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ABSTRAKT 

Bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit finanční situaci podniku v letech 2015 až 

2019. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První částí jsou teoretická východiska 

zahrnující vysvětlení pojmů a popis metod včetně jednotlivých ukazatelů, které se 

využívají pro zhodnocení finanční situace. Druhou částí je část praktická, ve které je 

představena společnost a jsou zde aplikovány metody z první části. Třetí část obsahuje 

návrhy na možné zlepšení. 

ABSTRACT 

The bachelor thesis emphasizes on the goal of the evaluation of the financial situation of 

the company in the years 2015 to 2019. The thesis is divided into three main parts. The 

first part contains theory resources including explanation of terms and methods of 

individual indicators that are used for evaluation of financial situation. The second part 

is practical part, in which is introduced the company and the methods from first part are 

here apllied. The third part containts suggestions for its potential improvement. 
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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti za pomocí metod 

finanční analýzy a následná analýza navržených opatření vztahujících se k výsledkům 

finanční situace společnosti. Konkrétní zvolená společnost bude analyzována na základě 

dat z dokumentů jakožto rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkazu cash flow od roku 2015 

do roku 2019. 

Finanční analýza je jedním z důležitých nástrojů, jejichž pomocí nám umožňuje 

diagnostikovat finanční zdraví a finanční stabilitu společnosti. Slouží ke sledování 

vývoje podniku, a díky tomu lze zpozorovat blížící se ztráty, kterým předejít a následně 

se jim vyhnout. Dokonce lze její pomocí predikovat i finanční budoucnost společnosti. 

Výsledky ukazatelů také pomáhají firmě určit její postavení na trhu, díky možnosti 

porovnat výsledné hodnoty s oborovým průměrem. Informace získané z finanční 

analýzy využívají nejen vlastníci a vrcholový management, ale také obchodní 

společníci, investoři či banky.  

Práce se dělí na tři části, první je teoretická část poskytující popis teoretického rámce 

jednotlivých ukazatelů finanční analýzy za pomocí základní odborné literatury. 

Druhou částí je základní představení firmy. Nezanedbatelný prvek této části představuje 

finanční analýza konkrétní firmy použitím metod a výpočtů ukazatelů, po kterém bude 

následovat strategická analýza společnosti. 

Třetí závěrečná část bude zhodnocení na základě získaných výsledků z předešlé části. 

Stěžejním bod této části obsahuje navržení případných postupů, které povedou 

k možnému odstranění problémů zjištěných finanční analýzou a zlepšení finanční 

situace společnosti v následujících letech.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Tato část definuje hlavní a dílčí cíle práce za pomocí postupů a metod zpracování, které 

jsou esenciální pro vypracování bakalářské práce. 

 Hlavním cílem této bakalářské práce na téma Hodnocení finanční situace podniku a 

návrhy na její zlepšení, je navržení postupů, které by vedly ke zlepšení finanční situace 

společnosti. Uvedeného cíle bude dosaženo zhodnocením finanční situace společnosti 

za časové období od roku 2015 do roku 2019 

K dosažení hlavního cíle bude zapotřebí postupu formulace dílčích cílů uvedených níže. 

Postup zpracování práce 

• Formulace teoretického rámce práce, popsání jednotlivých ukazatelů a prostředí 

podniku za pomocí odborné literatury. 

• Seznámení a popis vybrané společnosti, její předmět podnikání, historie a trhy 

na kterých působí. 

• Aplikace finanční analýzy dle předem definovaných metod z teoretické části na 

vybranou společnost. 

• Interpretace dosažených výsledných hodnot včetně zhodnocení dle 

doporučených hodnot a srovnání s oborovým průměrem. 

• Definování vnějšího a vnitřního prostředí, odhalení vlivů, které působí na 

finanční situaci společnosti. 

• Navržení postupů na zlepšení finanční situace firmy na základě výsledků 

provedených analýz a konzultací s managementem firmy. 

V bakalářské práci budou použity tradiční standartní metody jako analýza absolutních 

dat, analýza rozdílových a poměrových ukazatelů. Výsledky se porovnají dle situace 

s obecně doporučenými hodnotami, konkurencí nebo oborovým průměrem a budou 

následně interpretovány (Sedláček, 2007, s. 10). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V následující části bude vysvětlen teoretický rámec finanční analýzy k hodnocení 

finanční situace podniku za pomocí metod finanční analýzy. Zabývá se podstatou 

finanční analýzy, jejími uživateli, zdroji, členění a metodami jakožto způsoby výpočtů 

jednotlivých ukazatelů a soustav. K závěru této části bude poukázáno na analýzu 

okolního a interního prostředí podniku. 

