aktiv společnosti a čím je tedy jeho hodnota vyšší, tím lepší se jeví 

hospodářská situace sledované společnosti (Rejnuš, 2014).  

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐴𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 13: Rentabilita celkového kapitálu 

(Zdroj: Rejnuš, 2014) 

Doporučená hodnota by v ideálním případě měla dosahovat hodnoty okolo 10 % 

(Růčková, 2015). 
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Rentabilita tržeb – ROS  

Zkratka ROS vychází z anglického Return On Sales a tvoří jádro efektivnosti korporace. 

Dá se předpovídat, že pokud společnost má problém s tímto ukazatelem, bude mít 

s velkou pravděpodobností problém i ve všech ostatních oblastech (Mrkvička, 2014). 

Doporučená hodnota je nad 10 % (Růčková, 2015). 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑆
∗ 10 

Vzorec 14: Rentabilita tržeb 

(Zdroj: Mrkvička, 2014) 

Jmenovatel představuje tržní ohodnocení výkonů společnosti za určité časové období. 

V jiných literaturách lze najít ukazatele, jenž používají ve jmenovateli namísto tržeb 

celkové výnosy, to z toho důvodu, že u některých společností mohou lépe vystihovat 

vlastní podstatu jejich činnosti (Mrkvička, 2014).  

Pokud je v čitateli použit zisk po zdanění (EAT), poté ukazatel vyjadřuje tzv. ziskovou 

marži. Varianta, kdy je v čitateli použit zisk před úroky a zdaněním (EBIT), je vhodné 

využít pro společnosti, které mají proměnlivé podmínky (např. různé využívání cizího 

kapitálu) (Mrkvička, 2014). 

UKAZATELE LIKVIDITY 

Jedna ze základních podmínek úspěšné existence podniku je trvalá platební schopnost. 

Společnost je označena za platebně schopnou, pokud má ke dni splatnosti více 

pohotových peněžních prostředků, než je splatných závazků. Platební schopnost je 

měřena za pomoci poměru krátkodobých oběžných aktiv (tj. zásob, krátkodobých 

pohledávek, krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků) a krátkodobých 

závazků. Rozlišují se tři základní úrovně likvidity společnosti odvozené od likvidnosti 

oběžného majetku. Jedná se o běžnou likviditu (likvidita 3. stupně), pohotovou likviditu 

(likvidita 2. stupně) a okamžitou likviditu (likvidita 1. stupně) (Hrdý a Křechovská, 

2016). 
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Běžná likvidita 

Vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Výsledná hodnota poté 

slouží jako ukazatel budoucí solventnosti firmy. Postačující hodnota je ta, jenž je vyšší 

než 1,5 (Vochozka, 2011). 

Hlavním úkolem tohoto ukazatele je, že pro úspěšnou činnost společnost má zásadní 

význam úhrada krátkodobých závazků z odpovídajících položek aktiv a je velmi citlivá 

na oceňování a strukturu zásob a pohledávek (Kislingerová, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 15: Běžná likvidita 

(Zdroj: Kislingerová, 2010) 

 

Na otázku, jaká by měla být optimální velikost ukazatele běžné likvidity, nelze 

jednoznačně odpovědět. Lze vycházet z doporučených strategií pro řízení pracovního 

kapitálu, podle průměrné strategie by se tato hodnota měla pohybovat mezi 1,6 a 2,5, 

podle konzervativní strategie by zase měla být vyšší než 2,5 a podle agresivní nižší než 
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Obrázek č. 5: Tvorba vzorce běžné likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Kislingerová, 2010) 
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1,6, ale zase ne nižší než 1. Je tedy pouze na managementu společnosti, zda preferuje 

vyšší výnos, nebo naopak nižší riziko a podle toho zvolit příslušnou strategii 

(Kislingerová, 2010).  

Pohotová likvidita 

Se konstruuje ve snaze vyloučit nejméně likvidní část oběžných aktiv – zásoby (suroviny, 

materiál, polotovary, nedokončená výroba a hotové výrobky) z ukazatele běžné likvidity. 

Výslednou hodnotu ukazatele je užitečné sledovat, jak se vyvíjí v čase, a ne ji jen 

porovnávat s hodnotami v jiných společnostech (Kislingerová, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 16: Pohotová likvidita 

(Zdroj: Kislingerová, 2010) 

I zde vzniká otázka optimální výše, u ukazatele pohotové likvidity se doporučuje 0,7 – 

1,0, u konzervativní strategie 1,1 – 1,5 u agresivnější strategie jsou to hodnoty 0,4 – 0,7. 

Pokud ukazatel nabývá hodnoty 1, znamená to, že společnost by měla být schopna dostát 

svým závazkům, bez nutnosti prodeje svých zásob. Pro věřitele je příznivější vyšší 

hodnota ukazatele, avšak management usiluje o přiměřenou úroveň, neboť vysoké 

hodnoty znamenají značný objem oběžných aktiv ve formě pohotových prostředků, která 
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(Zdroj: Vlastní zpracování dle Kislingerová, 2010) 

Obrázek č. 6: Tvorba vzorce pohotové likvidity 
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však přinášejí pouze minimální, nebo žádný úrok a také vede k neproduktivnímu 

využívání vložených prostředků, což negativně ovlivňuje celkový výkon společnosti 

(Kislingerová, 2010).  

Okamžitá likvidita 

Se konstruuje ve snaze měřit schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Do čitatele 

se dosazují peněžní prostředky, které společnost má v hotovosti, nebo i na běžných účtech 

a také volně obchodovatelné ekvivalenty, tj. volně obchodovatelné krátkodobé CP, 

splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky (Sedláček, 2011). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 + 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec 17: Okamžitá likvidita 

(Zdroj: Sedláček, 2011) 

V tomto případě je optimální výše pro zajištění likvidity alespoň 0,2 (Sedláček, 2011). 

Doporučená hodnota pro okamžitou likviditu je v rozmezí 0,2 – 0,5 (Scholleová, 2017). 

UKAZATEL ZADLUŽENOSTI 

Ukazatel zadluženosti se zabývá především měřením vztahu cizích zdrojů s vlastními 

zdroji a zároveň se zabývá schopností hradit náklady dluhu. Při provádění analýzy 

zadluženosti určité společnosti, je užitečné zjistit objem majetku, který je pořízen na 

leasing, protože aktiva získaná právě za pomoci leasingu se neobjevují v rozvaze, ale 

pouze jako náklad ve výkazu zisku a ztráty pod pojmem služby. Právě v takovém případě 

nám ukazatel neukáže skutečnou zadluženost podniku, tu je nutné hledat právě u 

ukazatelů ve výsledovce (Scholleová, 2017).  

Celková zadluženost 

Pro výpočet tohoto ukazatele se používá podíl celkového kapitálu (celkového dluhu) 

k celkovým aktivům. Čím větší je podíl vlastního kapitálu, tím větší má společnost 

bezpečností polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace, a to je důvod, proč věřitelé 

vyžadují nízkou hodnotu tohoto ukazatele, zatímco vlastníci hledají větší finanční páku, 

pro maximalizaci svých výnosů (Sedláček, 2011).  
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Pokud do financování společnosti zapojíme cizí zdroje, sníží se tak náklady. Obecně jsou 

ukazatele zadluženosti ovlivňovány čtyřmi faktory, a to: daně, riziko, typ aktiv a stupeň 

finanční volnosti společnosti (Scholleová, 2017). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 18: Celková zadluženost 

(Zdroj: Scholleová, 2017) 

Pokud je výsledná hodnota vyšší než oborový průměr, je pro společnost nezbytné, aby 

zvýšila vlastní kapitál, neboť pro ni bude obtížné bez takového kroku získat dostatečné 

zdroje (Sedláček, 2011).  

Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti a vyjadřuje, do jaké míry je 

společnost finančně nezávislá. Oba ukazatele (jejich součet je roven 1) vyjadřují 

především finanční strukturu podniku (jakou podobu má kapitál). Převrácená hodnota 

kvóty vlastního kapitálu vyjadřuje již zmíněnou finanční páku, která vede k finančnímu 

zadlužení společnosti (Sedláček, 2011).  

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 19: Koeficient samofinancování 

(Zdroj: Sedláček, 2011) 

Úrokové krytí  

Tento ukazatel informuje o tom, kolikrát celkový efekt reprodukce pokryje úrokové 

platby (Kislingerová, 2010). Na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál, by tak teoreticky 

měla stačit část zisku vyprodukovaná cizím kapitálem (Sedláček, 2011).  

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣ý ú𝑟𝑜𝑘
 

Vzorec 20: Úrokové krytí 

(Zdroj: Kislingerová, 2010) 
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Jednotlivé ratingové agentury pracují s touto klíčovou charakteristikou a za rozhraní 

investice se spekulací je považována hodnota 3, pokud se hodnota rovná 1, pak lze o 

společnosti říci, že vše, co vyprodukuje je použito na úhradu nákladových úroků 

(Kislingerová, 2010). 

UKAZATEL AKTIVITY  

Ukazatel aktivity vyjadřuje, zda a popřípadě jak je schopna společnost využít jednotlivé 

majetkové části. Zachycuje, jak společnost využívá svoje kapacity, zda jich nemá 

přebytečné množství, nebo naopak nedostatek produktivních aktiv, jenž by v budoucnu 

způsobilo, že společnost nebude moci realizovat příležitosti k růstu. Při výpočtu ukazatele 

aktiv se rozlišují dva typy:  

• Počet obratů 

• Doba obratu 

Ukazatel obratovosti vyjadřuje počet obrátek v určitém období neboli to, kolikrát převýší 

roční tržby hodnotu položky, u které se obratovost vypočítává (Scholleová, 2017). 

Ukazatel doby obratu vyjadřuje, jak dlouho v průměru trvá jedna obrátka majetku. Cílem 

je tuto dobu zkrátit na minimum, a zvýšit tak počet obrátek. Společnost by tedy měla 

usilovat o maximalizaci obrátek, a naopak minimalizaci doby obratu (Scholleová, 2017).  

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv vyjadřuje to, kolikrát se aktiva společnosti obrátí za daný časový 

interval, nejčastěji to bývá jeden rok. Pokud společnost využívá svoje aktiva méně, než 

je počet obrátek celkových aktiv v oborovém průměru, měla by společnost zvýšit tržby, 

pokud to však není možné, měla by odprodat některá svoje aktiva (Sedláček, 2011). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec 21: Obrat celkových aktiv 

(Zdroj: Sedláček, 2011) 
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Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv vyjadřuje, zda společnost efektivně využívá stroje, zařízení, budovy 

a ostatní stálá aktiva. Je důležitý především při plánování čistých investic společnosti 

(Rejnuš, 2014). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑣 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑐𝑒𝑛á𝑐ℎ
 

Vzorec 22: Obrat stálých aktiv 

(Zdroj: Rejnuš, 2014) 

Pokud je výsledná hodnota nižší, než je odvětvový průměr, znamená to, že společnost 

nedostatečně využívá své výrobní kapacity. Pro management to znamená, aby zvýšil 

využití výrobních kapacit, a tudíž omezil investice. Doporučená hodnota je 5,1 (Rejnuš, 

2014).  

Obrat zásob 

Obrat zásob informuje o tom, kolikrát za rok, se zásoby za rok změní v jiné formy 

oběžného majetku až po prodej hotových výrobku a opětovný nákup zásob (Scholleová, 

2017).  

Slabinou tohoto ukazatele je fakt, že tržby vyjadřují tržní hodnotu, zatímco zásoby se 

uvádějí v pořizovacích cenách, a proto ukazatel častokrát nadhodnocuje skutečnou 

obrátku. Řešením by bylo použít v čitateli náklady na prodané zboží, avšak tradičně se 

používají tržby. Další problém spojený s použitím tržeb pro výpočet je ten, že odrážejí 

celoroční aktivity, zatím co zásoby se týkají jednoho okamžiku. Pro tento problém by 

bylo východiskem použití průměrné roční zásoby, tj. průměr konečného stavu na účtu 

zboží na skladě a v prodejnách (Sedláček, 2011). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Vzorec 23: Obrat zásob 

(Zdroj: Scholleová, 2017) 
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Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob informuje o tom, kolik dní trvá jedna obrátka oběžných aktiv vázaných 

ve formě zásob. Jinými slovy, počet dnů, po něž jsou zásoby vázány ve společnosti do 

doby jejich spotřeby, nebo prodeje. Považuje se za ukazatel intenzity využití zásob a pro 

ideální stav by měl dosahovat co nejnižší hodnoty (Mrkvička, 2014). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

(
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

360 )
 

Vzorec 24: Doba obrat zásob 

(Zdroj: Mrkvička, 2014) 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje intenzitu hospodaření s aktivy. Jelikož se ve 

jmenovateli tohoto ukazatele objevují jednodenní tržby, vyjadřuje tak dobu, za jak dlouho 

v průměru společnosti platí její odběratelé (Jindřichovská, 2013). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

(
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

360 )
 

Vzorec 25: Doba obratu pohledávek 

(Zdroj: Jindřichovská, 2013) 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků vyjadřuje počet dnů, ve kterých společnost využívá od svých od 

svých dodavatelů bezplatný obchodní úvěr. Pro lepší představu o stavu společnosti je 

dobré srovnávat doby splatnosti pohledávek a závazky z obchodních styků (Scholleová, 

2017). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

(
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

360 )
 

Vzorec 26: Doba obratu závazků 

(Zdroj: Jindřichovská, 2013) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část stručně představuje společnost, jejíž zanalyzování je cílem této práce. Toho se 

dosáhne výpočtem všech ukazatelů finanční analýzy, které byly popsány a vysvětleny 

v teoretické části. Na základě těchto ukazatelů se poté vypracuje závěr a popřípadě návrh 

na zlepšení situace. 

2.1 Představení společnosti 

Společnost VIDEN plus, a.s. působí na českém trhu od roku 1992 (do r. 1997 jako VIDEN 

v.o.s.). Hlavními činnostmi společnosti je velkoobchod potravin a gastrozařízení. Od r. 

2007 je exklusivními dovozci značkové italské kávy BOASI CAFFE. Společnost má 

vlastní servisní středisko v Jeseníku a logistická centra v Jeseníku a Krnově. 

Společnost je zakládajícím akcionářem (9,78 %) a členským velkoobchodem nákupní 

aliance Čepos – česká potravinářská společnost, a.s. ČEPOS. (Úhrnný obrat skupiny je 

přes 5 Mld Kč). Na českém trhu působí od konce roku 1997. Provozuje velkoobchod a 

maloobchod s potravinami. Nabízí alkoholické nápoje, cukrovinky, sladidla, medy, 

čokoládové výrobky, kakaa, jedlé oleje, tuky, kávu, koření, mléka, mlýnské obilné 

výrobky. V sortimentu naleznete polévky, pečivo, vína, omáčky, drogerii, prachovky a 

toaletní papíry. 

Konkurenceschopnost zákazníkům zaručuje dlouhodobou cenovou 

konkurenceschopností, kterou má zajištěnou mimo jiné členstvím v nákupní alianci 

ČEPOS. 

Předmět podnikání 

Společnost se zabývá velkoobchodním prodejem potravin, drogerie a alkoholu. Nabízí 

více jak 10 000 druhů zboží. Patří k výhradnímu prodejci výběroví kávy BOASI z Janova. 

Prostřednictvím divize Gastroviden velkoobchodu VIDEN plus, a.s. provádí distribuci 

kávy, technologie na její přípravu, servis i odborné poradenství. Ve snaze expandovat 

začala společnost v roce 2006 prodávat i gastrozařízení a zabývá se i jeho servisem. 

Společnost má kontrakt se společností Plzeňský prazdroj, a. s.  
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Pro dopravu svého zboží k zákazníkům společnost využívá vlastního vozového parku, 

který tvoří kamiony s chladícím zařízením pro přepravu mražených a chlazených 

produktů, osobní automobily a vysokozdvižné vozíky. 

Historie 

Společnost VIDEN plus, a.s. byla založena koncem roku 1997 jako nástupce činnosti 

VIDEN, v.o.s. V roce 1998 došlo k navýšení základního kapitálu vložením majetku již 

zmiňované společnosti VIDEN, v.o.s., tento podíl odpovídá cca 51 % vlastního kapitálu. 

Zbylých 49 % pochází ze spojení s další velkoobchodní společností VOSA, s.r.o. Tuto 

firmu společnost odkoupila a přejmenovala ji na VPP a KP obchodní servis, s.r.o.  

Ve stejném roce pořídila společnost nové skladovací prostory. 

VIDEN, v.o.s. je zakládajícím členem společnosti ČEPOS – Česká potravinářská 

obchodní, a.s., která vznikla v roce 1996. Společnost VIDEN plus, a.s. následně po 

převzetí všech aktiv společnosti převzala i tento podíl v této firmě.  

Společnost v roce 2006 založila gastrodivizi v rámci jejíž činnosti se zabývá prodejem 

kávy BOASI, jejímž je výhradním dodavatelem a prodejcem na území České Republiky. 