1.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je důležitá metoda pro diagnostiku aktuálního chodu a budoucího 

vývoje podniku. Díky této metodě můžeme objevit problémy podniku týkající se jeho 

finančního zdraví, předejít blížícímu se kolapsu a možnému ukončení ekonomické 

činnosti. Podnik by si měl být schopen zodpovědět na příčiny jeho úspěchů a 

neúspěchů. S výsledky plynoucí z této oblíbené tradiční metody je mu zodpovězení této 

usměrňující otázky umožněno. Výsledkem finanční analýzy podniku může být 

optimalizace jeho vývoje a kapitálové struktury, a také maximalizování zisku, což je 

nezbytné k tomu, aby podnik byl úspěšný (Sedláček, 2007, s. 3). 

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku a je 

nedílnou součástí finančního řízení podniku. Bez výsledků finanční analýzy se   

manažer zejména podniku orientovaného na hodnotové řízení neobejde. Pokud vedení 

má mít nějaká očekávání, efektivně alokovat volné finanční prostředky a také 

k prognózování budoucího vývoje, by se mělo rozhodovat na základě minulých 

výsledků finanční analýzy. V neposlední řadě finanční analýza umožňuje rozpoznat, zda 

je podnik dostatečně ziskový, zda má optimalizovanou kapitálovou strukturu, zda 

efektivně využívá svá aktiva, zda je schopen splácet své závazky (Knápková, 2017, s. 

17).  

Důležitými informacemi pro finanční analýzu je objem a kvalita výroby, úroveň 

marketingové a obchodní činnosti, inovace a další podnikové aktivity. Finanční situaci 

je tedy nutno pojmout jako komplexní model skládající se z mnoha charakteristik a 

jejich návaznosti mezi nimi. Metodu lze rozdělit na tři fáze: diagnóza základních 

charakteristik, hlubší rozbor příčin a návrh opatření (Dluhošová, 2010, s. 71). 



14 

 

1.1.1 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza slouží všem zainteresovaným stranám společnosti jako zdroj informací 

o její finanční situaci, na jehož základě budou provádět svá rozhodnutí. Před 

nahlédnutím do těchto zdrojů by si měla zainteresovaná strana formulovat cíle, kterých 

chce dosáhnout. Definice cílů zaobírá to, na které ukazatele a jiné nástroje se chce 

jednotlivá zainteresovaná strana zaměřit. Každou zainteresovanou stranu zajímá něco 

jiného. Uživatelé se dělí na interní a externí (Kislingerová, 2010, s. 48). 

Mezi interní patří: 

• Management společnosti, který využívá získané hodnoty k finančnímu řízení. 

• Zaměstnanci, které zajímá mzdové ohodnocení a zachování pracovních míst. 

• Vlastníci, sledují zhodnocení kapitálu a návratnost zainvestovaných prostředků. 

Externími uživateli jsou: 

• Věřitelé, zajímající se o likviditu a zadluženost. 

• Akcionáři, sledují primárně výnosnost akcií a její predikci. 

• Investoři, kritickým prvkem je zhodnocení kapitálu a vývoj tržních ukazatelů. 

• Státní instituce, dohlíží na dodržování zákonu a včasné odvádění daní. 

• Obchodní partneři, pohlíží na likviditu a možnost trvalých obchodních styků 

(Pešková, 2012, s. 17). 

1.1.2 Informační zdroje pro finanční analýzu 

K vypracování finanční analýzy je zapotřebí velké množství dat a informací, pomocí 

kterých lze dosáhnout požadovaného cíle. Kvalita a komplexnost těchto dat a informací 

je důležitá. Základním zdrojem těchto dat jsou účetní výkazy sledované společnosti, 

konkrétně rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow. Obchodní zákoník nařizuje 

firmám povinnost nechat ověřit nezávislým auditorem účetní uzávěrku a poté takto 

ověřené informace nechat přístupné veřejnosti. K prověření finančního zdraví podniku 

je nezbytné čerpat data z účetních výkazů (Růčková, 2019, s. 21). 

Mimo znalosti položek jednotlivých výkazů, je nutné vědět o vzájemné návaznosti 

účetních výkazů. V dnešní době je nezbytné s daty z účetních výkazů zacházet 

obezřetně kvůli jejich vypovídací schopnosti, která patří mezi slabé stránky finanční 
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analýzy. Hraje zde roli, kdo finanční analýzu zpracovává, zda je to interní nebo externí 

uživatel. Záleží také, jestli jsou výkazy zpracovávány pro účetní a daňové účely, tudíž 

nemusí vždy obsahovat data, která opravdu zobrazují ekonomickou realitu podniku 

(Knápková, 2017, s. 21). 

ROZVAHA 

Rozvaha zobrazuje stav aktiv (majetek společnosti) a pasiv (krytí tohoto majetku) k 

určitému dnu. Mezi aktivy a pasivy musí platit bilanční rovnost. Aktiva se dělí z 

pohledu jejich funkce a času. Máme stálá aktiva (dlouhodobá, fixní), která slouží 

podniku pro dlouhodobou činnost a oběžná aktiva (krátkodobá), která mají dobu 

spotřebování do jednoho roku. U pasiv je členění dle toho odkud pochází, zda je to 

vlastní kapitál či cizí zdroje (Dluhošová, 2010, s. 49). 

Rozvaha je účetní výkaz zobrazující jednotlivé položky aktiv a pasiv. Zachycuje 

velikost majetku podniku a zdrojů, které tento majetek kryjí. Uvádí peněžní vyjádření 

ke zvolenému časovému okamžiku, nejčastěji k poslednímu dni účetního období 

(Grünwald, 2007, s. 35). 

Tabulka č. 1: Struktura rozvahy 

Zdroj: Vlastní zpracování dle: (Dluhošová, 2010, s. 24). 

Aktiva Pasiva 

A. Dlouhodobý majetek A. Vlastní kapitál 

  DNM   Základní kapitál 

  DHM   Ážio a kapitálové fondy 

  DFM   Fondy ze zisku 

      VH minulých let 

      VH běžného období 

B. Oběžná aktiva B. Cizí zdroje 

  Zásoby   Rezervy 

  Dlouhodobé pohledávky   Dlouhodobé závazky 

  Krátkodobé pohledávky   Krátkodobé závazky 

  Krátkodobý finanční majetek     

C. Časové rozlišení aktiv C. Časové rozlišení pasiv 
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Aktiva 

Aktiva se člení na stálá aktiva (dlouhodobý majetek), oběžná aktiva (krátkodobý 

majetek) a časové rozlišení. Toto členění se řadí podle likvidity, tzn. od nejméně 

likvidních položek po položky nejlikvidnější (Růčková, 2019, s. 25). 

Dlouhodobý majetek je definován jako majetek, jehož doba přeměny na hotové 

prostředky je delší než jeden rok. Dlouhodobý majetek se nespotřebovává najednou, ale 

postupně ve formě odpisů. To však neplatí u dlouhodobého nehmotného a 

dlouhodobého finančního majetku. Dlouhodobý hmotný majetek jsou například 

pozemky, umělecká díla či sbírky. Mezi nehmotný majetek můžeme zařadit například 

software nebo goodwill. A do finančního majetku patří akcie nebo dluhopisy 

(Kislingerová, 2010, s. 53). 

Oběžná aktiva představují majetek krátkodobé povahy, jehož přeměna na peněžní 

prostředky není delší než jeden rok. O výkonnosti podniku platí, že čím rychlejší je, tím 

je lepší výkonnost podniku. Mezi oběžná aktiva řadíme zásoby (skladovaný materiál), 

pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé), krátkodobý finanční majetek (cenné papíry) a 

peněžní prostředky (na účtu a v pokladně) (Knápková, 2017, s. 30). 

Pasiva 

Pasiva zobrazují finanční strukturu společnosti. Prezentují zdroje financování aktiv v 

podniku. Finanční struktura se člení na vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení. 

Vlastní kapitál je rozdělen na základní kapitál, ážio, kapitálové fondy, fondy ze zisku a 

výsledek hospodaření minulých let i běžného účetního období. Základní kapitál vzniká 

zejména při založení podniku. Ážio (emisní ážio) a kapitálové fondy pochází z 

externího financování. Nejedná se však o cizí kapitál, nýbrž o vklady společníků. Dále 

fondy ze zisku, které slouží ke krytí případných ztrát společnosti. Nakonec výsledek 

hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného období, tedy zisk nebo ztráta 

v daném účetním období (Kislingerová, 2010, s. 56). 

Cizí zdroje se člení na rezervy, krátkodobé a dlouhodobé závazky. Rezervy představují 

náklady, které bude podnik muset v budoucnu použít. Tyto rezervy jsou odečitatelné 

pro účely zdanění zisku. Splatnost krátkodobých závazku je kratší než jeden rok a patří 

zde směnky k úhradě nebo závazky vůči zaměstnancům či institucím. Dále dlouhodobé 
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závazky, jejichž doba splatnosti je delší než jeden rok, například dlouhodobé úvěry 

nebo emitované dluhopisy (Knápková, 2017, s. 38). 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Výkaz zisku a ztráty zobrazuje přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření 

za určité období. Shrnuje změnu výnosů a nákladů, což neznamená změnu příjmů a 

výdajů. Umožňuje nám nalézt odpověď na to, které položky nejvíce ovlivnily výsledek 

hospodaření (Růčková, 2019, s. 32). 

„Náklady představují peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitel. Se vznikem nákladů 

je spojen úbytek majetku společnosti vykazovaný v rozvaze. V praxi se náklady ve 

výkazu zisků a ztrát projeví jako spotřeba, opotřebení majetku a přírůstek závazků.“  

„Výnosy se definují jako peněžní vyjádření výsledků plynoucích z provozování podniku 

a představují finanční částky, na které má podnik nárok z titulu prodeje zboží a služeb. 