Dále začala prodávat i gastrozařízení a k tomu samozřejmě začala poskytovat i servis 

těchto i jiných gastrozařízení (viden.cz, 2014). 
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(Zdroj: viden.cz, 2014) 

Obrázek č. 7: Logo společnosti 

 

2.1.1 Základní údaje 

Název společnosti:     VIDEN plus, a.s. 

Právní forma:      akciová společnost 

Identifikační číslo:     253 86 662 

Sídlo společnosti:     Lipovská 633/102, 790 01 Jeseník 

Den zápisu do OR:     16. prosince 1997 

Základní kapitál:    25 837 000 Kč 

Předseda představenstva:    Ing. Michal Procházka 

Počet zaměstnanců:     50 – 99  

Předmět podnikání:     hostinská činnost 

řeznictví a uzenářství 

silniční a motorová doprava  

poskytování nebo zprostředkování úvěru 

prodej lihu a lihovin  

výroba obchod a služby  

 

 

 

  

2.2 Analýza okolí společnosti 

Tato podkapitola je zaměřena na analýzu okolí společnosti VIDEN plus, a.s. Ta se bude 

skládat ze čtyř dílčích analýz. Nejdříve bude provedena SLEPTE analýza, následně 

Porterův model pěti sil, pomocí kterého bude provedena analýza vnějšího prostředí. Pro 

analýzu vnitřního prostředí bude využita analýza 7S. Jako poslední část bude sestavena 

SWOT analýza, která odhalí příležitosti, hrozby a silné a slabé stránky.  
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2.2.1 SLEPTE  

Sociální vlivy 

Tyto vlivy jsou dány například vzdělaností obyvatelstva, životní úrovní, nebo stárnutím 

obyvatel. Další vlivy, které společnost mohou ovlivnit jsou například i aktuální trendy 

jako například v poslední době velmi citlivé téma životního prostředí a zdravého 

životního stylu. Všechny tyto skutečnosti mají vliv na to, co zákazník bude kupovat 

v jakém množství, poptávat bude kvalitní zboží, které je zároveň za příznivou cenu a třeba 

i od jaké společnosti, přednost bude dávat takové, která dodržuje přísné normy životního 

prostředí. 

V návaznosti na předešlý text je nutné zmínit i cílovou skupinu společnosti, kterou jsou 

místní obchůdky v jednotlivých obcích okresu, restaurační zařízení, státní organizační 

složky a soukromé osoby. Největšími zákazníky společnosti jsou bezesporu restaurační 

zařízení a státní organizační složky, ty tvoří téměř 70 % zákazníků. Státní stravovací 

zaručuje společnosti stálý odběr zboží, a tedy i příjem. 

Vliv na společnost má také životní úroveň obyvatelstva, kterou do značné míry ovlivňuje 

jejich příjem. Právě finanční příjem rozhoduje o tom, co a v jakém množství budou 

občané nakupovat. Pokud je příjem obyvatel vysoký, mohou si dovolit více cestovat, 

navštěvovat restaurace a společnosti tím pádem poptávají větší množství zboží. To jak se 

vyvíjela průměrná mzda v ČR v období let 2014 až 2018 vyjadřuje následující graf. 

 

Graf č. 1: Průměrná mzda v ČR za vybrané období 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSŮ) 
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Společnost se nachází v Jeseníku, který je slezské lázeňské město v Olomouckém kraji 

s počtem obyvatel necelých 12 tisíc s tím souvisí další vliv, a to zaměstnanost, resp. 

nezaměstnanost, která v Olomouckém kraji od roku 2014, kdy dosahovala 6,8 %, klesala 

a v roce 2018 dosahovala jen něco okolo 2,8 %. Taková míra nezaměstnanosti je dobrá 

pro zájemce o práci, mohou si vyjednat lepší pracovní podmínky a mají větší šanci 

uplatnit se na pracovním trhu. Pro společnosti hledající nové zaměstnance je to značná 

komplikace, je pro ni těžší zaměstnance získat a s tím jsou spojené i vyšší náklady např. 

nutnost přeplatit konkurenční společnost (Český statistický úřad, 2020). Brát v úvahu je 

nutné také nadprůměrný věk zaměstnanců pracujících ve společnosti, které nebude 

snadné nahradit, pro mladou generaci totiž nejsou pracovní pozice spojené se 

skladováním atraktivní a starší generace zároveň není schopna používat nové technologie 

tak efektivně. Společnost je proto členem operačního programu zaměstnanosti, který je 

spolufinancován Evropskou unií (viden.cz, 2014). 

Legislativní vlivy 

Tyto vlivy beze sporu ovlivňují všechny společnosti po celém světě. Právní 

subjektivita obchodní společnosti se v jednotlivých státech liší a vždy se musí řídit 

příslušnou legislativou daného státu. Existují rozdíly mezi evropským právem, právem 

ve Velké Británii, USA a ostatních zemích, avšak základní typy obchodních, nebo jiných 

společností mají přibližně stejné znaky po celém světě. Jelikož je legislativa rychle se 

měnící prostředí, je pro společnost klíčová rychlá adaptace na nové zákony, normy atd.  

Konkrétní legislativa, která na společnost působí je občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.), 

zákon o daních z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb.) a další daňové zákony, zákon o 

obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., zákoník práce 262/2006 Sb., zákon o účetnictví 

č. 563/1991 Sb. atd.  

Ekonomické vlivy  

Mají také podstatný vliv na úspěšnost společnosti. Nejpodstatněji společnost ovlivňuje 

inflace, úroková míra, kurzy měny a také třeba průměrná mzda.  

Inflace ovlivňuje kupní sílu peněz, a to buď jejím zvýšením, nebo snížením. Průměrná 

inflace dosahovala v roce 2014 hodnoty 0,4 %, v roce 2015 to bylo 0,3 %, avšak 
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v následujících letech začala růst. Nejprve v roce 2016, kdy dosahovala hodnoty 0,7 %, 

v roce 2017 nastal velký nárůst na 2,5 % a pro rok 2018 se hodnota lehce snížila na  

2,1 %.  

Další podstatný faktor ekonomického vlivu je úroková míra, která určuje o kolik 

společnost za úvěr zaplatí více a má tak podstatný vliv na financování společnosti a 

nákladů s tím spojených. Další potenciální faktor je také vývoj měnového kurzu domácí 

i zahraniční měny, především potom důležitých světových měn (Americký dolar, Euro, 

Britská Libra atd.). V případě, že podnik prodává, nebo nakupuje v zahraničí, jsou jeho 

zisky podstatně ovlivněné vývojem kurzu, zvláště pak pokud nakupuje v jiné měně, než 

v jaké poté prodává. Faktor měnového kurzu pro společnost není velkým ohrožením, 

jelikož takovýchto prodejů, resp. nákupů je méně než 5 % z celkového objemu. 

Jaké produkty a služby budou zákazníci poptávat je do značné míry ovlivněno i na 

základě hodnoty průměrné mzdy, ta byla v České republice v roce 2014 na úrovni 25 768 

Kč resp. 22 958 Kč v olomouckém kraji a v roce 2018 na 31 868 Kč resp. 28 646 Kč 

(Český statistický úřad, 2020). 

Co se týče tohoto vlivu, společnost má značnou výhodu, jelikož má zákazníky státních 

složek a místní ekonomický vliv ji výrazně neovlivňuje. Vzhledem k současnému stavu, 

by společnost mohla ovlivnit skutečnost, že po ukončení nouzového stavu spojeného 

s pandemií COVID-19 by mohla navýšit svoje tržby jako součást ekonomické podpory 

v oblasti hotelů, lázní a obecně cestovního ruchu.  
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Graf č. 2: Porovnání hodnot inflace a nezaměstnanosti v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSŮ)  

 

Politické vlivy  

Podstatný vliv na hospodaření společnosti má vláda, která je vrcholným orgánem 

výkonné moci, skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Premiérem 

je Andrej Babiš, který se podílí na politickém hnutí ANO 2011. Členy jsou 1. 

místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, místopředsedkyně vlády a ministryně 

financí je Alena Schillerová, místopředseda vlády Richard Brabec, ministr průmyslu a 

obchodu a zároveň úřadující ministr dopravy Karel Havlíček, ministr zemědělství 

Miroslav Toman atd. (Vláda ČR, 2020). 

Mezi další faktory ovlivňující obchodní společnosti je členství států v různých 

nadnárodních organizacích, jakou je například Evropská Unie, která byla založena v roce 

1993 a momentálně ji tvoří 27 členských států. Nejaktuálnější změnou, co se členských 

států v Evropské Unii týče, je vystoupení Velké Británie ke dni 31. ledna 2020.   

Evropská unie si za cíl klade zlepšování spolupráce mezi členskými státy, především co 

se týče obchodu a životní úrovně. Je významným aktérem mezinárodního obchodu. 

Export z členských zemí dosahoval v roce 2016 hodnoty15,6 % celkového světového 

exportu, což řadí EU na druhé místo světových vývozců za Čínu a před Spojené státy. 
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Přes 64 % celkového objemu obchodu členských států EU se odehrává mezi těmito 

zeměmi navzájem (europa.eu, 2020). 

Technologické vlivy  

V posledních letech se technologický pokrok stále zrychluje a dá se říct, že pro každou 

společnost je důležité s tímto trendem držet krok, jinak hrozí, že se dostane do značné 

nevýhody oproti své konkurenci. Zejména u rostoucích firem jsou technologie velmi 

důležité a určují či omezují budoucí vývoj.  

Jako velmi významná technologii je vnímána robotizace, která bude schopna navýšit 

efektivitu i řešit aktuální nedostatek zaměstnanců na trhu práce. Robotizace je příležitostí 

jak pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Zaměstnanci nebudou muset řešit rutinní 

práce, ale budou se moci věnovat práci, kterou stroje nedokáží, a to například pečovat o 

zákazníky, hledat nová a kreativní řešení. Robotizace nemá přinášet zánik pracovních 

pozic, ale transformovat pracovní trh.  

Mezi tyto faktory se také řadí ISO3 normy, které ukazují v jakém souladu je výroba a 

distribuce výrobků.  

Co se týče společnosti, nejvíce ji ovlivňuje vývoj informačních technologií využívaných 

pro řízení skladů a objednávek, společnost sice vyvíjí svůj vlastní systém, ten je však 

závislý na vnějších systémech, které se rychle mění a téměř každý měsíc je nutné 

vynakládat finanční prostředky na jejich kompatibilitu.  

Ekologické vlivy  

U většiny společností dochází k tomu, že jejich činnost negativně dopadá na životní 

prostředí. Takové případy se snaží vláda regulovat zákonem o životním prostředí (č. 17/ 

1992 Sb.), který dbá o čistotu ovzduší, ekosystémy, ekologii a celkově životní prostředí 

(Ministerstvo životního prostředí, 2020).  

 
3 Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization) – ISO  



 

 44 

Jako závažné problémy je dnes považována kvalita a množství spotřeby pitné vody, příliš 

velké množství vyprodukovaného odpadu a jeho špatná likvidace a také velmi často 

probírané téma kvality ovzduší.  

Aktuálním tématem tohoto odvětví je elektromobilita, kterou vláda chystá podpořit 

snížením registračních poplatků a zpřísněním emisních standardů. Počet elektromobilů 

v České republice byl pro rok 2018 odhadován na 2 000 automobilů. Vzhledem 

k rozsáhlým investicím automobilek do elektromobility se očekává rychle se zvyšující 

podíl vozů na elektrický pohon v EU a potažmo i v ČR. Na důkaz podpory tohoto tématu 

management nakoupil hybridní automobily.  

 

2.2.2 Porterův model 

Tento model analyzuje odvětví, ve kterém společnost působí a hodnotní ji z pěti 

nezbytných úhlů. Informace byli získány na základě rozhovoru s Ing. Michalem 

Procházkou. 

Stávající konkurence 

Obecně platí, že pokud na trhu působí velké množství konkurentů, není tohle odvětví 

přitažlivé. Společnosti chtějí setrvat i pokud trh stagnuje, avšak rozdíly v nabízených 

službách a produktech jsou jen malé, to jen zhoršuje situaci. V takovém případě je nutné 

se zaměřit na vylepšení pozice vůči konkurentům, například odlišením nabízených 

výrobků a služeb, nebo profesionálnějším přístupem a zlepšením podmínek pro 

spolupráci. Společnost provozuje svoji činnost na území malého okresu, kde konkurence 

není až tak velká, s tím je však spojen i menší počet potenciálních odběratelů (Procházka 

M., 2020). 

Při hledání konkurenčních podniků bylo přihlíženo na stejný, popřípadě podobný předmět 

podnikání, kterým je velkoobchodní prodej potravinářského zboží. Dalším kritériem bylo 

sídlo a rozsah počtu nabízeného zboží. Na základě těchto kritérií byly jako hlavní 

konkurence vyhodnoceny společnosti Rapo Brno, s.r.o. a CBA Nuget, s.r.o., které jsou 

dále použity i jako porovnání pro výsledné hodnoty ukazatelů finanční analýzy 

(justice.cz, 2020). 



 

 45 

Rapo Brno, s.r.o. 

Společnost RAPO BRNO, s.r.o. vznikla 25.1.1995 jako nástupce RAPO-Rašovský 

(založeno v roce 1990) se stejným podnikatelským záměrem – velkoobchodní prodej 

potravinářského zboží. Jednalo se zejména o prodej tabákových výrobků, alkoholického 

a nealkoholického zboží, tuků a cukrovinek. V období 1998-2000 se firma snažila snížit 

obrat na tabákových výrobcích a aktivně působila na zvýšení obratu ostatního 

potravinářského sortimentu. V roce 2000 dochází ke spojení s firmou Zounek Zdeněk. 

Tímto krokem vznikl jediný plnosortimentní potravinářský velkoobchod na brněnsku, 

který se dále rozvíjí a modernizuje. 

V současné době vede firma cca 7 000 položek potravinářského zboží, kterým zásobuje 

nezávislé obchodníky v Brně a širokém okolí, především maloobchodní síť BRNĚNKA. 

Firma spolupracuje se všemi významnými výrobci potravinářského zboží jako Kofola, 

Tchibo, Olma atd. Společnost má vlastní skladovací prostory cca 5 000 m2, vlastní 

technické vybavení (manipulační techniku), auta s chladícím systémem apod. Dále 

vlastní sklady na drogerii a na chlazené zboží (rapobrno.cz, 2013).  

CBA Nuget, s.r.o. 

CBA Nuget s.r.o. je společnost s ručením omezeným, která vznikla zápisem do OR dne 

21.prosince 2006 a sídlí v Šumperku. Hlavním předmětem její činnosti je velkoobchod 

potravin, nápojů a cukrovinek.  

Družstvo CBA CZ je sdružení velkoobchodů a maloobchodních jednotek, které aktuálně 

čítá přes 1000 prodejen, nabízí více než 12 tisíc položek produktů známých i prémiových 

značek, propracovaným skladovacím systémem o rozloze 20 500 m2, 300 zaměstnanci. 

Roční obrat společnosti dosahuje přes 2 miliardy Kč, to je několika násobně vyšší obrat, 

než jakého dosahuje VIDEN plus, a.s., ale společnost je použita pro porovnání, jelikož 

jde o společnost s dlouhodobou tradicí a dobrými výsledky, které by mohly být inspirací 

pro následné návrhy řešení bakalářské práce. 

Historie se začala psát již před více než dvaceti lety, kdy předseda současného Družstva 

CBA CZ, pan Roman Mazák, začíná se svými společníky podnikat v oblasti potravin 

a zakládá velkoobchod Nuget. Významným milníkem v historii je pak založení skupiny 
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AFEP v roce 2003, čili sdružení maloobchodních sítí Ardanas, Foldr, Eso Market 

a Partner v kooperaci s velkoobchody Ekostyl, Nuget a Zava. O dva roky později se pak 

AFEP stává součástí CBA International, je novým držitelem franchisového konceptu 

CBA a vlastníkem master franchisy pro Českou republiku a vzniká Družstvo CBA CZ. 

Z účetních metod zveřejněných na internetových stránkách justice.cz bylo možné zjistit, 

že společnost obchoduje v rámci EU, jelikož ostatní finanční výnosy tvoří kurzové 

rozdíly z transakcí uskutečněných v rámci EU. Ve výnosech dále společnost eviduje 

dotace na provozní účely (na zaměstnance převzaté z úřadu práce) přijaté ze státního 

rozpočtu ve výši 533 tis. Kč. (cbanuget.cz, 2020) 

Nová konkurence  

Zda do konkrétního odvětví vstoupí nová konkurence, či nikoliv, závisí především na 

tom, jaké překážky jsou nutné překonat a zda se z dlouhodobého hlediska vyplatí na 

konkrétním trhu působit. Nejčastějšími překážkami, které je nutné překonat je finanční 

náročnost spojená se vstupem na trh, reakce stávajících společností, nebo také odlišnost 

výrobků. Vzhledem k tomu, v jakém okrese se společnost VIDEN plus, a.s. nachází, je 

vstup nových konkurentů náročný, trh je zde téměř nasycen a při vstupu nového 

konkurenta by to znamenalo značnou finanční investici, to společnosti nechtějí 

podstupovat, protože se nejedná o příliš lukrativní trh (Procházka M., 2020). 