Výnosy zahrnují hodnotové navrácení spotřebovaného majetku a jeho přírůstek.“ 

(Dluhošová, 2010, s. 54). 

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 − 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 = 𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í 

Vzorec č. 1: Výsledek hospodaření 

Zdroj: (Knápková, 2017, s. 41). 

 

Tabulka č. 2: Typy zisku 

Zdroj: Vlastní zpracování dle: (Knápková, 2017, s. 48) 

Čistý zisk (EAT) 

 + Daň z příjmu 

Zisk před zdaněním (EBT) 

 + Nákladové úroky 

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

 + Odpisy 

 Zisk před úroky, zdanění a odpisy 

(EBITDA) 
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VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH  

Výkaz o peněžních tocích neboli výkaz cash flow nám zobrazuje pohyb příjmů a výdajů 

a umožňuje zjistit reálný stav peněz. Výkaz má své uplatnění, neboť podnik může 

vykazovat vysoké tržby v účetnictví, ale stav jeho peněžních prostředků může být 

zároveň nízký. Důvodem se stává časová a obsahová rozdílnost mezi náklady a výdaji, 

výnosy a příjmy, ziskem a stavem peněžních prostředků. Proto také může být výkaz 

cash flow více relevantní informací pro posouzení likvidity a platební schopnosti 

podniku než výkaz zisku a ztráty založený na akruálním účetnictví, který nám přímo 

neukazuje peněžní toky (Grünwald, 2007, s. 46). 

Výkaz o peněžních tocích dělíme dle třech základních činností: 

• Provozní činnost, obsahuje příjmy a výdaje z běžné činnosti. 

• Investiční činnost, zahrnuje toky způsobené pořízením a vyřazením 

dlouhodobého majetku a poskytováním úvěrů. 

• Finanční činnost, zaznamenává růst či pokles dlouhodobého kapitálu (Grünwald, 

2007, s. 46). 

 

1.2 Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy mají své využití u finančního managementu podniku pro 

interní užití a u veřejných analytiků pro externí užití. Analýzu můžeme členit dle časové 

dimenze pro zobrazení jak dosavadního chodu podniku založeného na retrospektivních 

datech, tak i budoucí prognózu podniku pro predikci případných hrozeb. 

Mezi elementární metody finanční analýzy patří: 

• Analýza absolutních dat 

• Analýza rozdílových ukazatelů 

• Analýza poměrových ukazatelů 

• Analýza soustav ukazatelů (Sedláček, 2007, s. 10). 
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1.2.1 Analýza absolutních dat  

 Absolutní ukazatele se používají při analýze vývojových trendů (horizontální analýza) 

a k procentuálnímu vyjádření položek z účetních výkazů jakožto rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty (vertikální analýza) (Pešková, 2012, s. 51). 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza porovnává změny jednotlivých položek výkazu mezi lety. Výpočet 

udává absolutní změnu tedy rozdíl položky v letech a relativní změnu vyjádřenou 

procenty k danému roku (Knápková, 2017, s. 71). 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 −  𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

Vzorec č. 2: Absolutní změna 

Zdroj: (Knápková, 2017, s. 71). 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1
× 100 

Vzorec č. 3: Relativní změna 

Zdroj: (Knápková, 2017, s. 71). 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza zobrazuje podíl jednotlivých položek v majetkové a finanční 

struktuře. Základna procentního vyjádření jednotlivých položek se bere ve výkazu zisku 

a ztráty obvykle velikost tržeb a v rozvaze hodnota celkových aktiv podniku. Struktura 

aktiv zobrazuje rozložen hospodářských prostředků potřebných pro obchodní a výrobní 

kapacitu. Vertikální analýza není ovlivněna inflací, tedy umožňuje srovnatelnost 

analýzy z různých let, a proto se používá ke komparaci v čase i v prostoru (Scholleová, 

2017, s. 167). 

% č𝑙𝑒𝑛ě𝑛í =  
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦

𝑠𝑢𝑚𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑒𝑘 𝑣 𝑢𝑟č𝑖𝑡é𝑚 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢
× 100 

Vzorec č. 4: Vertikální ukazatel 

Zdroj: (Grünwald, 2007, s. 60). 
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1.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku (zejména jeho 

likvidity). Nazýváme je jako fondy finančních prostředků a jsou to rozdíly mezi 

vybranými položkami aktiv a pasiv (Sedláček, 2007, s. 35). 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je nejvíce využívaný rozdílový ukazatel, definován jako rozdíl 

mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Zobrazuje stav 

krátkodobých dluhů a jejich krytí oběžnými aktivy. Hladký průběh hospodářské činnosti 

podniku se odvíjí od toho, kolik krátkodobých cizích dluhů je kryto likvidními aktivy 

(Scholleová, 2017, s. 188). 

Čistý pracovní kapitál má dvě metody výpočtu: 

1. Manažerský přístup 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Vzorec č. 5: ČPK manažerský pohled 

Zdroj: (Mrkvička, 2006, s. 60). 

2. Investorský přístup 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 − 𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Vzorec č. 6: ČPK investorský pohled 

Zdroj: (Sedláček, 2007, s. 35). 

 

Čisté pohotové prostředky (Peněžní finanční fond) 

Likvidita a čistý pracovní kapitál nejsou zcela identické, protože oběžná aktiva můžou 

obsahovat položky méně likvidní nebo i dlouhodobě nelikvidní. Čisté pohotové 

prostředky jsou definovány jako rozdíl mezi pohotovými prostředky a rychle splatnými 

závazky. Patří zde jenom nejlikvidnější část oběžných aktiv jako hotovost, peníze na 

běžných účtech, ale i cenné papíry, šeky a směnky (Businessinfo, 2009). 

Č𝑃𝑃 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  

Vzorec č. 7: ČPP 
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Zdroj: (Konečný, 2006, s. 29). 

1.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejrozšířenější metodou finanční analýzy, protože rychle 

umožňují získat představu o základních finančních faktorech firmy. Analýza 

poměrových ukazatelů dává do poměru dvě nebo více vzájemných položek a na základě 

jejich vztahu a podílu ukazuje stav finanční situace. Dle ukazatelů lze sledovat vývoj 

finanční situace, porovnávat s ostatními podniky a také se dají využít u matematických 

modelů jako vstupní data. Nicméně jejich slabou stránkou je schopnost vysvětlit jevy. 

Poměrové ukazatele vychází z dat finančních účetních výkazů. V rozvaze to jsou 

stavové veličiny a ve výkazu zisku a ztráty tokové veličiny. Pro přiblížení stavových 

veličin k tokovým počítáme stavové veličiny v podobě průměrů za časová období 

(Sedláček, 2007, s. 55). 

UKAZATELE LIKVIDITY  

Tyto ukazatele se zabývají likviditou podniku neboli schopností podniku platit své 

závazky. Příkladem vysoce likvidního majetku je krátkodobý finanční majetek a 

příkladem méně likvidního majetku může být specializovaný stroj. Obecně se 

doporučuje financování krátkodobého majetku krátkodobými zdroji, a naopak 

financování dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji (Váchal, 2013, s. 226). 

Likvidita je důležitá pro finanční rovnováhu podniku, protože podnik je schopen využít 

ziskových příležitostí, které se při běžném podnikání objeví, a také je schopen dostát 

běžným závazkům. Za nízké likvidity podnik může dosáhnout stavu platební 

neschopnosti či dokonce vyhlásit bankrot. Naopak při vysoké likviditě, aktiva jsou 

vázána do stavu, kdy nepracují na zhodnocování kapitálu a působí na úkor rentability 

(Růčková, 2019, s. 58). 

Běžná likvidita 

Říká nám, kolikrát podnik může uhradit krátkodobé závazky oběžnými aktivy. 

Vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen zaplatit věřitelům, pokud by své zásoby 

proměnil na peněžní prostředky, což může být velmi dlouhý proces a podnik se může 

ocitnout v kritické finanční situaci. Doporučená hodnota by měla být vyšší než 1,5 

(Sedláček, 2007, s. 66). 
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𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  

Vzorec č. 8: Běžná likvidita 

Zdroj: (Sedláček, 2007, s. 66). 

Pohotová likvidita  

Tento ukazatel vylučuje z oběžných aktiv zásoby, a tak odstraňuje nevýhody běžné 

likvidity. Porovnání likvidity pohotové s běžnou nám ukáže váhu zásob v oběžných 

aktivech. Doporučená hodnota by neměla klesnout pod 1. Pokud se hodnota sníží, 

zásoby vykazují přílišnou váhu v oběžných aktivech (Sedláček, 2007, s. 67). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec č. 9: Pohotová likvidita 

Zdroj: (Kalouda, 2019, s. 61). 

Okamžitá likvidita 

Do čitatele patří pouze nejlikvidnější položky, což jsou peníze na běžném účtu, v 

pokladně, volně obchodovatelné cenné papíry a šeky. Tento krátkodobý finanční 

majetek je poměřován s krátkodobými závazky. Doporučovaná hodnota je v rozmezí 

0,9–1,1. Nicméně pro Českou republiku se pohybuj v rozmezí 0,2–0,6 (Růčková, 2019, 

s. 59). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Vzorec č. 10: Okamžitá likvidita 

Zdroj: (Dluhošová, 2010, s. 83). 