Substituční výrobky  

Pokud se na trhu objeví společnost, která nabízí větší množství služeb, zajímavější 

produkty a příznivé ceny společně s profesionálním přístupem, s největší 

pravděpodobností stávající společnosti začnou ztrácet svoje zákazníky, pokud svoje 

služby nezkvalitní a nezaměří se na vylepšení pozice vůči konkurentům.  

V případě VIDEN plus, a.s. se jedná o malou hrozbu, je totiž schopna rychle měnit 

portfolio nabízeného zboží podle požadavků svých zákazníků (Procházka M., 2020). 
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Vliv odběratelů  

Dnešní zákazník usiluje o to, aby zboží a produkty byli co nejkvalitnější s širokou 

nabídkou služeb a zároveň nízkou cenou. To se však navzájem vylučuje. Řešením 

takových požadavků je nabízet kvalitní produkty a služby, které nelze odmítnout, avšak 

za odpovídající cenu. Dobré je také hledat způsoby, jak zákazníky dostat do pozice, kdy 

jejich vyjednávací síla bude jen velmi slabá, například uzavíráním smluv na velmi 

krátkou dobu, nebo naopak ji uzavírat na celý rok a déle, a to především u komodit, jejichž 

cena se během roku výrazně mění. Mezi nejvýznamnější odběratele patří státní složky, 

jejichž spolupráce má pro společnost VIDEN plus a.s. velký vliv, jelikož tyto složky 

zaručují dlouhodobý a pravidelný odběr (viden.cz, 2020). 

Vliv dodavatelů  

Vliv, jaký mají dodavatelé je odvozen od toho, o jaký druh zboží se jedná, nebo jak 

zásadní vliv dodávané produkty hrají v předmětu podnikání společnosti. Například u 

drogerie zákazník nehledí tolik na to, od jakého dodavatele daný produkt je, ale 

samozřejmě se najdou i vyjímky. Zpravidla opakem bývají potraviny, nápoje, alkohol, 

cigarety. U tohoto typu zboží je pro zákazníky důležitá značka a síla dodavatele je tedy 

odvozena od toho, jakou značku zastupuje a také prestiž jednotlivé značky u zákazníků. 

V případech, kdy dodavatelé poskytují jedinečné produkty jako například výběrová káva, 

pivo, nebo víno, je vstup odběratele také zásadní. Pro tyto případy je důležité udržovat 

s dodavateli přátelské a dobré vztahy a snažit se o vyjednání co možno nejlepších 

podmínek pro spolupráci. Vliv dodavatelů je společnost schopna snížit také díky členství 

v ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s., která pod svojí značkou Česká cena 

prodává zboží privátních značek za zvýhodněné ceny. Společnost VIDEN plus a.s. je 

exkluzivním prodejcem kávy Boasi z Janova, která je jedním z důležitých dodavatelů 

(viden.cz, 2020). 

2.2.3 Interní analýza – 7S 

Často také nazývána jako model „7S“, byl vytvořen pro management společnosti jako 

nástroj k porozumění složitostem, jenž jsou spojeny s organizační změnou. Tento model 

je odvozen od sedmi faktorů. Informace byli získány na základě rozhovoru s Ing. 

Michalem Procházkou.  
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Jako ohled se v tomto modelu nebere to, zda je společnost malá, nebo velká a pro jejich 

úspěšné použití se musí zohledňovat všech sedm faktorů. 

Strategie  

Strategie společnosti VIDEN plus, a.s. tkví v naplňování dvou hlavních bodů: 

• Vize – být silným partnerem podporující zachování nezávislého maloobchodu 

• Mise – silný a spolehlivý dodavatel nezávislého maloobchodu FMCG4 

Strategií je také modernizace technologií, které zvyšují produktivitu, zejména v oblasti 

logistických systémů, řízení zásob a sortimentní flexibility (Procházka M., 2020). 

Struktura 

Struktura společnosti VIDEN plus, a.s. dle dostupných informací není přesně definována, 

nejvíce se blíží funkcionální organizační struktuře. Základem této struktury je uspořádání, 

kdy má pracovník různé nadřízené pro různé oblasti fungování organizace. Ředitelé 

jednotlivých úseků mají téměř volné pole působnosti, jediným nadřízený je valná 

hromada (Procházka M., 2020).  

Systémy 

Účetní jednotka spolu s ostatními spolupracovníky společnosti využívají systém Orange, 

který využívají v oblastech účetnictví, prodeje a nákupu zásob. Pro řízení zásob a 

skladování byl v roce 2015 vedením společnosti vytvořen vlastní software. Společnost 

dále využívá objednávkový systém, který byl také vytvořen pracovníky společnosti 

(Procházka M., 2020). 

Styl řízení 

V této společnosti převažuje autokratický styl řízení, a tedy veškeré rozhodování i moc 

je v rukou vedoucího pracovníka. Ten se ve společnosti jeví jako ideální, jelikož jasně 

přiřazuje stanovené úkoly a nevyžaduje od pracovníků příliš velkou kreativitu, která při 

 
4 Fast Moving Consumer Goods – do češtiny přeloženo jako rychloobrátkové spotřební zboží. Jedná se 

tedy o výrobky, prodávané rychle, rychle se spotřebovávající a mající omezenou dobu spotřeby.  
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vykonávání prací spojených se skladováním a dodávání zboží, až na vyjímky, není 

potřebná (Procházka M., 2020). 

Spolupracovníci 

V této společnosti pracuje více než 50 zaměstnanců na několika různých pozicích. Jsou 

to pracovníci účetnictví a IT, které si však společnost není schopna sama zaškolit, jelikož 

na takové pozice je potřeba odborná způsobilost a znalost. Dalšími důležitými pozicemi 

jsou zaměstnanci skladu, na tyto pozice je společnost schopna si pracovníky zaškolit 

sama, potřeba je manuální zručnost, zbožíznalství a v některých případech řidičské 

oprávnění na vysokozdvižný vozík. Dále pak tzv. dealeři, kteří mají na starost rozvoz 

zboží zákazníkovi, od těch je vyžadován pouze řidičský průkaz a v ideálním případě 

menší zkušenost s řízením dodávky (Procházka M., 2020).  

Schopnosti 

Kvalifikování a spolehlivý zaměstnanci jsou klíčovým faktorem každé úspěšné 

společnosti a ve VIDEN plus, a.s. tomu není jinak. Snaha společnosti tkví v edukaci svých 

zaměstnanců v pravidelně se konajících školeních. Dále se každé dva roky provádí 

školení o BOZP5, požární ochrany a kontrola hygienického minima pro práci 

v potravinářském odvětví (Procházka M., 2020). 

Sdílené hodnoty  

Tato oblast není na podnikové úrovni definována, předpokladem jsou základní morální 

zásady, které jsou vyžadovány u všech zaměstnanců. Důležitost se také klade na dobrý 

vztah ke svým dodavatelům a odběratelům (Procházka M., 2020). 

  

 
5 Zkratka BOZP vychází ze slovního spojení Bezpečnost a Ochrana zdraví při Práci a musí ji řešit každý 

zaměstnavatel, který má více jak jednoho zaměstnance. 
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2.3 Finanční analýza  

Tato podkapitola je zaměřena na provedení výpočtů jednotlivých ukazatelů, popsaných 

v teoretické části. Výpočty jsou realizované v rozmezí let 2014 – 2018. Výsledky 

provedených výpočtů budou znázorněny v tabulkách a grafech vlastního zpracování. 

Zdroje pro vypracování jednotlivých ukazatelů jsou výroční zprávy a konzultace se 

zástupci společnosti. 

2.3.1 Soustavy ukazatelů  

Tato část obsahuje analýzu soustav ukazatelů. Pro to, aby se našly problematické oblasti, 

na které se bude klást větší důraz při bližším zpracování finanční analýzy jsou soustavy 

umístěné na začátek. Je vhodné mít pro zpracování finanční analýzy alespoň dva modely, 

a to jeden bonitní a druhý bankrotní. Jako bonitní model je zvolen Kralickův Quick Test 

a pro bankrotní model je zvolen index IN05.  

INDEX IN05 

Jedná se o bankrotní model vyjadřující důvěryhodnost a finanční stabilitu. Upozornit 

má také na možné riziko bankrotu. 

Tabulka č. 3: Výsledné hodnoty Indexu IN05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Zdroj: Vlastní zpracování)  

V tabulce jsou vypočítány jednotlivé ukazatele, které po dosazení do rovnice udávají 

hodnotu IN05 pro pět sledovaných období. Obecně platí, že pokud je hodnota indexu 

Ukazatel/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

A 1,858 1,908 1,995 2,043 2,354 

B -0,401 0,147 5,915 4,245 9 (max.) 

C -0,003 0,001 0,024 0,011 0,069 

D 3,041 3,136 3,018 3,074 3,285 

E 1,730 1,493 1,502 1,525 1,680 

IN05 1,008 1,050 1,360 1,262 1,781 
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nižší než 0,9, je společnost ohrožena finančními problémy, pokud se hodnota indexu 

nachází v rozmezí 0,9 – 1,6, nelze jednoznačně určit její budoucí vývoj, avšak platí, čím 

vyšší hodnota, tím uspokojivější vývoj by měl nastat. Je-li hodnota indexu vyšší než 1,6, 

očekává se, že finanční vývoj společnosti bude uspokojivý (Sedláček, 2011). Pod hodnotu 

0,9 se společnost nedostala ani v jednom z pěti sledovaných období, v rozmezí 0,9 – 1,6 

však už společnost má hned čtyři z pěti sledovaných období. Mimo tyto hodnoty se firma 

dostala až v posledním období, kde index dosahuje hodnoty 1,781, tato výrazná změna 

nastala především díky zlepšení výsledku hospodaření před zdaněním z 0,65mil Kč 

v roce 2017 na 4,1 mil. Kč v roce 2018, který ovlivnil především ukazatel B. Můžeme 

tak predikovat její uspokojivé výsledky v budoucím období.  

 

Graf č. 3: Vývoj Indexu IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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KRALICKŮV QUICK TEST 

Jedná se o bonitní metodu, která stojí na bodovém hodnocení čtyř vybraných podílových 

ukazatelů, tj. A, B, C a D, které jsou popsány v teoretické části. Je to bonitní metoda pro 

rychlé posouzení analyzované společnosti s dobrou vypovídací schopností.  

Tabulka č. 4: Výsledné hodnoty ukazatelů Kralickova Quick Testu 

Kralickův Quick 

Test 
2014 2015 2016 2017 2018 

A (%) 46,2 47,6 49,9 51,1 57,5 

B (roky) 8,35 3,87 19,14 1 198,46 8,28 

C (%) 2,01 4 0,82 0,01 1,49 

D (%) 0,3 0,5 2,8 1,3 7,1 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

 

Tabulka č. 5: Celkový výsledek Kralickova Quick Testu 

Kralickův Quick 

Test 
2014 2015 2016 2017 2018 

A 1 1 1 1 1 

B 3 2 4 4 3 

C 4 4 4 4 3 

D 4 4 4 4 4 

Finanční situace 2 1,5 2,5 2,5 2 

Výnosová situace 4 4 4 4 3,5 

Celková situace 3 2,75 3,25 3,25 2,75 

(Zdroj: Vlastní zpracování)   

Po vyhodnocení finanční a výnosové situace jsou celkové výsledky negativní a mohou 

pro společnost do budoucna znamenat vážné finanční problémy. Za negativní důsledky 

mohou jednoznačně výsledky výnosové situace, které v ukazatelích C a D dosahovaly ve 
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všech obdobích špatných výsledků. Problém je nízká hodnota výsledků hospodaření a 

nákladových úroků v porovnání s celkovými aktivy a také nízká hodnota cash flow. 

Společnosti s výslednou hodnotou nižší než 2 lze považovat za bonitní a se známkou 

vyšší než 3 za společnosti spějící k bankrotu (Rejnuš, 2014). VIDEN plus a.s. lze za 

období 2014, 2016 a 2017 zařadit do kategorie společností spíše spějících k bankrotu a 

za období 2015 a 2018 do kategorie ‚‚šedé zóny‘‘, kdy nelze jednoznačně určit její 

budoucí vývoj.  

2.3.2 Absolutní ukazatele  

V této části bude provedena analýza absolutních ukazatelů. Tyto ukazatelé budou 

vypočítány za pomoci vertikální a horizontální analýzy, které budou vycházet z účetních 

výkazů let 2014 – 2018.  

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA AKTIV A PASIV 

Horizontální analýza pasiv a aktiv sleduje změnu jednotlivých položek rozvahy 

společnosti a informuje o meziročních změnách vybraných položek aktiv a pasiv. 

Výsledky jsou vyjádřeny v tisících korun i v procentech pro lepší viditelnost a porovnání 

změny.  

Z tabulky horizontální analýzy aktiv je zřejmé, že celková aktiva kolísala v čase jen 

mírně, stále se však měnil růst v pokles a naopak.  
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Tabulka č. 6: Horizontální analýza aktiv 

AKTIVA (v tis. Kč) 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

rozdíl % rozdíl % rozdíl % rozdíl % 

Aktiva celkem 1 661 2,82 -565 -0,93 1405 2.34 -1 045 1,70 

A 

Pohledávky za 

upsaný základní 

kapitál 

- - - - - - - - 

B 
Dlouhodobý 

majetek 
814 4,94 -790 -4,57 -589 -3,57 1 320 8,29 

B.I. 
Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
-97 -33,22 -98 -50,26 -35 -36 -29 -46,77 

B.II. 
Dlouhodobý hmotný 

majetek 
-1 567 -13,50 -692 -6,89 -995 -10,65 1 438 17,22 

B.III. 
Dlouhodobý finanční 

majetek 
2 478 54,07 0 0 441 6,25 -89 -1,19 

C Oběžná aktiva 874 2,07 238 0,55 1968 4,54 -2 200 -4,85 

C.I. Zásoby -417 -2,69 1520 10,06 -478 -2,87 401 2,48 

C.II. 
Dlouhodobé 

pohledávky 
- - - - - - - - 

C.III. 
Krátkodobé 

pohledávky 
1 119 4,49 -944 -3,63 2 728 10,87 -2 830 -10,17 

C.IV. 
Krátkodobý finanční 

majetek 
172 9,51 713 103,18 7 31,82 -20 68,97 

C.V. Peněžní prostředky 953 55,44 -1 051 39,33 -289 -17,83 249 18,69 

D 
Časové rozlišení 

aktiv 
-27 -10,12 -13 -5,42 26 11,45 -165 65,22 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Na vývoj celkových aktiv v letech 2012 až 2013, která se celkově za tohle období zvýšila, 

měl největší vliv dlouhodobý hmotný majetek, který se snížil vlivem odpisů o více než 

1,5 mil. Kč a dlouhodobý finanční majetek. Společnost totiž v tomto období nakoupila 

cenné papíry a podíly za více než 6,3 mil. Kč., a to způsobilo jeho navýšení o téměř 2,5 

mil. Kč.  



 

 55 

Za období 2015 až 2016 se celková aktiva snížila. Společnost v tomto roce vsadila na 

předzásobení se, zásoby v tomto období navýšila o více než 1,5 mil. Kč a vlivem toho se 

snížily peněžní prostředky. V tomto roce také společnost vykazuje i nižších hodnot 

krátkodobých pohledávek, to se ve výsledku podepsalo i na tržbě, která v tomto roce byla 

nižší.  

V letech 2016 až 2017 se aktiva zvedla o 2,34 %, došlo ke snížení předzásobení 

z minulého období a relativně výraznému navýšení krátkodobých pohledávek o téměř 

11 %.  

V posledním sledovaném období společnost pořizovala dlouhodobý hmotný majetek, 

který se tak zvýšil o 17,22 %, avšak ve výsledku se celková aktiva snížila o více než 1 

mil. Kč, došlo totiž k výraznému poklesu krátkodobých pohledávek a to o 2,83 mil. Kč. 

Pohledávky za upsaný základní kapitál v žádném ze sledovaných období nevykazovala a 

stejně tak i dlouhodobé pohledávky.  

Tabulka č. 7: Horizontální analýza pasiv 

PASIVA (v tis. Kč) 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

rozdíl % rozdíl % rozdíl % rozdíl % 

Pasiva celkem 1 661 2,82 -565 -0,93 1 405 2,34 -1 045 -1,70 

A Vlastní kapitál 1 618 5,94 1 112 3,85 1 431 4,77 3 364 10,71 

A.I. Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 

A.II. Ážio a kapitálové fondy 1 621 100 0 0 946 58,36 0 0 

A.III. Výsledek hospodaření minulých let -160 -10,22 -3 0,21 1 112 79,32 485 19,29 

A.IV. Výsledek hospodaření b. ú. období 157 98,13 1 115 37,17 -627 -56,39 2 879 593,61 

B Cizí zdroje 43 0,14 -1 677 -5,27 -26 -0,09 -4 409 -14,65 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 

B.II. Krátkodobé závazky 4 452 18,23 124 0,43 718 2,48 -4 029 -13,56 

B.III. Dlouhodobé závazky -4 409 -60,12 -1 801 -61,57 -744 -66,19 -380 -100 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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Vývoj celkových pasiv samozřejmě souvisí s vývojem aktiv a průběh je tedy stejný. 