 

UKAZATELE RENTABILITY 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu slouží k zjištění toho, jak efektivně je 

naloženo s investovaným kapitálem, respektive indikuje schopnost podniku vytvářet 

nové zdroje a dosahovat zisku. Obvykle se dosazuje do čitatele položka odpovídající 

výsledku hospodaření (toková veličina) a ve jmenovateli nějaký druh kapitálu (stavová 

veličina). Jedná se ukazatele, o které se primárně zajímají potencionální investoři a 
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akcionáři, nicméně i pro vedení podniku mají svůj kritický význam. Ukazatele 

rentability by měli vykazovat v časové řadě rostoucí tendenci. Nicméně tento 

požadavek také závisí na trendu ekonomiky. Nejčastěji rentabilitu vyjadřujeme 

poměrem zisku k částce vloženého kapitálu (Scholleová, 2017, s. 177). 

Rentabilita vloženého kapitálu 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) nebo také rentabilita investic patří mezi 

nejdůležitější ukazatele toho, zda investice byla výnosná nebo ne. Vyjadřuje v 

procentech, jak efektivně se zhodnocuje celkový kapitál vložený do podniku (Sedláček, 

2007, s. 56). 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐸𝐴𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Vzorec č. 11: ROI 

Zdroj: (ManagementMania, 2019). 

Rentabilita celkových aktiv 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) slouží managementu podniku ke sledování 

výnosnosti veškerého kapitálu, nezávisle na původu kapitálu (Kubíčková, 2015, s. 120). 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec č. 12: ROA 

Zdroj: (Kubíčková, 2015, s. 120). 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je důležitý ukazatel, který vyjadřuje výnosnost 

kapitálu vloženého vlastníky podniku. Rozdíl mezi výnosností a úročením vkladů se 

nazývá prémie za riziko, které vlastníci podstupují. Rentabilitu je nutné posuzovat v 

dlouhodobých časových intervalech, neboť může dojít ke krátkodobým výkyvům, které 

ještě nemusí znamenat problém (Knápková, 2017, s. 103). 

𝑅𝑂𝐸 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec č. 13: ROE 

Zdroj: (Knápková, 2017, s. 102). 
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Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb (ROS) zjišťuje schopnost podniku dosahovat zisku při určitém objemu 

tržeb a říká nám kolik zisku bylo dosaženo z jedné koruny tržeb (Knápková, 2017, s. 

100). 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec č. 14: ROS 

Zdroj: (Knápková, 2017, s. 100). 

UKAZATELE AKTIVITY 

Ukazatele aktivity se používají při měření toho, jak působivě podnik využívá svá aktiva. 

Pokud je aktiv více než je potřeba, vznikají přebytečné náklady a tím se snižuje zisk. 

Opačně pokud má-li jich v deficitu, tak podniku přibývají náklady obětované příležitosti 

a tím přichází o potenciální výnosy. Ukazatele vyjadřují vázanost ve dvou podobách, a 

to v době obratu jednotlivých položek nebo v obratovosti jednotlivých položek za určité 

období. 

Jejich podstata spočívá v schopnosti správně využívat investované finanční prostředky a 

sledovat jaký vliv má hospodaření s jednotlivými položkami aktiv na výnosnost a 

likviditu (Růčková, 2019, s. 70). 

 

 

Vázanost celkových aktiv 

 Tento ukazatel informuje o intenzitě využití aktiv za cílem dosažení tržeb. Čím nižší 

vázanost celkových aktiv, tím více podnik expanduje, aniž by musel zvyšovat finanční 

zdroje. Při interpretaci musíme posoudit vlivy používaného způsobu oceňování aktiv a 

metod odpisování dlouhodobého majetku (Sedláček, 2007, s. 61). 

𝑉á𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =   
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Vzorec č. 15: Vázanost celkových aktiv 

Zdroj: (Sedláček, 2007, s. 61). 
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Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových nám říká, kolikrát se aktiva společnosti obrátí za určitý časový 

interval. Čím vyšší je ukazatel, tím působivěji společnost hospodaří se svými aktivy. 

Pokud je nižší, podnik by měl zvýšit tržby nebo některá aktiva prodat (Sedláček, 2007, 

s. 61). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =   
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec č. 16: Obrat celkových aktiv 

Zdroj: (Kislingerová, 2010, s. 108). 

Obrat dlouhodobého majetku 

Ukazatel vychází z obratu celkových aktiv, nicméně zaměřuje se pouze na hodnocení 

využití dlouhodobého majetku. Zde se musí brát v potaz vliv míry odepsání 

dlouhodobého majetku. Pokud podnik pořizuje dlouhodobý majetek ve formě leasingu, 

dochází k tomu, že hodnota ukazatele je značně nadhodnocena (Knápková, 2017, s. 

108). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =   
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

Vzorec č. 17: Obrat dlouhodobého majetku 

Zdroj: (Knápková, 2017, s. 108). 