Vlastní kapitál se za celé sledované období zvyšoval, a to relativně výrazně, zatím co 

hodnoty cizích zdrojů klesaly.  

V letech 2014 až 2015 vykazuje nárůst kapitálových fondů, tyto fondy mají především 

význam u akciových společností, kterou VIDEN plus, a.s. je. Podstatnou část 

kapitálových fondů tvoří emisní ážio6. Tato položka se navýšila o 1,6 mil. Kč, to je také 

téměř celá hodnota změny pasiv. Ke změnám však došlo i v jiných položkách rozvahy, a 

to především převedení velké části dlouhodobých bankovních úvěrů na následující rok 

jako krátkodobé, doba její splatnosti totiž v následujícím roce bude pod jeden rok. To ale 

ve výsledku nemělo nijak velký vliv na změnu celkové hodnoty cizích zdrojů.  

Dá se říct, že uspokojivých výsledků dosáhla společnost za období 2015 a 2016, ve 

kterém se ji podařilo navýšit výsledek hospodaření běžného účetního období o 37,17 % 

a zároveň snížit dlouhodobé závazky o více než polovinu. 

V dalším období let 2016 až 2017 celková pasiva vzrostla o 1,4 mil. Kč, co se týče 

vlastního kapitálu, společnost opět navyšovala množství kapitálových fondů a zároveň se 

ji podařilo navýšit relativně výrazným způsobem výsledek hospodařená minulých let. 

Cizí zdroje se nijak výrazně neměnili i když došlo k navýšení krátkodobých závazků o 

718 tisíc Kč, úměrně tomu totiž klesly dlouhodobé závazky.  

Mezi lety 2017 až 2018 společnost zaznamenala největší změny vlastního kapitálu i 

cizích zdrojů ze všech předchozích let. Co se týče Vlastního kapitálu, rozdíl zaznamenal 

především výsledek hospodaření běžného účetního období, který se navýšil o téměř 2,9 

mil. Kč a v procentuálním vyjádření se zvýšil o 593,61 %, vliv na tom májí především 

vyšší tržby za prodej zboží. V cizích zdrojích se společnosti podařilo snižovat krátkodobé 

i dlouhodobé závazky v celkovém součtu o téměř 4,5 mil. Kč. Rezervy společnost 

nevykazovala ani v jednom sledovaném období a hodnota základního kapitálu se po celou 

dobu nezměnila. 

  

 
6 Emisní ážio je tvořeno rozdílem mezi skutečně dosaženou tržní cenou akcie a nominální hodnotou. 
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VERTIKÁLNÍ ANALÝZA AKTIV A PASIV 

Pro vertikální analýzu aktiv a pasiv je jako rozvrhová základna zvolena celková hodnota 

aktiv, respektive pasiv. Jde o porovnání změn jednotlivých položek výkazů v čase.  

Tabulka č. 8: Vertikální analýza aktiv 

AKTIVA (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

A 
Pohledávky za upsaný 

základní kapitál 
0 0 0 0 0 

B Dlouhodobý majetek 27,94 28,51 27,47 25,88 28,51 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,49 0,32 0,16 0,10 0,06 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 19,67 16,55 15,55 13,58 16,19 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 7,77 11,64 11,75 12,20 12,26 

C Oběžná aktiva 71,61 71,09 72,16 73,71 71,34 

C.I. Zásoby 26,32 24,91 27,67 26,26 27,38 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 42,23 42,92 41,75 45,23 41,33 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 0,15 -1,14 0,04 0,05 0,02 

C.V. Peněžní prostředky 2,91 4,41 2,70 2,17 2,62 

D Časové rozlišení aktiv 0,45 0,40 0,38 0,41 0,15 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Z vertikální analýzy vyplývá, že aktiva společnosti jsou tvořena z převážné části 

oběžnými aktivy, konkrétně to jsou zásoby a krátkodobé pohledávky. Dlouhodobý 

majetek v čase nekolísal nějak výrazně, po celou dobu dosahuje něco přes čtvrtinu 

z celkové hodnoty aktiv. Hodnoty dosahují v rozmezí od 25,88 až po 28,51 %. 

Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří nejmenší část z celkového dlouhodobého majetku, 

jeho hodnotu tvoří pouze software společnosti, naopak největší část z dlouhodobého 
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majetku tvoří ten hmotný, konkrétně to jsou stavby a pozemky. Za sledované období se 

až na poslední rok snižoval, zatím co opačným trendem se zdá být finanční majetek,  který 

po celou dobu rostl, v něm májí převážné zastoupení cenné papíry a podíly. Procentuální 

zastoupení oběžných aktiv se ve všech sledovaných letech měnilo jen nepatrně, jejich 

hodnoty byly v rozmezí od 71,09 do 73,71 %. Z oběžných aktiv stojí za zmínku rok 2015, 

kdy došlo ke snížení krátkodobého finančního majetku až do záporných hodnot, a k tomu 

navýšení peněžních prostředků. V dalším roce se podařilo hodnoty dostat zpět do 

kladných čísel. Dlouhodobé pohledávky ani pohledávky za upsaný základní kapitál 

společnost neeviduje v žádném z období. 

 
Graf č. 4: Vývoj vertikální analýzy aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 9: Vertikální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Co se týče vertikální analýzy pasiv, poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů, se dá říct, 

že je tvořen v rovnoměrném rozdělení ‚‚půl na půl‘‘. Poměr vlastního kapitálu se každým 

rokem zvyšoval, v roce 2014 to bylo kolem 46 % a v roce 2018 už 57,51 %. Vliv na tom 

měl rostoucí výsledek hospodaření, zejména ten za běžné účetní období, který se ze 

záporných hodnot dostal až na 5,56 % z celkového množství pasiv, navyšování se týkalo 

také kapitálových fondů, které rostly.  

S přírůstkem podílu vlastního kapitálu je logicky spojen pokles cizích zdrojů, které v roce 

2014 tvořili 53,82 % a v roce 2018 tomu bylo 42,49 %. Převážnou část cizích zdrojů tvoří 

krátkodobé závazky, konkrétně jsou to závazky z obchodních vztahů a závazky k 

úvěrovým institucím. Dlouhodobé závazky tvořili 1 až 2 %, avšak společnost je od roku 

2016, kdy dosahovaly 1,87 % začala snižovat a v roce 2018 společnost nevykazuje už 

PASIVA (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 

A Vlastní kapitál 46,18 47,58 49,88 51,06 57,51 

A.I. Základní kapitál 43,79 42,59 43,00 42,01 42,74 

A.II. Ážio a kapitálové fondy 0 2,67 2,70 4,17 4,25 

A.III. 
Výsledek hospodaření 

minulých let 
2,65 2,32 2,33 4,09 4,96 

A.IV. 
Výsledek hospodaření b. ú. 

období 
-0,27 0,0049 1,85 0,79 5,56 

B Cizí zdroje 53,82 52,42 50,12 48,94 42,49 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 0 

B.II. Krátkodobé závazky 36,60 37,64 48,25 48,32 42,49 

B.III. Dlouhodobé závazky 1,34 1,79 1.87 0,62 0 
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žádné dlouhodobé závazky. Rezervy společnost netvoří v žádném z analyzovaných let a 

kapitálové fondy začala vykazovat až od roku 2015. 

 
Graf č. 5: Vývoj vertikální analýzy pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty vyjadřuje změnu jednotlivých položek výkazu 

zisku a ztráty, je vyjádřena v tisících korun i procentech, pro lepší srovnání. 

Tabulka č. 10: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Důležitými položkami výkazu zisku a ztráty pro společnost s předmětem podnikání jako 

má VIDEN plus, a.s., jsou tržby za prodej zboží a náklady s tímto prodejem spojené. Ty 

se v prvním sledovaném období vyvíjely příznivě, rozdíl tržeb z prodeje se zvedl o téměř 

dvojnásobek rozdílu nákladů vynaložených na jeho prodej. V dalším roce byl 

zaznamenán pokles obou těchto položek, přičemž náklady klesly ve větším poměru. 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Horizontální analýza (v tis. Kč) 2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

POLOŽKA rozdíl % rozdíl % rozdíl % rozdíl % 

I. Tržby z prod. výr. a sl. 343 3,29 -1 554 -14,42 1 121 12,15 -3 315 -32,04 

II. Tržby za prodej zboží 9 842 5,86 -6 820 -3,84 5 119 3,00 12 607 7,16 

A. Výkonová spotřeba 5 747 3,55 9 059 5,41 5 807 3,67 5 265 3,21 

A.I. 
Náklady vynaložené na 

prodej zboží 
5 239 3,59 -8 638 -5,71 6 257 4,38 3 419 2,30 

B. Změna stavu zásob - - - - - - - - 

C. Aktivace 128 0 -36 -28,13 164 100 0 0 

D. Osobní náklady 1 606 10,4 1 558 9,14 1 020 5,48 1 879 9,58 

E. 
Úpravy hodnot 

v provozní oblasti 
1 709 114,09 -1 684 -52,51 -259 -17,01 179 14,16 

III. Ostatní provozní výnosy 686 101,48 -383 -24,04 303 25,04 1 374 90,81 

F. 
Ostatní provozní 

náklady 
175 23,27 -919 -45,88 758 69,93 -238 -12,92 

* 
Provozní výsledek 

hospodaření 
21 5,39 1 383 260,94 -947 -49,50 3 581 370,70 

J. 
Nákladové úroky a pod. 

náklady 
-100 -25,06 -52 -17,39 -92 -37,24 24 15,48 

IV. Výnosy z dl. fin. majetku 0 0 0 0 1 102 100 -1 102 -100 

G. 
Náklady vynaložené na 

prodané podíly 
0 0 0 0 1 102 100 -1 102 -100 

VII. Ostatní fin. výnosy 26 2600 -26 -96,30 25 2 500 -23 -88,46 

K. Ostatní fin. náklady 54 23,68 -76 -26,95 -27 -13,11 23 12,85 

* Fin. výsl. hospodaření 108 18,18 34 7,00 144 31,86 -70 -22,73 

** VH před zdaněním 204 127,5 1 417 3 220,45 -803 -54,96 3 511 533,59 

L. Daň z příjmů 47 0 302 642,55 -176 -50,43 632 365,32 

** VH po zdanění 157 98,13 1 115 37 166,67 -627 -56,39 2 879 593,61 

*** VH za účetní období 157 98,13 1 115 37 166,67 -627 -56,39 2 879 593,61 

 Čistý obrat za úč. období 10 861 6,06 -8 851 -4,65 7 670 4,23 9 541 5,05 
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Následující období byl zaznamenán opět nárůst, avšak růst nákladů byl větší, než růst 

tržeb za prodej. Největší rozdíl byl při porovnání roku 2018 s rokem 2017, kdy tržby za 

prodej zboží vzrostly o více než 12,5 mil. Kč, zatímco náklady spojené s jeho prodejem 

jen o necelých 3,5 mil. Kč.  

Finanční výsledek hospodaření kolísá nahoru a dolů, dokonce až do záporných hodnot. 

Toto odvětví však nemá zásadní vliv na celkový výsledek hospodaření, z důvodu, že tato 

činnost není hlavním předmětem podnikání společnosti.  

Největší procentuální změnu zaznamenalo porovnání let 2015 a 2016, kdy se výsledek 

hospodaření za účetní období změnil ze záporných hodnot až po 1,1 mil. Kč a vyjádření 

procentuální změny dosahuje několika tisícové změny, a i v dalších letech se jeho 

hodnota výrazně měnila. To stejné se dá říci i o provozním výsledku hospodaření.  

Výnosy spolu s náklady z dlouhodobého finančního majetku společnost vykazovala 

pouze v roce 2017, a to ve výši 1,1 mil. Kč. Téměř o 10 % každý rok rostly osobní 

náklady, které jsou převážně tvořeny mzdovými náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění.  
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VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

Vertikální analýza výkazu a ztrát procentuálně definuje podíl jednotlivých položek 

vzhledem k celkovým výnosům a celkovým nákladům.  

Tabulka č. 11: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve všech sledovaných letech byly výnosy tvořeny z převážné části tržbami za prodej 

zboží, které v čase kolísaly nahoru a dolů. Největší podíl tržby za prodej zboží 

dosahovaly v roce 2018, kdy tvořily rovných 95 %, naopak nejmenší podíl tvořil 

předcházející rok, kdy byl ve výši 93,13 %. Výnosy z úroků společnosti plynuly pouze 

v letech 2014 a 2015 a z dlouhodobého finančního majetku jen v roce 2017, kdy dosáhly 

0,58 %. Jak napovídají čísla výnosů, v nákladech tvoří největší položku výkonová 

spotřeba, ve které mají největší zastoupení náklady vynaložené na prodej zboží, poté 

služby a také spotřeba materiálu a energie. Trend výkonové spotřeby měl z časového 

hlediska klesající charakter, osobní náklady naopak zvyšující. Výkonová spotřeba 

zaznamenala největší změnu v roce 2015, kdy klesla o více než 2 %, v následujících 

čtyřech období se snížili o ani ne 1 %. Osobní náklady rostly z 8,6 až po 11,06 %.    

Vertikální analýza (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

POLOŽKA Podíl v % 

VÝNOSY CELKEM 
100 

179 037 
100 

189 970 
100 

181 350 
100 

189 020 
100 

198 561 

I. Tržby z prodeje výr. a služ 5,83 5,67 5,09 5,47 3,54 

II. Tržby za prodej zboží 93,78 93,56 94,25 93,13 95,00 

III. Ostatní provozní výnosy 0,38 0,72 0,67 0,80 1,45 

IV. Ostatní fin. výnosy 0 0,01 0 0,01 0 

V. Výnosy z dl. fin. majetku - - - 0,58 - 

VI. 
Výnosové úroky a pod. 

výnosy 
0,02 0,04 - - - 

NÁKLADY CELKEM 
100 

179 544 
100 

190 283 
100 

180 053 
100 

188 362 
100 

194 392 

I. Výkonová spotřeba 90,06 88,00 87,97 87,17 87,18 

II. Osobní náklady 8,60 8,96 10,33 10,42 11,06 

III. 
Úpravy hodnot v provozní 

oblasti 
0,83 1,69 0,85 0,67 0,74 

IV. Ostatní provozní náklady 0,16 1,05 0,60 0,98 0,83 

V. 
Náklady vynaložené na 

prodané podíly 
- - - 0,59 - 

VI. 
Nákladové úroky a podobné 

náklady 
0,22 0,16 0,14 0,08 0,09 

VII. Ostatní fin. náklady 0,13 0,15 0,11 0,10 0,10 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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2.3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Tato podkapitola obsahuje výpočty rozdílových ukazatelů, kterými jsou čistý pracovní 

kapitál a čisté pohotové prostředky. 

Tabulka č. 12: Rozdílové ukazatele ČPK a ČPP 

Rozdílové ukazatele 

(v tis. Kč) 
2014 2015 2016 2017 2018 

ČPK 20 657 20 293 14 364 15 614 17 443 

ČPP -19 873 -20 158 -27 376 -28 383 -24 105 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Čistý pracovní kapitál je v každém sledovaném období kladný, což je pro společnost 

dobrá zpráva, jelikož na solventnost má velký vliv právě rozdíl oběžných aktiv 

s krátkodobými závazky. Takový nadbytek finančních prostředků může firmě sloužit jako 

finanční polštář, pokud by ji potkala nepříznivá událost s velkými výdaji (Sedláček, 

2011).  

Pro výpočet čistých pohotových prostředků byla použita metoda, kdy se za pohotové 

peněžní prostředky dosadily pouze krátkodobé finanční prostředky. Ve všech obdobích 

jsou výsledky záporné, společnosti tedy nestačí krátkodobé finanční zdroje k financování 

krátkodobých závazků.  
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Graf č. 6: Rozdílové ukazatele ČPK a ČPP 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Součástí analýzy poměrových ukazatelů je srovnání zjištěných hodnot s doporučením, 

které je čerpáno z odborné literatury. Doporučené hodnoty se mohou lišit dle zvoleného 

zdroje. Analýza poměrových ukazatelů zahrnuje ukazatele likvidity, zadluženosti, 

aktivity, rentability a provozní ukazatele.  

UKAZATELÉ RENTABILITY 

Tyto ukazatele vyjadřují ziskovost a jsou důležité především pro vlastníky společnosti a 

banky, v případě žádosti o úvěr. Vypočítávat se budou z dat rozvahy jednotlivých let a 

výkazu zisku a ztráty. Hodnoty výsledků jsou zaokrouhlené na dvě desetinná místa. 

Tabulka č. 13: Ukazatele rentability 

VIDEN plus a.s. 

(v %) 

2014 2015 2016 2017 2018 

ROI 0,40 0,57 2,84 1,32 7,19 

ROE -0,59 -0,01 3,71 1,54 9,68 

ROA -0,24 0,005 1,85 0,79 6,90 

ROS -0,09 0,002 0,62 0,26 2,13 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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Graf č. 7: Grafické znázornění ukazatelů rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnoty v grafickém znázornění jsou podrobněji rozebrány u příslušných výpočtů. Pro 

porovnání následně vypočítaných hodnot budou použity výsledky konkurenčních 

společností RAPO Brno, s.r.o. a CBA Nuget, s.r.o.  

Rentabilita vloženého kapitálu – ROI 

Pro výpočet rentability vloženého kapitálu je použita hodnota zisku před zdaněním a 

nákladových úroků v poměru s celkovým kapitálem. Tento ukazatel odpovídá na otázku 

za jak dlouho, popřípadě jestli vůbec se investované prostředky vrátí. Finanční prostředky 

a úsilí vložené do nákupu, vytvoření nebo zlepšení nějaké existující technologie, 

infrastruktury nebo vzdělání pracovníků by se mělo nějakým způsobem pozitivně odrazit 

v ekonomice provozu společnosti v následujících letech. Ne vždy je výsledek spočítatelný 

a vyjádřitelný přímými finančními prostředky pomocí ROI. Přínosy některých investic 

mohou mít nepřímo měřitelný pozitivní efekt (například pozitivní obraz firmy na 

pracovním trhu, nebo vyšší spokojenost a loajalita zaměstnanců). Doporučené hodnoty 

pro tento ukazatel jsou 12 - 15 % (Sedláček, 2011).  

Společnost v prvním a druhém roce generovala ztrátu a ukazatel je tímto ovlivněn. Po 

další období se rentabilita pohybuje v kladných hodnotách, ale hranici doporučení ani 

zdaleka nedosahuje, to je známkou negativního hospodaření a efektivity vloženého 

kapitálu. Konkurenční společnost CBA Nuget, s.r.o. kvůli nízkému zisku po zdanění 
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v poměru s výší aktiv dosahuje téměř nulových hodnot. Nejlépe tento ukazatel dopadl pro 

RAPO Brno, s.r.o., která až na rok 2014 dosahovala hodnot okolo 13 až 14 %. 

Tabulka č. 14: Rentabilita vloženého kapitálu 

ROI (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

VIDEN plus 0,40 0,57 2,84 1,32 7,19 

CBA Nuget 0,46 0,50 0,50 0,32 0,65 

RAPO Brno 9,00 12,78 13,67 14,02 13,04 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Tento ukazatel se vypočítá z hodnoty čistého zisku v poměru s vlastním kapitálem a 

vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku. Pro vlastníky podniku je tento 

ukazatel klíčovým měřítkem toho, jak byly prostředky, které do podniku vložili, 

zhodnoceny. Slouží pro jejich rozhodování o tom, zda vysoce riziková investice, kterou 

bezesporu vklad do podniku je, bude výnosnější než jiné investiční příležitosti, jak říká 

staré známé pravidlo, rizikovější investice by měla přinášet vyšší výnos. V ideálním 

případě by ukazatel měl dosahovat 10 % (Růčková, 2015).   

Této hodnoty společnost VIDEN plus a.s. nedosahuje v žádném ze sledovaných období. 

Za první dvě období podnik generoval ztrátu, která se ale po převedení do rozvahy 

neprojevila zápornou hodnotou vlastního kapitálu, jelikož další položkou je základní 

kapitál, který u společnosti VIDEN plus a.s. činil za první dvě období neměnných 25,8 

mil. Kč. V letech 2016 a 2017 je hodnota už kladná, ale stále příliš nízká, až v posledním 

období je ukazatel na dobré úrovni, kdy se rentabilita pohybuje jen lehce pod 

doporučenou hranicí 10 %, tohle zlepšení způsobil nárůst výsledku hospodaření, kdy 

společnost evidovala výraznější nárůst tržeb za prodané zboží. Konkurenční společnost 

CBA Nuget, s.r.o. za roky 2015 a 2016 dosahovala cca 21 a 19 %, a i přesto, že v dalších 

letech rostly tržby, snižoval se výsledek hospodaření i ukazatel rentability vlastního 

kapitálu, a to velmi výrazně. U společnosti RAPO Brno, s.r.o. neměl na výsledek 

rentability ani tak vliv výsledek hospodaření, ale vlastní kapitál, který se v průběhu 

snižoval vlivem nerozděleného zisku minulých let. 
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Tabulka č. 15: Rentabilita vlastního kapitálu 

ROE (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

VIDEN plus -0,59 -0,01 3,71 1,54 9,68 

CBA Nuget 7,66 21,04 19,07 2,64 0,38 

RAPO Brno 13,77 18,58 17,19 24,53 26,68 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Rentabilita celkového kapitálu – ROA  

Tento ukazatel je považován jako klíčový a nejsledovanější ukazatel této skupiny, 

z důvodu, že vyjadřuje čistou výnosnost celkových aktiv společnosti, čím vyšší 

výslednou hodnotou disponuje, tím lepší se jeví hospodářská situace společnosti. 

Vypočítá se jako poměr čistého zisku a celkové hodnoty aktiv. Doporučená hodnota je 

okolo 10 % (Růčková, 2015).  

Vinou nízkého, resp. záporného čistého zisku, si společnost ani v tomto ukazateli nevede 

dobře. V tabulce lze vidět, až na rok 2016, rostoucí trend tohoto ukazatele. Roste ovšem 

velmi pomalu a vzhledem k jeho výši to může pro společnost znamenat riziko. CBA 

Nuget, s.r.o. má výsledky také velmi špatné, výsledek hospodaření v poměru s výší aktiv 

je opravdu velmi nízký, naopak RAPO Brno, s.r.o. dosahuje od roku 2015 doporučených 

hodnot.  

Tabulka č. 16: Rentabilita celkového kapitálu 

ROA (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

VIDEN plus -0,24 -0,005 1,85 0,79 6,90 

CBA Nuget 0,03 0,11 0,12 0,02 0,00 

RAPO Brno 6,77 9,91 10,55 11,12 10,11 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Rentabilita tržeb – ROS  

Velice důležitý ukazatel je také rentabilita tržeb, která vyjadřuje, jaký zisk připadá na 1 

Kč tržeb společnosti. Dá se s velkou pravděpodobností předpokládat, že pokud společnost 
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bude mít problém s tímto ukazatelem, bude mít problém i ve všech ostatních oblastech. 

Vypočítá se jako čistý zisk v poměru se součtem hodnot tržeb z prodeje výrobků a služeb 

a tržeb za prodej zboží. I v tomto případě se doporučuje držet hodnotu na úrovni 10 % 

(Růčková, 2015).  

Tak jako v předchozích ukazatelích rentability, má společnost i v tomto případě podobný 

průběh. Výsledné hodnoty začínají v záporném čísle, avšak v časovém průběhu se 

výsledky zlepšují a nejlepších hodnot dosahují až v posledním období, tj. v roce 2018. 

Na základě hodnot z tabulky, lze říci, že průběh má téměř v každém období rostoucí 

průběh, i když se jedná o velmi malý nárůst. Tento malý nárůst vychází z podnikání 

s prodejem vysokoobrátkového zboží, na kterém nemá vysokou marži a nemůže tak na 

něm vydělávat velké množství peněz, společnost prodává spíše obratem. I konkurenční 

společnosti by především tento ukazatel měli zlepšit, neboť představuje velké riziko. 

Tabulka č. 17: Rentabilita tržeb 

ROS (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

VIDEN plus -0,09 -0,002 0,62 0,26 2,13 

CBA Nuget 0,01 0,04 0,05 0,00 0,00 

RAPO Brno 1,30 2,05 2,27 2,01 1,99 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

 

UKAZATELE LIKVIDITY  

Jednoduše řečeno likvidita vyjadřuje to, zda společnost dokáže svým závazkům dostát 

včas. V následující tabulce je zobrazena hodnota běžné, okamžité a pohotové likvidity 

analyzované společnosti. Následující část zobrazuje, jak si analyzovaná společnost vede 

v porovnání s ostatními společnostmi z konkurenčního prostředí.  

  



 

 70 

Tabulka č. 18: Ukazatele likvidity 

VIDEN plus a.s 

(krát) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita 1,73 1,50 1,50 1,53 1,68 

Pohotová 

likvidita 
1,09 0,97 0,92 0,98 1,04 

Okamžitá 

likvidita  
0,07 0,09 0,06 0,05 0,06 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

 

 

Graf č. 8: Grafické znázornění ukazatelů likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Hodnoty v grafickém znázornění jsou podrobněji rozebrány u příslušných výpočtů. 
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Patří k mírnějším ukazatelům, je vypočítávána jako poměr oběžných aktiv 

ke krátkodobým závazkům. Ukazatel se vypočítává z toho důvodu, aby bylo zřejmé, 

kolikrát společnost pokryje svoje krátkodobé závazky z oběžných aktiv, a tedy kolikrát 

je společnost schopna uspokojit věřitele, kdyby proměnila veškerá svoje oběžná aktiva 

v daném okamžiku na peněžní prostředky.  Obecně platí, že čím vyšší hodnota, tím menší 
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Běžná likvidita od roku 2015 roste, to je samozřejmě pozitivní, ale výše běžné likvidity 

je nedostatečná. V roce 2015 je také oproti předchozímu období menší propad tohoto 

ukazatele, důvodem bylo, že v tomto roce výrazněji rostly krátkodobé závazky vůči 

úvěrovým institucím. Konkurenční společnost CBA Nuget, s.r.o. ve většině sledovaného 

období nedokáže oběžným majetkem pokrýt své krátkodobé závazky ani jednou, 

vyjímkou je rok 2018, kdy ukazatel dosahuje hodnoty 1,13. Společnost RAPO Brno, s.r.o. 

je na tom lépe, od roku 2014 tento ukazatel rostl, avšak tento růst se zastavil v roce 2016 

na hodnotě 1,87 a od té doby jen klesal, tyto změny byly způsobeny oběžnými aktivy, 

konkrétně změnou objemu zboží.  

Tabulka č. 19: Běžná likvidita 

Běžná likvidita 

(krát) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Viden plus 1,73 1,50 1,51 1,53 1,68 

CBA Nuget 0,71 0,75 0,76 0,76 1,13 

RAPO Brno 1,44 1,61 1,87 1,25 1,03 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

 

Pohotová likvidita 

Se na rozdíl od běžné likvidity počítá bez položky zásob, což ve společnosti VIDEN plus, 

a.s. dělá značnou část jejího oběžného majetku a výsledné hodnoty jsou tedy téměř o 

třetinu nižší. U společností, jejichž předmětem podnikání je výhradně poskytování služeb, 

se hodnota ukazatele pohotové likvidity blíží hodnotě té běžné. U výrobních společností, 

resp. prodejních se oba ukazatele mohou výrazně lišit. Hodnota ukazatele by neměla 

klesnout pod 1, aby si společnost zachovala patřičnou likviditu (Sedláček, 2011). Vyšší 

hodnota je příznivá především pro věřitele, avšak pro management společnosti by to měl 

být signál, že ve společnosti je velká část oběžných aktiv vázána ve formě pohotových 

prostředků, které obvykle přinášejí malý, nebo žádný úrok.  

Doporučených hodnot společnost v tomto případě dosahuje pouze ve dvou z pěti 

sledovaných období, avšak v období, kdy této hodnoty není dosaženo, jsou výsledky jen 
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lehce pod hranicí. Konkurenční společnosti uspokojujících výsledků nedosahují, májí 

příliš velkou část oběžných aktiv vázaných ve formě pohotových prostředků, které však 

nesou pouze malý, nebo dokonce žádný zisk.  

Tabulka č. 20: Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita 

(krát) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Viden plus 1,09 0,97 0,92 0,98 1,04 

CBA Nuget 0,24 0,27 0,24 0,23 0,49 

RAPO Brno 0,53 0,64 0,80 0,50 0,39 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Okamžitá likvidita 

Naopak nejpřísněji pojatá forma výpočtu likvidity je ta okamžitá. K výpočtu jsou použity 

pouze krátkodobý finanční majetek, tedy finanční prostředky v hotovosti, nebo na 

běžných účtech v poměru s krátkodobými závazky. Tento ukazatel vyjadřuje kolikrát by 

společnost byla schopna uhradit svoje krátkodobé závazky, pokud by přeměnila finanční 

majetek na peníze. Hodnota ukazatele by měla být v rozmezí 0,2 – 0,5 (Scholleová, 

2017).  

Jak jde vidět, ukazatel se k doporučené hodnotě nepřibližuje a do budoucna to může mít 

na společnost velký vliv. Důvodem je nedostatečné množství finančních prostředků na 

běžných účtech a v hotovosti.  

Tabulka č. 21: Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita 

(krát) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Viden plus 0,07 0,09 0,06 0,05 0,06 

CBA Nuget 0 0 -0,02 -0,04 -0,05 

RAPO Brno 0,04 0,07 0,07 0,06 0,04 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 

Ukazatele zadluženosti poskytují informace o výši rizika. Vyjadřují poměr krytí majetku 

cizími a vlastními zdroji. V analýze jsou vypočítány ukazatele celkové zadluženosti, 

koeficientu samofinancování a úrokového krytí. Výsledné hodnoty jsou porovnány 

s doporučenými hodnotami a výsledky konkurenčních společností.  

Tabulka č. 22: Ukazatele zadluženosti 

VIDEN plus a.s 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost (v %) 53,83 52,42 50,12 48,94 42,49 

Koeficient samofinancování 

(v %) 
46,18 47,58 49,88 51,06 57,51 

Úrokové krytí (krát) -0,4 0,15 5,92 4,25 23,29 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

 

Celková zadluženost  

Vyjadřuje závislost společnosti na financování z cizích zdrojů, tedy jak velkou část aktiv 

financovala z cizích zdrojů. Doporučená hodnota se v odborných literaturách pohybuje 

okolo 50 % (Hrdý a Krechovská, 2016).  

Nejvyšší hodnota se váže k roku 2014, kdy se celková zadluženost blíží k 54 %, avšak 

postupem času se tento podíl snižuje a v roce 2018 celková aktiva financuje jen ze 43 % 

cizími zdroji, to způsobil pokles krátkodobých závazků. Vyšší hodnoty celkové 

zadluženosti jsou pro věřitele rizikem, větší využití vlastního kapitálů, než cizích zdrojů 

vede k větší bezpečnosti proti ztrátám věřitelů. 

 Konkurenční společnost CBA Nuget, s.r.o. financuje téměř 100 % svých aktiv cizími 

zdroji resp. krátkodobými závazky. Výraznější pokles nastal v roce 2018, kdy se hodnota 

snížila o téměř 30 %, společnost v tomto období přecenila deriváty7 na reálnou hodnotu 

 

7 Finanční deriváty jsou instrumenty, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty tzv. podkladového 

aktiva. Jejich podstatou je forma termínového obchodu, tzn. že dochází k určitému zpoždění mezi 

sjednáním obchodu a jeho plněním. 
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a záporné deriváty vykázala v jiných závazcích. Společnost RAPO Brno, s.r.o. je na tom 

lépe a kromě let 2017 a 2018 udržuje celkovou zadluženost na dobré úrovni. 

Tabulka č. 23: Celková zadluženost 

Celková zadluženost  

(v %) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Viden plus 53,83 52,42 50,12 48,94 42,49 

CBA Nuget 99,6 99,49 100,2 99,68 70,51 

RAPO Brno 50,19 45,87 38,29 53,86 61,49 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

 

Koeficient samofinancování  

Tento ukazatel vyjadřuje poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv, dalo by se říci, že 

vyjadřuje to, jaký podíl aktiv zůstane vlastníkům, pokud společnost splatí veškeré 

závazky. Toto číslo by nemělo být příliš velké, a to z toho důvodu, aby aktiva nebyla 

financována příliš draze. Pokud se do financování společnosti zapojí cizí zdroje, sníží se 

tak náklady. Doporučená výsledná hodnota koeficientu samofinancování by měla být 1 

po součtu s koeficientem celkové zadluženosti, tedy 50 % pro koeficient 

samofinancování (Kubíčková a Jindřichovská, 2015). 

Koeficient samofinancování ukazuje, že vlastní kapitál financuje VIDEN plus a.s.  téměř 

ve všech letech z poloviční části a v časovém horizontu má zvyšující se tendenci, 

především díky rostoucímu výsledku hospodaření, který v rozvaze zvyšuje vlastní 

kapitál. Konkurenční společnost CBA Nuget, s.r.o. má oproti VIDEN plus a.s. a RAPO 

Brno, s.r.o., naprosto odlišnou strategii a využívá financování z cizích zdrojů z téměř  

100 %, na rozdíl od financování v poměru půl na půl.  
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Tabulka č. 24: Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování   

(v %) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Viden plus 46,18 47,58 49,88 51,06 57,51 

CBA Nuget 0,39 0,51 0,65 0,66 29,5 

RAPO Brno 49,17 53,37 61,36 45,34 37,88 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Úrokové krytí  

Vypočtením poměru výsledku hospodaření před zdaněním a nákladových úroků se získá 

ukazatel úrokového krytí. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je vyšší než 3 (Hrdý a 

Krechovská, 2016).  