 

 

Obrat zásob 

Obrat zásob nás informuje o tom, kolikrát se za určité období prodá každá položka 

zásob podniku a následně znovu naskladní. Rozdíl je v tom, že zásoby se uvádějí v 

pořizovacích cenách a tržby zase v cenách tržních, proto dochází k nadhodnocení 

skutečné obrátky. Hodnota ukazatele také vypovídá o likvidnosti zásob podniku, je-li 

ukazatel vyšší než oborový průměr, zásoby podniku jsou více likvidní, naopak menší 

hodnota, než oborový průměr vypovídá o nelikvidních přebytečných zásobách, ve 

kterých jsou utopeny finanční prostředky (Sedláček, 2007, s. 61). 
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𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =   
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Vzorec č. 18: Obrat zásob 

Zdroj: (Sedláček, 2007, s. 62). 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku 

do jejich přeměny zpět do peněžní formy. Ukazatel může posloužit u zásob a zboží 

sloužit jako ukazatel likvidity, protože říká, kolik dnů je potřeba, než se méně likvidní 

zásoba promění na více likvidní hotovost (Sedláček, 2007, s. 62). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =   
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Vzorec č. 19: Doba obratu zásob 

Zdroj: (Kislingerová, 2010, s. 109). 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel nám říká, jak dlouhý je cyklus od vytvoření po splacení pohledávky. 

Optimální doba splacení pohledávek je stejná jako doba splacení faktur od obchodních 

společníků. Pokud je doba obratu pohledávek delší, podnik se může dostat po dobu 

inkasa do platební neschopnosti, což pro malé firmy může znamenat finanční problémy, 

zatímco velké firmy mohou být na delší dobu obratu pohledávek z finančního hlediska 

připravené (Růčková, 2019, s. 70). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Vzorec č. 20: Doba splatnosti pohledávek 

Zdroj: (Jindřichovská, 2013, s. 217). 

 

 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků vypovídá o tom, jak dlouho trvá podniku splatit své závazky. 

Pokud doba obratu závazků je delší než doba obratu pohledávek, lze konstatovat 
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narušení finanční stability v podniku. Ukazatel je užitečným indikátorem platební 

morálky podniku zejména pro potencionální věřitele (Růčková, 2019, s. 70). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =   
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
× 360 

Vzorec č. 21: Doba obratu závazků 

Zdroj: (Jindřichovská, 2013, s. 218). 

PROVOZNÍ UKAZATELE 

Setkáváme se s nimi u vnitřního řízení podniku. Jsou nástrojem pro sledování a 

analyzování vývoje provozní činnosti podniku. Tyto ukazatele se zaobírají o tokové 

veličiny, primárně o náklady, jejichž řízení má za následek optimalizaci jednotlivých 

druhů nákladů a zvyšuje efektivitu (Sedláček, 2007, s. 71). 

 

 

Mzdová produktivita 

Tento ukazatel nám vypovídá, jakou část výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. V 

delším časovém úseku by měl ukazatel vykazovat rostoucí tendenci (Sedláček, 2007, s. 

71). 

 

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑚𝑧𝑑𝑦
 

Vzorec č. 22: Mzdová produktivita 

Zdroj: (Sedláček, 2007, s. 71). 

Nákladovost výnosů 

Nákladovost výnosů vypovídá o tom, do jaké míry jsou zatíženy výnosy podniku 

celkovými náklady. Hodnota by měla vykazovat klesající tendenci v časovém intervalu 

(Sedláček, 2007, s. 71). 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =  
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Vzorec č. 23: Nákladovost výnosů 
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Zdroj: (Sedláček, 2007, s. 71). 

Materiálová náročnost výnosů 

Tento ukazatel sleduje zatížení výnosů energiemi a materiálem určeným ke spotřebě 

(Sedláček, 2007, s. 71). 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑜𝑣á 𝑛á𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =  
𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 

Vzorec č. 24: Materiálová náročnost výnosů 

Zdroj: (Sedláček, 2007, s. 71). 

Produktivita práce z přidané hodnoty  

Ukazatel představuje přidanou hodnotu, kterou v průměru vytvoří jeden zaměstnanec 

podniku. V případě tohoto ukazatele je zohledněna působivost využívání lidské práce 

(Váchal, 2013, s. 227). 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =  
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
 

Vzorec č. 25: Produktivita z přidané práce 

Zdroj: (Váchal, 2013, s. 227). 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 

Tyto ukazatele slouží jako indikátory výše rizika, s kterým by měl podnik počítat za 

určité struktury vlastních a cizích zdrojů. V neposlední řadě slouží jako měřítko 

schopnosti podniku vytvářet zisky využitím vlastního kapitálu. Čím vyšší zadluženost, 

tím větší pozornost musí podnik věnovat tvorbě finančních prostředků v budoucnosti na 

její pokrytí. V úvahu se bere především poměr mezi vlastním a cizím kapitálem 

(Růčková, 2019, s. 132). 

Důvod zadlužení podniku bývá ten, že pro firmu je cizí kapitál levnější než vlastní, 

neboť úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podnik (daňový efekt nebo daňový 

štít), zatímco v případě výplaty podílu na zisku se o daňově uznatelnou položku 

nejedná. Vlastní kapitál bývá dražší z důvodu toho, že věřitel nese vyšší riziko, za které 

požaduje vyšší výnos. Také čím déle se bude splácet příslušný kapitál, tím vyšší cena 

bude, v tomto případě jsou nejvýhodnější krátkodobé cizí zdroje (Knápková, 2017, s. 