Společnost tento ukazatel vykazuje s velkým kolísáním, kdy v prvním sledovaném 

období dosahuje záporných hodnot, následují hodnoty v rozmezí 0,15 – 5,29 a v roce 

2018 výsledkem vyššího výsledku hospodaření ukazatel dosahuje hodnoty 23,29 krát. 

Takto vysoké hodnoty svědčí o důvěryhodnosti pro potenciální věřitele. 

 Z hodnot konkurenční společnosti RAPO Brno, s.r.o., vyplývá, že tento ukazatel se rok 

od roku zlepšuje, až na rok 2018, kdy se jeho hodnota propadla vinou nárůstu 

nákladových úroků. Nákladové úroky znatelně převyšují hodnotu výsledku hospodaření 

před zdaněním, a proto společnost CBA Nuget, s.r.o. v tomto ukazateli dosahuje 

minimálních hodnot.  

Tabulka č. 25: Úrokové krytí 

Úrokové krytí  

(krát) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Viden plus -0,4 0,15 5,92 4,25 23,29 

CBA Nuget 0,16 0,45 0,51 0,19 0,21 

RAPO Brno 12,14 20,93 23,89 37,91 27,47 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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Graf č. 9: Porovnání celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Při porovnání celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování jde vidět, že 

společnost se z dlouhodobé hlediska snaží snižovat celkovou zadluženost na což roste 

koeficient samofinancování. V roce 2014 celková zadluženost převládá nad koeficientem 

samofinancování, avšak v roce 2018 je již situace opačná, a koeficient samofinancování 

společnosti převyšuje její celkovou zadluženost. tento poměr je znatelně viditelný na 

následujícím grafu. 

UKAZATELE AKTIVITY  

Vyjadřuje to, zda společnost drží dostatečné množství aktiv, především zásob a také 

stálých aktiv. Nadbytečné, nebo nedostatečné množství majetku společnosti může být 

kontraproduktivní, a to z toho důvodu, že přináší náklady navíc, z čeho plynou nižší 

zisky, nebo může společnost o zakázky přicházet a nebude moci realizovat příležitosti 

k růstu.  
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Tabulka č. 26: Ukazatele aktivity 

VIDEN plus a.s 2014 2015 2016 2017 2018 

Obrat celkových 

aktiv (krát) 
3,02 3,11 3,00 3,03 3,24 

Obrat stálých 

aktiv (krát) 
10,82 10,90 10,91 11,71 11,35 

Obrat zásob 

(krát) 
11,49 12,48 10,83 11,54 11,82 

Doba obratu 

zásob (dny) 
31 29 33 31 31 

Doba obratu 

závazků (dny) 
37 38 45 48 43 

Doba obratu 

pohledávek (dny) 
50 50 50 54 46 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

 

Obrat celkových aktiv 

Jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy a jaké tržby přinese jednotka aktiv 

vyjadřuje ukazatel obratu celkových aktiv. Doporučená hodnota by se měla pohybovat 

v rozmezí 1,6 až 3 (Knápková, 2013).  

Ukazatel v čase jen mírně kolísal, nejprve rostl, poté klesl a následně v letech 2017 a 2018 

opět rostl. Toto kolísání je způsobené změnou tržeb, jelikož aktiva se v čase měnila jen 

nepatrně. Doporučenou hodnotu společnost splňuje pouze za rok 2016, avšak v ostatních 

období jsou hodnoty jen nepatrně vyšší. Z konkurenčních společnosti je na tom nejlépe 

CBA Nuget, s.r.o., u které je zachycen rostoucí trend a v posledním roce již nedosahuje 

doporučených hodnot, RAPO Brno, s.r.o. ani v jednom ze sledovaných období nesplňuje 

doporučené hodnoty, způsobuje to především nízká hodnota aktiv. 
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Tabulka č. 27: Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv  

(krát) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Viden plus 3,02 3,11 3,00 3,03 3,24 

CBA Nuget 2,48 2,50 2,64 3,02 3,25 

RAPO Brno 5,20 4,83 4,65 5,55 5,07 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Obrat stálých aktiv 

Při výpočtu tohoto ukazatele se berou v potaz jen stálá aktiva, měl by proto tento ukazatel 

nabývat vyšších hodnot než předchozí ukazatel obratu celkových aktiv. Výsledná 

doporučená hodnota by se měla pohybovat okolo 5,1. Nižší hodnota znamená malou 

vytíženost svých výrobních kapacit (Rejnuš, 2014). 

Hodnoty ukazatele pro VIDEN plus, a.s. mají rostoucí tendenci v čase, to je způsobeno 

převážně zvyšujícími se tržbami za prodej zboží. Dá se říct, že hodnoty ukazatele jsou ve 

všech sledovaných období na dobré úrovni, i když převyšují hranici maximální 

doporučené hodnoty, to je však příznivější stav, než kdyby společnost dosahovala nižších 

hodnot, v takovém případě by bylo nezbytné informovat výrobu, aby zvýšila využití 

výrobních kapacit a zároveň upozorněním pro management společnosti, aby omezili 

podnikové finance. RAPO Brno, s.r.o. vykazuje vyšších hodnot, než je doporučeno 

výrazným způsobem. To je způsobené vysokou hodnotou tržeb, zejména těch za zboží. 

CBA Nuget, s.r.o. zaznamenala v průběhu období nárůst na dvojnásobek hodnoty v roce 

2018 oproti roku 2014. Způsobil to pokles stálých aktiv a zároveň zvýšení tržeb za zboží. 

Z internetových stránek justice.cz bylo zjištěno, že se společnost začala více soustředit na 

tuzemský trh, než na ten v rámci EU.  
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Tabulka č. 28: Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv  

(krát) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Viden plus 10,82 10,90 10,91 11,71 11,35 

CBA Nuget 8,63 9,87 12,00 14,4 16,38 

RAPO Brno 18,17 16,72 16,60 18,92 15,02 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Obrat zásob 

To kolikrát za rok společnost VIDEN plus, a.s. přeměnila zásoby v ostatní formy 

oběžného majetku až po opětovný nákup zásob znázorňuje následující tabulka.  

Obrat zásob v uvedeném období rostl, až na mírný pokles v roce 2016. Hodnota stoupla 

přibližně od 11,5 až po 12,5 krát a v následujícím roce klesla na 10,8 krát, na což v dalším 

období znovu rostla až po hodnotu 11,8 krát v roce 2018. Společnost RAPO Brno, s.r.o. 

dosahuje takřka stejných hodnot jako VIDEN plus a.s., vykazuje však téměř dvojnásobné 

tržby i zásoby. Další z konkurenčních společností CBA Nuget, s.r.o. tyto hodnoty 

vykazuje téměř o polovinu nižší, jelikož v porovnání s tržbami drží velké množství zásob. 

Nadbytek zásob je neproduktivní. Pokud je hodnota vyšší než oborový průměr, tak 

podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby (Sedláček, 2011).  

Tabulka č. 29: Obrat zásob 

Obrat zásob  

(krát) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Viden plus 11,49 12,48 10,83 11,54 11,82 

CBA Nuget 5,30 5,25 5,00 5,72 7,15 

RAPO Brno 11,57 11,48 11,97 14,02 13,27 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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Doba obratu zásob  

Doba obratu zásob je počítána na dny, udává tedy kolik dní je ve společnosti položka 

zásob držena. Jinak řečeno, jak dlouho tyto zásoby leží na skladě a vážou tak na sebe 

finanční prostředky. Doby obratů jsou vždy zaokrouhlena na celá čísla. Pro tento ukazatel 

obecně platí, že čím rychleji společnost dokáže zásoby proměňovat, tím lépe. Společnost 

tak ušetří za náklady, které vznikají s držením zásob. Pokud se však společnost zabývá 

prodejem sezonního zboží, nebo očekává navýšení cen, má držení zásob opodstatněný 

důvod.  

Počet dnů, po které v průměru drží svoje zásoby je v rovnováze, hodnoty dosahují od 29 

až po 33 dnů, vzhledem k předmětu podnikání, kterým je prodej rychloobrátkového zboží 

nejsou tyto hodnoty uspokojivé. Držet zboží přeš 30 dnů skladem je v tomto podnikání 

problém. Může to však být způsobeno držením sezónního zboží, které má dlouhou 

trvanlivost. Typicky to mohou být kompoty, zavařeniny, čaje, které se spíš prodávají 

v zimě. Vliv na to mají také zvyklosti a svátky, například Velikonoce, Nový rok, Svátek 

svatého mikuláše, kdy může být zboží nakoupeno s předstihem za výhodnou cenu a 

drženo do doby, než začne po zboží být poptávka.  

Tabulka č. 30: Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob  

(dny) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Viden plus 31 29 33 31 31 

CBA Nuget 68 69 72 63 50 

RAPO Brno 31 31 30 26 27 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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Doba obratu závazků  

To, zda je společnost schopna si vyjednat výhodné dodací lhůty informuje ukazatel doby 

obratu závazků. Obecně jsou žádoucí vysoké hodnoty a v ideálním případě by měl 

ukazatel převyšovat hodnotu doby obratu pohledávek, to bohužel neplatí. Nejvyšší 

hodnoty ukazatel nabývá v roce 2017, kdy se zvýšil až na 48 dnů. V dalších letech je 

hodnota v rozmezí 37 až 45 dnů.  

Tabulka č. 31: Doba obratu závazků 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

 Doba obratu pohledávek 

Pro ukazatel doby obratu pohledávek je žádoucí naopak dosahovat nízkých hodnot, které 

mohou znamenat, že společnost dobře vymáhá své pohledávky, má zákazníky v dobré 

finanční situaci, a i dobrou platební morálkou, nebo má vysoký podíl prodejů v hotovosti. 

Avšak při dnešním obecném trendu platit vše co nejpozději, je to pro společnosti nelehký 

úkol, což se potvrzuje ve výsledných hodnotách. Všechna sledovaná období dosahují 

výsledků více než 30 dnů, v roce 2017 téměř 50 dnů. 

Tyto dva ukazatele je dobré porovnávat navzájem. Konkurenční společnosti v tomto 

ukazateli dosahují lepších hodnot zvláště pak u společnosti RAPO Brno, s.r.o. Zároveň 

obě společnosti správně dodržují to, že doba obratu pohledávek je kratší než doba obratu 

závazků. Z tabulek je patrné, že společnosti lépe vymáhají svoje pohledávky a dá se tak 

říci, že jsou vůči svým klientům silnější.  

  

Doba obratu závazků 

(dny) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Viden plus 37 38 45 48 43 

CBA Nuget 144 143 137 119 78 

RAPO Brno 34 32 28 34 43 
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Tabulka č. 32: Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek 

(dny) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Viden plus 50 50 50 54 46 

CBA Nuget 34 39 34 31 42 

RAPO Brno 17 18 21 18 15 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

 

 
Graf č. 10: Porovnání doby obratu závazků a pohledávek 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro společnost VIDEN plus a.s. se jako nepříznivý ukazatel jeví doba obratu pohledávek, 

která je ve srovnání s dobou obratu závazků vyšší. V ideálním případě by to však mělo 

být naopak, aby firma mohla čerpat tzv. levný úvěr, to by znamenalo, že závazky budou 

financovány pohledávkami a sníží se tak náklady na financování společnosti. Trend byl 

takový, že až po rok 2017 doba obratu závazků rostla, ale v roce 2018 spolu s dobou 

obratu pohledávek klesala a rozdíl mezi nimi se snížil na minimum, avšak stále převažuje 

doba obratu pohledávek nad dobu obratu závazků, to je pro společnost špatné. Splácí tedy 

dříve závazky, to na jednu stranu znamená, že si u dodavatelů drží dobrou pověst, na 

druhou stranu to však znamená, že společnost má čím dál menší sílu vůči svým 

odběratelům. 
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2.3.5 Shrnutí finanční analýzy  

V analytické části byla nejprve společnost VIDEN plus a.s. popsána jako celek, dále její 

předmět podnikání, historie a základní údaje. První důležitá analýza byla SLEPTE, z té 

nevyplynuly žádné výrazně omezující podmínky, ani ekonomické vlivy pro její předmět 

podnikání. Jedná se o standardní podmínky, které by měla splnit každá společnost, která 

chce na českém trhu provozovat svoji činnost.  

Porterův model obsahuje popis konkurenčních společností, vliv odběratelů a dodavatelů. 

Z geografických důvodů a finančně náročného vstupu na nepříliš lukrativní trh 

společnosti nehrozí nová konkurence. Vliv dodavatelů je odvozen od prestiže značky a 

vlivu dodávaného produktu na prodej.  

SWOT analýza byla zaměřena na zhodnocení silných a slabých stránek spolu 

s příležitostmi a hrozbami. Ty ve výsledku vyšly v záporných hodnotách a společnost by 

se pro její zlepšení měla zaměřit na externí část, ve které může dosáhnout nejvyššího 

zlepšení. Podrobná analýza je popsána níže.  

Jako první část finanční analýzy byl zvolen bankrotní model IN05, který pro první čtyři 

sledované období vyšel, že se společnost nachází v tzv. ‚‚šedé‘‘ zóně, pro kterou nelze 

jednoznačně určit budoucí vývoj. V posledním roce ve společnosti nastalo zlepšení, 

především výsledku hospodaření a dají se tak predikovat její uspokojivé výsledky 

v budoucím období.  

Za bonitní model byl zvolen Kralickův Quick Test. Ten společnost měří ze dvou části, 

finanční a výnosové. Finanční situace se jeví dobrá, především tedy poměr vlastního 

kapitálu k celkovým aktivům. Za špatné se musejí považovat ty výnosové, které ve všech 

obdobích dosahovaly špatných výsledků, problémem se jeví nízké výsledky hospodaření 

a nákladové úroky a cash flow.  

Důležitým poznatkem u provedené horizontální analýza aktiv a pasiv, který je potřeba 

zdůraznit, je předzásobení společnosti, které v období 2016 – 2017 výrazným způsobem 

zvýšilo oběžný majetek a to o 1,5 mil. Kč, dále se výrazným způsobem měnil i 

dlouhodobý finanční majetek v období 2014 – 2015 a to především kvůli hodnotě 

cenných papírů a podílů. Za potřebí je také zdůraznit zvýšení dlouhodobého majetku ve 

změně za roky 2017 až 2018, kde došlo k nárůstu o více něž 17 %. Toto zvýšení je 
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způsobeno investicemi do hmotných movitých věcí. Co se týče pasiv, jejich vývoj souvisí 

s aktivy. První výraznější změnou bylo převedení dlouhodobých závazků na krátkodobé, 

jelikož doba splatnosti v tomto období byla kratší než jeden rok. Trend, který lze 

vypozorovat z analýzy pasiv je, že se společnost dlouhodobě snaží snižovat financování 

cizími zdroji a naopak zvyšovat financování vlastním kapitálem. To je na jednu stranu 

dobře, cizí kapitál totiž není poskytován zadarmo, společnost musí platit úrok a další 

výdaje spojené s jeho získáním. Na druhou stranu úroky z cizího kapitálu jsou daňově 

uznatelnými, jeho použitím se zvedá výnosnost vlastního kapitálu. Společnost je i přes 

klesající trendy vycházející z horizontální analýzy v dobrém stavu a konkurence schopná. 

Vertikální analýza aktiv a pasiv vyjadřuje procentní podíl jednotlivých položek ke 

zvolené základně. Co se týče aktiv, jsou z více než 70 % tvořeny oběžnými aktivy a 

převážně z položek zásob a krátkodobých pohledávek. Zbylou část oběžného majetku 

zastupuje dlouhodobý majetek, konkrétně tedy dlouhodobý hmotný a finanční majetek a 

rozdíl jejich zastoupení v aktivech se v průběhu let snížil na minimum, to převážně díky 

zvyšujícímu se zastoupení finančního majetku a poklesu toho hmotného. Pasiva jsou, až 

na rozdíl pár procent, tvořena půl na půl co se týče vlastního a cizího kapitálu. Jak už 

vyplynulo z horizontální analýzy, společnost se z dlouhodobého hlediska snaží snižovat 

financování cizími zdroji, měla by tak činit ale jen do určité míry.  

Z horizontální a vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty, jde vidět, že společnost má 

rostoucí trend zisků, s výjimkou období 2016 – 2017. Vliv na to měly zvyšující se tržby 

za prodej zboží. Velice významných změn dosáhl také výsledek hospodaření, který 

v období let 2016 až 2017 utrpěl ztrátu, ale za ostatní období výrazně rostl. Jak už předmět 

podnikání společnosti VIDEN plus a.s. napovídá, nejvyšší zastoupení položek ve výkazu 

zisku a ztráty mají položky tržeb z prodeje zboží a výkonová spotřeba, se kterou jsou 

spojené náklady na prodané zboží. Tyto položky tvoří většinové zastoupení výnosů 

společnosti, resp. nákladů. 

Rozdílové ukazatele jsou zastoupeny čistým pracovním kapitálem, který pro každé 

analyzované období vyšel kladný. Společnost takovýto nadbytek finančních prostředků 

může použít jako finanční polštář pro případ nepříznivých událostí. Čisté pohotové 

prostředky zase naopak nabývaly pouze záporných hodnot a společnosti tím nestačí 

krátkodobé finanční zdroje na financování krátkodobých závazků. 
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Pro výpočet ukazatelů rentability je zapotřebí výsledek hospodaření, který byl v letech 

2014 a 2015 v záporných číslech, a to se také projevilo do výsledků, které za tyto období 

byly také záporné. Obecně nejlepších výsledků pro tento ukazatel společnost dosahovala 

až v roce 2018, ve kterém vykazovala nejvyšších hodnot výsledku hospodaření. Co se 

týče výsledků tohoto ukazatele, je potřeba brát zjištěné výsledky s rezervou, neboť jsou 

sestavované z dat rozvahy, která je sestavena k poslednímu dni příslušného roku a tyto 

výsledky mohou být lehce zkreslené například budoucí aktivitou na kterou se společnost 

připravuje (předzásobení atd.). Dále byli hodnoty srovnány s oborovým průměrem, které 

poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých stránkách a především rok 2018 se 

i díky této statistice jeví jako dobrý, výsledek byl porovnán s daty ze souboru finanční 

analýzy podnikové sféry a příslušné kategorie společnosti VIDEN plus a.s. (mpo.cz, 

2020).  

Likvidita společnosti nedosahuje dobrých výsledků, obzvlášť na úrovni běžné a okamžité 

likvidity, kde je vypočtená hodnota příliš nízká. Pouze pohotovou likviditu společnost 

drží na relativně dobré úrovni. Vzhledem k tomu, že většinu závazků společnosti tvoří 

právě ty krátkodobé, bylo by dobré se tímto problémem zabývat.  

Jak ukazuje horizontální analýza, společnost financuje svoje aktiva téměř ze stejné části 

vlastním i cizím kapitálem, to potvrzují i ukazatele zadluženosti, které tento trend 

zachycují. Na začátku analyzovaného období lehce převažuje cizí kapitál, jeho poměr se 

v čase zmenšuje a v roce v 2018 je tomu naopak. Co se týče úrokového krytí, 

doporučených hodnot společnost dosahuje až od roku 2016. V předešlém období totiž 

vykazovala záporný výsledek hospodaření. Při porovnání konkurence, CBA Nuget, s.r.o. 

pro financování používá naprosto odlišnou strategii než konkurenční společnost RAPO 

Brno, s.r.o., které svoje aktiva financuje vlastním a cizím kapitálem 1:1, podobně jako 

VIDEN plus a.s. Zatím co CBA Nuget, s.r.o. využívá financování cizími zdroji téměř ze 

100 %. 

Ukazatele aktivity mají dobré výsledky v oblastech obratu aktiv a stálých aktiv, které jsou 

v doporučených hodnotách a společnost je využívá efektivně. Co dobré není, je obrat 

zásob a doby s tím spojená. Ta pro společnost s předmětem podnikání rychloobrátkového 

zboží v budoucnu může být problém a měla by se na zaměřit na zlepšení tohoto ukazatele. 

Při porovnání doby obratu pohledávek a závazků je zřejmé, že společnost nejdříve zaplatí 
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své dluhy a až poté obdrží peníze od svých zákazníků. V takovém případě se může stát, 

že v daný okamžik nebude mít dostatek finančních prostředků ke splacení svých závazků 

a může tak dojít k problému s prodlením.  

SWOT analýza 

Na základě předchozích kapitol jsou stanoveny silné a slabé stránky společnosti a 

případné hrozby a příležitosti.  

Strengths 

• Flexibilita řízení společnosti – střední podnik, který je schopen rychle reagovat na 

změnu potřeby trhu, jelikož jsou všichni akcionáři součástí vedení společnosti 

• Finančně stabilní – provozní úvěry pouze k nákupu osobních automobilů a malou 

částí na provoz společnosti 

• Vlastní prostory k výkonu podnikání 

• Společnost je součástí nákupní aliance ČEPOS – Česká potravinářská obchodní 

a.s. a zároveň je jedním z jejich akcionářů a podílí se tak na řízení aliance 

• Společnost nabízí produkty svojí privátní značky Česká cena 

• Geografické umístění (slabší vliv konkurence) 

Weakness 

• Nadprůměrný věk zaměstnanců 

• Snížená schopnost zaměstnanců vzdělávat se v nových moderních technologiích 

• Slabá zastupitelnost klíčových manažerů 

Opportunities 

• Největší konkurenti mění cenovou politiku (zvyšuje se jejich marže – např. 

zahraniční maloobchodní řetězce rychloobrátkového zboží – FMCG) 
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• Potenciál zvýšení tržeb v závislosti na podpoře cestovního ruchu a lázeňství (jako 

součást podpory české ekonomiky po uvolnění nouzových opatření spojených 

s pandemií COVID-19) 

• Aktuálně probíhající jednání o akvizici 

Threats 

• Geografický nedostatek odpovídající pracovní síly 

• Oslabení ostatních akcionářů nákupní aliance ČEPOS – Česká potravinářská 

obchodní a.s. 

• Geografické umístění (menší možnost růstu mimo region) úbytek zákazníků 

zejména v oblastech méně osídlených částí regionu (končící maloobchodní 

provozy na vesnicích a v menších městech) 

• Zhoršení finanční situace v závislosti na propuknutí finanční a hospodářské krize 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky 

- stát jako jeden z hlavních 

odběratelů 

- flexibilita řízení společnosti 

- finanční stabilita 

- vlastní prostory k výkonu 

podnikání 

- součástí ČEPOS 

- Geografické umístění (slabší 

vliv konkurence 

 

Slabé stránky 

- nadprůměrný věk zaměstnanců 

- vzdělávání zaměstnanců 

v oblasti moderních technologií 

- zastupitelnost klíčových 

zaměstnanců 

- cenová politika konkurence 

- potenciální navýšení tržeb 

v souvislosti s COVID-19 

- aktuálně probíhající jednání 

o akvizici 

Příležitosti Hrozby 

- nedostatek pracovní síly 

- oslabení akcionářů nákupní aliance 

ČEPOS 

- geografické umístění společnosti 

(menší možnosti růstu) 

- zhoršení fin. situace v závislosti na 

fin. a hosp. krizi 

Obrázek č. 8: Zpracování SWOT analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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Vyhodnocení SWOT analýzy 

V příslušném sloupci váhy je vyjádřena důležitost jednotlivých položek v dané kategorii, 

jejichž součet v této kategorii je vždy roven „1“. Čím vyšší hodnota této váhy je, tím větší 

důležitost v dané kategorii zaujímá a dle celkové výsledné hodnoty se poté doporučuje 

použít strategii SO, nebo WT (mendelu.cz. 2018). 

Tabulka č. 33: Hodnocení SWOT analýzy 

  
Váha Hodnocení   

Silné stránky 
Stát jako jeden z hlavních odběratelů 0,25 5 1,25 
Flexibilita řízení společnosti 0,15 3 0,45 
Finanční stabilita 0,15 3 0,45 
Vlastní prostory k výkonu podnikání 0,2 3 0,6 
Součástí ČEPOS 0,15 2 0,3 
Geografické umístění (slabší vliv konkurence) 0,1 2 0,2 
Součet 1 18 3,25 

Slabé stránky        
Nadprůměrný věk zaměstnanců 0,4 -4 -1,6 
Vzdělávání zaměstnanců v oblasti moderních 

technologií 
0,3 -3 -0,9 

Zastupitelnost klíčových zaměstnanců 0,3 -3 -0,9 
Součet 1 -10 -3,4 

Příležitosti       
Cenová politika konkurence 0,2 3 0,6 
Potenciální navýšení tržeb v souvislosti s 

COVID-19 
0,3 3 0,9 

Aktuálně probíhající jednání o akvizici 0,5 4 2 
Součet 1 10 3,5 

Hrozby       
Nedostatek pracovní síly 0,15 -2 -0,3 
Oslabení akcionářů nákupní aliance ČEPOS 0,2 -2 -0,4 
Geografické umístění společnosti (menší 

možnost růstu) 
0,3 -3 -0,9 

Zhoršení fin. situace v závislosti na fin. a hosp. 

krizi 
0,35 -4 -1,4 

Součet 1 -11 -3 
(Zdroj: Vlastní zpracování)  

 

Tabulka č. 34: Výsledné hodnoty analýzy SWOT 

Součet interní části -0,15 

Součet externí části  0,5 

Celkem 0,35 
(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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Strategie SWOT analýzy  

Bilance SWOT analýzy není uspokojivá. Výsledek 0,35 znamená, že musíme zapracovat 

na zlepšení. Při důkladné prohlídce je zřejmé, že nejvyššího zlepšení se dosáhne v interní 

části. Největší potenciál ke zlepšení celkové bilance SWOT analýzy představuje položka 

zhoršení finanční situace v souladu s probíhající situací a nadprůměrný věk zaměstnanců, 

kterým byla přiřazena váha -4 s poměrně vysokým hodnocením 0,35 a 0,4. Na případnou 

krizi by se společnost mohla připravit například vytvářením rezerv, do kterých by mohla 

sáhnout v případě, že k nějaké takové situaci dojde. Zaměřit by se společnost také mohla 

na marketing, vylepšit tak image a přilákat do společnosti nové, mladé pracovníky, kteří 

nahradí dosavadní, jejichž věk je nadprůměrný. 
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3 Vlastní návrhy řešení 

V této části práce budou popsány možné návrhy pro zlepšení dosavadní finanční situace 

společnosti VIDEN plus a.s. Celková situace finančního zdraví společnosti se zde dle 

zjištěných výsledků jeví jako dobrá, avšak je zde několik ukazatelů, kterými je potřeba 

se zabývat a zlepšit jejich hodnoty. 

Problémy, kterými je potřeba se zabývat jsou: 

- dlouhá doba obratu pohledávek, 

- nadprůměrný věk zaměstnanců a zastupitelnost klíčových zaměstnanců, 

- nízká hodnota okamžité likvidity. 

3.1 Řízení pohledávek 

Dle porovnání doby obratu pohledávek a doby obratu závazků je zřejmé, že společnost 

VIDEN plus a.s. nejdříve zaplatí své dluhy a až poté obdrží peníze od svých zákazníků. 

To však pro budoucí fungování společnosti není dobrý stav, jelikož se v určitý okamžik 

může stát, že nebude mít dostatek finančních prostředků ke splacení svých závazků a 

může tak dojít k problému s prodlením. Tuto situaci je nezbytné řešit, a to například za 

pomoci preventivního opatření, zajištění pohledávek, nebo vymáhání. 

3.1.1 Preventivní opatření 

Při příchodu nového zákazníka mající zájem o služby společnosti je ve většině případů 

volen nejsnazší a navíc i bezplatný způsob pro jeho analyzování a to přes internetové 

stránky www.justice.cz. Pokud dotyčná společnost splnila svoji povinnost, lze zde nalézt 

účetní výkazy, výroční zprávy i kreditní informace, které mohou posloužit k analýze 

solventnosti případného budoucího obchodního partnera. V opačném případě lze ze 

stránek zjistit alespoň informace kancelářské. Tyto informace jsou například právní forma 

podnikání, nebo informace o představitelích společnosti. To je velice užitečná informace, 

jelikož pomocí ‚‚vyhledávání osob‘‘ lze dohledat působnost těchto představitelů v jiných 

společnostech. Názvy společností, ve kterých osoba dříve působila pak mohou být klíčem 

k odhalení podvodných praktik.  
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Noví zákazníci se ke společnosti mohou také dostat za pomoci doporučení stávajících 

zákazníků. Z takového způsobu lze usoudit, že stávající zákazníci nebudou mít zájem si 

kazit dobrou reputaci, a tak by sami pochybnou společnost nedoporučili. Takovýto postup 

analýzy nového zákazníka lze hodnotit jako velmi dobrý a hlavně ekonomicky 

nenáročný.  

3.1.2 Zajištění pohledávek 

Ve snaze snížit riziko nedobytných, nebo pozdě hrazených pohledávek jsou navrhnuty 

dva způsoby, jak pohledávky zajistit. Vybrána byla smluvní pokuta a platba zálohy. 

Smluvní pokuta  

Je jedním ze způsobů zajištění pohledávek. Povinnost zaplatit smluvní pokutu nevzniká 

přímo ze zákona, ale je potřeba si vždy předem ve smlouvě sjednat. Stanovena by byla 

na 0,5 % z fakturované dlužné částky denně. To by mělo představovat dostatečnou hrozbu 

a pobídku k tomu platit dlužné faktury včas. 

Příklad výpočtu smluvní pokuty: dlužná částka 20 000 Kč, která nebyla zaplacena 10 dnů. 

Nárok na smluvní pokutu v tomto případě je 1 000 Kč (20 000*0,005*10). 

Záloha 

Tahle varianta by spočívala v tom, že by zákazník zaplatit určitou část, popřípadě celou 

pohledávku předem. Tento způsob je výhodný v tom, že v případě, kdy odběratel 

nezaplatí, tak společnosti nevznikne žádná škoda, nebo menší, ve srovnání se situací, kdy 

by záloha placena nebyla vůbec. Důležité je také podotknout, kdy má smysl zálohu 

poskytovat. Dle mého názoru je výhodné zálohy poskytovat až od hodnoty 

desetitisícových zakázek, v opačném případě by to pro společnost byla spíše 

administrativní zátěž s ne příliš velkým efektem. Tyto zakázky tvoří přibližně 15 % 

z celkového počtu, to představuje téměř 3,75 mil Kč z celkové hodnoty krátkodobých 

pohledávek. Záloha by představovala 35 % z hodnoty zakázky, z důvodu snahy pokrýt 

náklady související s provozem, jako například mzdy zaměstnancům, či nákup dalšího 

zboží, to by znamenalo 1,31 mil Kč, které by společnosti bylo zaplaceno předem.  

  



 

 92 

3.1.3 Skonto 

Pokud by společnost uvažovala o poskytnutí skonta svým odběratelům, bylo by dobré si 

vymezit komu by skonto bylo výhodné vlastně poskytnout a také v jaké výši. K tomu by 

mohlo napomoci rozdělení odběratelů. Na stávající zákazníky, se kterými má společnost 

již nějakou historii splácení a na ty nové, se kterými nemá žádné zkušenosti a je tedy 

otázkou, zda budou hradit své závazky včas. 

Následující informace jsou získány z rozhovoru s majitelem Ing. Michalem Procházkou. 

Tabulka č. 35: Podíl odběratelů na celkových pohledávkách 

% 
 Podíl na hodnotě 

celkových pohledávek 

Maloobchody 65 

Školy a státem zřizované 
instituce 

15 

Restaurační a jiná zařízení 20 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Mezi společnosti, pro které by bylo skonto nabízeno jsou především restaurační zařízení 

a maloobchody, které se nejčastěji rozšiřují o nové zákazníky a zároveň tvoří největší část 

co se týče podílu z celkových pohledávek. Školy a státem zřízené instituce mají u 

společnosti VIDEN plus a.s. historii splácení a společnost s nimi má dobrou zkušenost. 

Co se týče velikosti skonta, maximální možná výše po dohodě s majitelem by bylo 5 %. 

To by dle mého názoru mohla být dostatečně velká sleva pro přesvědčení odběratelů platit 

v hotovosti, nebo před lhůtou splatnosti pohledávek. 

Pokud by skonto bylo nabízeno maloobchodům a restauračním zařízením a jiným 

zařízením, jedná se o 85 % z celkové hodnoty pohledávek, to představuje 21,24 mil. Kč, 

dle mého odhadu by však tuhle možnost nevyužila každá společnost, ale pouze 10 % 

odběratelů, jelikož ne vždy společnosti mohou platit hned v hotovosti, nebo před dobou 

splatnosti. To by představovalo téměř 2,02 mil. Kč finančních prostředků v kratší době, 

než by tomu bylo za obvyklých podmínek. 

85 % z celkové hodnoty pohledávek:  24 987 000 x 0,85 = 21 238 950 Kč 

10 % využití skonta:     21 238 950 x 0,1 = 2 123 895 Kč 

5 % skonto:      2 123 895 x 0,05 = 106 195 Kč  
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3.1.4 Vymáhání pohledávek 

Dle Kislingerové (2010), pokud pro splacení pohledávek nezabere preventivní opatření, 

ani žádná z variant zajištění pohledávek je třeba být také připraven na jejich vymáhání.  

To, proč dlužníci svoje pohledávky nezaplatili se dá rozdělit do dvou důvodů: 

• nemohou – společnost nedisponuje dostatečným kapitálem, aby mohly své 

závazky splatit, například pokud se samotné dostaly do platební neschopnosti 

vinou svých dlužníků, 

• nechtějí – jejich záměr je využít vysoké konkurence, nebo nedostatečného 

ošetření vymahatelnosti pohledávek. 

Telefonická upomínka 

Jako první reakce na nezaplacenou pohledávku by byl telefonát dlužníkovi a zjištění 

příčiny této situace. Tato metoda je výhodná především pokud se jedná o větší množství 

zákazníků a také proto, že nevyžaduje velké náklady ani časovou náročnost v porovnání 

s osobní návštěvou. Tento telefonát by následovat po týdnu po uplynutí řádné doby 

splatnosti (Kislingerová, 2010).  

Písemná upomínka 

Při neochotě dlužníka komunikovat telefonickou formou, by byla zvolena písemná 

upomínka jako další krok při vymáhání. V textu by byla uvedena možnost řešení, včetně 

možnosti vyhnutí se soudnímu vymáhání. Tento dokument by měl charakter smíru a 

posílal by se doporučeně po dalším týdnu od pokusu dlužníka telefonicky zastihnout. 

Pokud by předchozí metody neuspěly, společnost by byla nucena jednat za pomoci: 

• Vymáhací agentury – tato varianta s sebou nese jistá pro a proti. Na příklad to, 

že tyto agentury díky používání nezákonných praktik mají špatnou pověst a 

spojení jména společnosti s takovou agenturou by mohlo poškodit její reputaci. 

To, proč jsou tyto agentury využívány spočívá v tom, že je nezaplacená 

pohledávka odkoupena a agentura pohledávku následně sama vymáhá. Službu 

této agentury bych však volil až v případě, kdy není dalších možností a postupoval 

bych velmi opatrně. 
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• Soudní vymáhání – pohledávky lze vymáhat i soudní cestou, jehož řízení probíhá 

podle právní úpravy zakotvené v občanském soudním řádu. Pokud řízení skončí 

tak, že dlužníkovi je přikázáno zaplatit a tato povinnost není splněna ke 

stanovenému datu, rozhodnutí nabývá na vykonavatelnosti. K vykonavatelnosti 

takového řízení slouží exekutorské úřady, které mohou zpeněžit majetek dlužníka 

a uspokojit tak věřitele (Kislingerová, 2010). 

3.1.5 Náklady 

Za jednotlivé kroky v procesu řízení pohledávek by zodpovídali interní pracovníci, 

konkrétně tedy dva, kterým by byly rozděleny jednotlivé činnosti, za který by každý 

z nich nesl zodpovědnost. Mzda by dle mého odhadu dle navýšení množství práce pro 

pověřené pracovníky měla být navýšena o 25 %, tedy z 25 000 Kč na 31 250 Kč, náklady 

související s takovým navýšením mzdy prezentuje následující tabulka: 

Tabulka č. 36: Náklady na realizaci řízení pohledávek 

  Před Po 

Hrubá mzda 25 000 Kč 31 250 Kč 

Superhrubá mzda 33 450 Kč 41 812 Kč 

Zdravotní pojištění zaměstnavatel 2 250 Kč 2 812 Kč 

Sociální pojištění zaměstnavatel 6 200 Kč 7 750 Kč 

Záloha na daň 2 955 Kč 4 215 Kč 

Osobní náklady (v tis. Kč) 21 499 21 700  

Provozní výsledek hospodaření (v tis. Kč) 4 547 4 346 

Výsledek hospodaření před zdaněním (v tis. Kč) 4 169 3 968 

Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč) 3 364 3 163 

Rentabilita vloženého kapitálu (v %) 7,19 6,86 

Rentabilita vlastního kapitálu (v %) 9,68 9,1 

Rentabilita celkového kapitálu (v %) 6,90 5,23 

Rentabilita tržeb (v %) 2,13 1,62 
(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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Co se týče navýšení mzdy pro pověřené zaměstnance, zvedly by se společnosti osobní 

náklady, a to z 21,499 mil. Kč v porovnání s rokem 2018 na 21,7 mil. Kč, tedy o 201 tis. 

Kč. Takové navýšení osobních nákladů by dále samozřejmě snížilo výsledek 

hospodaření, který ovlivní výsledky rentability snížením výsledných hodnot. 

3.1.6 Přínosy 

Přínosy takového řízení pohledávek by mohly být dva. Samozřejmě by to mělo být 

snížení doby obratu pohledávek, ale také zlepšení výsledků okamžité likvidity díky 

navýšení peněžních prostředků.  

Tyto přínosy jsou demonstrovány v následujícím příkladu vycházejícím z hodnot za rok 

2018. 

Ten bude demonstrovat 15% odhad snížení krátkodobých pohledávek, díky kterému 

společnost získá ve stejné výši peněžní prostředky. Tento odhad je odvozen především 

od výsledků placení záloh a skonta, které by představovaly 1,31 mil. Kč a 2,1 mil. Kč 

finančních prostředků předem, zbývající část pak tvoří výše zmíněné kroky navrhovaného 

řízení pohledávek. 

Tabulka č. 37: Dopad návrhů na výsledky finanční analýzy 

  Před Po 

Aktiva celkem (v tis. Kč) 60 453 60 453 

Krátkodobé pohledávky (v tis. Kč) 24 987 21 239 

Peněžní prostředky (v tis. Kč) 1 581 5 329 

Krátkodobé závazky (v tis. Kč) 25 686 25 686 

Doba obratu pohledávek (dny) 46 39 

Okamžitá likvidita  0,06 0,21 

ČPP (v tis. Kč) -24 105 -20 357 
(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Za použití navrhovaného systému řízení pohledávek by se mohly krátkodobé pohledávky 

snížit o 15 % tj. z 24,987 mil. Kč na 21,239 mil. Kč, tedy o 3,748 mil. Kč a stejným 

poměrem by se zvýšily peněžní prostředky, které by dosahovaly 5,329 mil. Kč. Takovéto 

řízení pohledávek by tedy ovlivnilo ukazatel doby obratu pohledávek, který by se zkrátil 

z 46 dnů na 39 dnů a zároveň by došlo k ovlivnění okamžité likvidity, díky zvýšení 



 

 96 

peněžních prostředků. Okamžitá likvidita by se navýšila z 0,06 na 0,21 a tato hodnota je 

již v doporučení, která je 0,2 – 0,5 (Scholleová, 2017). Pozitivně by se řízení pohledávek 

mělo projevit také v ukazateli čistých pohotových prostředků, který by se snížil z -24 105 

tis. Kč na -20 357 tis. Kč.  

 

Graf č. 11: Porovnání doby obratu závazků a pohledávek 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V případě, že by došlo ke snížení krátkodobých pohledávek o 15 % a snížení tedy doby 

obratu pohledávek na 39 dnů, by zároveň došlo k situaci, kdy společnost bude 

v postavení, že nejprve dostane peníze od svých odběratelů a až poté zaplatí svoje 

závazky, čím se výrazně sníží riziko platební neschopnosti.  

3.2 Nadprůměrný věk zaměstnanců 

Pro společnost se jeví problém také nadprůměrný věk zaměstnanců a problém s jejich 

nahrazením. Pro společnost by bylo dobré přilákat do společnosti mladé pracovníky. To 

by bylo možné zavedením následujících bodů: 

• klouzavá pracovní doba, 

• zkrácení pracovní doby (částečný úvazek), 

• občasná práce z domu (pouze u pozic, které do dovolují), 

• pracovní doba přizpůsobená školním povinnostem , 
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• marketing (zlepšení obrazu společnosti pro veřejnost), 

• převod znalostí a vědomostí od starších pracovníků. 

Body jako klouzavá pracovní doba, práce z domu, nebo pracovní doba přizpůsobena 

školním povinnostem nevyžaduje žádné extra náklady, ale spíše administrativní výkony, 

které by mělo na starosti administrativní oddělení.  

Marketing by společnost mohla zlepšit zaměstnáním člověka navíc, který by se staral o 

zadávání pracovních nabídek do personálních agentur, vedl sociální sítě a obstarával 

částečně i péči o zákazníka. Zaměstnání takového člověka by měl na starost zaměstnanec 

personálního oddělení. 

 Školení v rámci pracovní doby od starších zaměstnanců, aby předali své znalosti a 

zkušenosti mladším pracovníkům především na klíčových pozicích, plán by byl vytvořen 

ve spolupráci se staršími pracovníky. Školení by probíhalo v pracovní době a 

nevyžadovalo by tak žádné mimořádné náklady, za tohle školení by byli zodpovědní 

vedoucí jednotlivých oddělení. Zaškolování by byli během normálního chodu 

společnosti, aby věděli přesně jak se jednotlivé úkoly řeší v praxi. 

Náklady jsou kalkulovány zvlášť pro návrh řízení pohledávek i problém 

s nadprůměrným věkem zaměstnanců z důvodu, aby bylo zřejmé, jak jednotlivý návrh 

ovlivní výsledky finanční analýzy, v případě, kdy by se vedení společnosti chtělo 

rozhodnout jen pro jednu z variant. Při zaměstnání člověka, který by se staral o marketing 

by byla nabídnuta hrubá mzda stanovena dle průměrné mzdy v Olomouckém kraji a to 

28 tis. Kč.  
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Tabulka č. 38: Náklady návrhu řešení nadprůměrného věku zaměstnanců 

  Před Po 

Hrubá mzda - 28 000 Kč 

Superhrubá mzda - 37 464 Kč 

Zdravotní pojištění zaměstnavatel - 2 520 Kč 

Sociální pojištění zaměstnavatel - 6 944 Kč 

Záloha na daň - 3 555 Kč 

Osobní náklady (v tis. Kč) 21 499 21 949  

Provozní výsledek hospodaření (v tis. Kč) 4 547 4 097 

Výsledek hospodaření před zdaněním (v tis. Kč) 4 169 3 719 

Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč) 3 364 2 914 

Rentabilita vloženého kapitálu (v %) 7,19 6,44 

Rentabilita vlastního kapitálu (v %) 9,68 8,38 

Rentabilita celkového kapitálu (v %) 6,90 4,82 

Rentabilita tržeb (v %) 2,13 1,49 
(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Přínosy těchto zlepšení jsou velmi obtížně vyčíslitelné. Společnosti by to však mělo 

přivést mladé zaměstnance, kterých je v Olomouckém kraji nedostatek, jelikož odcházejí 

do větších měst jako je Brno, nebo Praha a musí tedy myslet na nahrazení starších 

pracovníků, kteří budou ať už předčasně, nebo dle firemní/politické kultury odcházet do 

důchodu. Tyto zlepšené podmínky by přivedení mladých pracovníků měly napomoci. 

Marketing společnosti na sociálních sítích by mohl o společnosti informovat nejen 

potenciální pracovníky, přínosem by ale také mohly být nové spolupráce, z čeho by 

společnosti plynulo navýšení zisků.  

Pro společnost by mohlo mít také velký přínos, pokud by dokázala zaškolit a předat 

zkušenosti mladším pracovníkům, zejména na klíčových manažerských pozicích. To 

společnosti do budoucna může ušetřit velké náklady spojené s například špatným 

strategickým rozhodnutím nového a řádně nezaškoleného pracovníka právě na klíčové 

pozici, popřípadě může přinést pro společnost naopak zisky při správném strategickém 

rozhodnutí v případě, kdy byl pracovník řádně proškolen a byly mu předány zkušenosti 

od starších pracovníků. 
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Ve spojitosti s tímto problémem by společnost mohla využít i finanční prostředky na 

mzdové náklady pro mladé pracovníky za čerpání programu na podporu tohoto problému. 

Je pouze nutné každoročně se informovat o novinkách a aktivních projektech, které 

MPSV prostřednictvím úřadu práce poskytuje.  
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo provedení finanční analýzy společnosti VIDEN plus a.s. 

Prostřednictvím analýzy byl zhodnocen finanční stav s příslušnou interpretací 

výsledných hodnot a byly navrhnuty opatření ke zlepšení situace. Finanční analýza byla 

sestavena za pomocí účetních výkazů roků 2014 – 2018 spolu s využitím interních 

informací od majitele společnosti Ing. Michala Procházky. Bakalářská práce byla 

rozdělena do tří částí. 

První část práce je zaměřena na teoretická východiska, která obsahují poznatky, 

doporučené hodnoty a způsoby výpočtů, které jsou později použity v analytické části. 

Zde se jednalo především o vysvětlení pojmů a nástrojů pro analýzu okolí, způsob 

provedení analýzy za pomoci soustavy ukazatelů, absolutních ukazatelů, rozdílových 

ukazatelů a poměrových ukazatelů. 

Po teoretické části následuje analytická část. Zde je nejprve společnost VIDEN plus a.s. 

představena, dále pak jsou zde řešeny všechny soustavy ukazatelů popsané v předešlé 

části. Výsledky těchto grafů jsou znázorněny v přehledných tabulkách a grafech spolu 

s porovnáním výsledků konkurenčních společností CBA Nuget, s.r.o., RAPO Brno, s.r.o. 

a hodnotami, které jsou doporučené odbornou literaturou. Tyto výsledky jsou následně 

okomentovány.  

Poslední část bakalářské práce je věnována zjištěným výsledkům a návrhům ke zlepšení 

finanční situace. Z provedených výpočtů bylo zjištěno, že společnost VIDEN plus a.s. za 

sledovaná období 2014 – 2018 netrpí závažnými problémy. Byly však objeveny 

nedostatky, na které byly vypracovány možné návrhy, jak je odstranit.  
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 I 

Příloha č. 1 – Rozvaha společnosti VIDEN plus a.s. v letech 2014 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

 

  

ROZVAHA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SPOLEČNOSTI VIDEN plus a.s. 

Položky rozvahy k 31.12. (tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 58 997 60 658 60 093 61 498 60 453 

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 

B Dlouhodobý majetek 16 481 17 295 16 505 15 916 17 236 

B I. Dlouhodobý nehmotný majetek 292 195 97 62 33 

B II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 606 10 039 9 347 8 352 9 790 

B III. Dlouhodobý finanční majetek 4 583 7 061 7 061 7 502 7 413 

C Oběžná aktiva 42 249 43 123 43 361 45 329 43 129 

C I. Zásoby 15 526 15 109 16 629 16 151 16 552 

C II. Pohledávky  24 914 26 033 25 089 27 817 24 987 

C III. Krátkodobý finanční majetek 90 -691 22 29 9 

C IV. Peněžní prostředky 1 719 2 672 1 621 1 332 1 581 

D Časové rozlišení aktiv 267 240 227 253 88 

PASIVA CELKEM 58 997 60 658 60 093 61 498 60 453 

A Vlastní kapitál 27 242 28 860 29 972 31 403 34 767 

A I. Základní kapitál 25 837 25 837 25 837 25 837 25 837 

A II. Ážio a kapitálové fondy 0 1 621 1 621 2 567 2 567 

A III.  Fondy ze zisku 0 0 0 0 0 

A IV. Výsledek hospodaření minulých let 1 565 1 405 1 402 2 514 2 999 

A V. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

-160 -3 1 112 485 3 364 

B Cizí zdroje 31 755 31 798 30 121 30 095 25 686 

B I. Rezervy 0 0 0 0 0 

B II. Závazky 31 755 31 798 30 121 30 095 25 686 

D Časové rozlišení pasiv 0 0 0 0 0 



 

 II 

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztrát společnosti VIDEN plus a.s. v letech 2014 – 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZKRÁCENÉ VERZI SPOLEČNOSTI VIDEN plus a.s. 

Položky rozvahy k 31.12. (tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 

I Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 10 436 10 779 9 225 10 346 7 031 

II Tržby za prodej zboží 167 892 177 734 170 914 176 033 188 640 

A Výkonová spotřeba 161 705 167 452 158 393 164 200 169 465 

C Aktivace -128 0 -164 0 0 

D Osobní náklady 15 436 17 042 18 600 19 620 21 499 

E Úpravy hodnot v provozní oblasti 1 498 3 207 1 523 1 264 1 443 

III Ostatní provozní výnosy 979 1 472 1 210 1 513 2 887 

F Ostatní provozní náklady 278 2 001 1 084 1 842 1 604 

* Provozní výsledek hospodaření 390 411 1 913 966 4 547 

G Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 1 102 0 

VI  Výnosové úroky a podobné výnosy 32 68 0 0 0 

J Nákladové úroky a podobné náklady 399 299 247 155 179 

VII Ostatní finanční výnosy 1 27 1 26 3 

K Ostatní finanční náklady 228 282 206 179 202 

* Finanční výsledek hospodaření -594 -486 -452 -308 -378 

* Výsledek hospodaření před zdaněním -204 -75 1 461 658 4 169 

L Daň z příjmů 0 47 349 173 805 

** Výsledek hospodaření po zdanění -204 -122 1 112 485 3 364 

*** Výsledek hospodaření za účetní období -160 -3 1 112 485 3 364 

* Čistý obrat za účetní období 179 340 190 080 181 350 189 020 198 561 