87). 
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Celková zadluženost 

Celková zadluženost udává poměr cizího kapitálu k celkovým aktivům. Věřitelé 

preferují nízký ukazatel zadluženosti, neboť čím vyšší podíl vlastního kapitálu, tím 

vzniká větší bezpečnostní v případě likvidace společnosti. Na druhé straně vlastníci se 

snaží nalézt větší finanční páku, což je jev, při kterém určitý poměr cizích zdrojů 

zvyšuje ziskovost vlastního kapitálu za předpokladu, že rentabilita celkového kapitálu je 

vyšší než úrok využívaného cizího zdroje (Sedláček, 2007, s. 63). 

Doporučená hodnota se nachází v rozmezí 30 až 60 %, nicméně záleží na odvětví 

podniku a jeho schopnosti splácet úroky (Knápková, 2017, s. 88). 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Vzorec č. 26: Celková zadluženost 

Zdroj: (Knápková, 2017, s. 88). 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování aneb Kvóta vlastního kapitálu navazuje na ukazatel 

celkové zadluženosti, dává do poměru vlastní kapitál k celkovým aktivům. Tedy 

vyjadřuje finanční nezávislost podniku, převrácená hodnota tohoto ukazatele 

představuje finanční páku, která vede k finančnímu zadlužení podniku (Sedláček, 2007, 

s. 64). 

𝐾𝑣ó𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec č. 27: Kvóta vlastního kapitálu 

Zdroj: (Kalouda, 2019, s. 61). 

Míra zadluženosti. 

Tento ukazatel poměřuje cizí a vlastní kapitál. Zejména banky věnují pozornost tomuto 

ukazateli v případě poskytnutí úvěru, neboť míra zadluženosti indikuje, do jaké míry by 

mohly být ohroženy požadavky věřitelů. Záleží také na typu úvěru, krátkodobý úvěr 

představuje vyšší riziko, neboť musí být brzy splacen, nicméně dlouhodobý nese menší 

riziko, které je zaplaceno vyšší cenou (Knápková, 2017, s. 89). 
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𝑚í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Vzorec č. 28: Míra zadluženosti 

Zdroj: (Knápková, 2017, s. 89) 

 

Úrokové krytí  

Úrokové krytí sleduje kolikrát lze ziskem pokrýt placené úroky. Pokud bude hodnota 

menší než 1, podnik nezhodnotil cizí kapitál k pokrytí jeho ceny.  Hodnota ukazatele by 

měla vykazovat 3 až 6, nicméně tato doporučení budou zase záležet na odvětví podniku 

(Sedláček, 2007, s. 64). 

 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Vzorec č. 29: Úrokové krytí 

Zdroj: (Kalouda, 2019, s. 61). 

Doba splácení dluhů 

Ukazatel pojednává o tom, za jak dlouho by byl podnik schopen vlastními silami 

z provozního cash flow splatit své dluhy, trend by měl vykazovat pokles v časové řadě 

(Knápková, 2017, s. 90). 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Vzorec č. 30: Doba splácení dluhů 

Zdroj: (Knápková, 2017, s. 90). 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 

Pokud je tento ukazatel vyšší než 1, znamená to, že podnik používá vlastní kapitál ke 

krytí oběžných aktiv, což nám říká, že raději bude finančně stabilní, než aby 

maximalizoval výnos. Dlouhodobý majetek by měl být pokryt z větší části vlastní 

kapitálem, aby se neohrozil provoz společnosti (Knápková, 2017, s. 90). 

𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 𝑉𝐾 =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
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Vzorec č. 31: Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 

Zdroj: (Knápková, 2017, s. 90). 

1.2.4 Analýza soustav ukazatelů 

Finanční situaci podniku můžeme analyzovat pomocí výše uvedených ukazatelů, 

nicméně tyto rozdílové a poměrové ukazatele mají svou nevýhodu, kterou je omezená 

vypovídací schopnost, neboť výsledky mohou být nesprávně interpretovány 

v souvislosti s jinými finančními ukazateli finanční analýzy. Důsledkem toho se vytváří 

soustavy ukazatelů, které poskytují konkrétnější zobrazení finanční situace podniku. 

Nevýhodou těchto soustav ukazatelů je jejich přebytečný počet v modelu, který může 

být matoucí a způsobit nepřesný výsledek hodnocení. 

Mezi účelové výběry ukazatelů patří bankrotní a bonitní modely, které jsou sestavené na 

bázi komparativně–analytických nebo matematicky–statistických metod. Jejich 

struktura je vybrána tak, aby dokázaly přesněji diagnostikovat finanční situaci podniku 

a předcházet finančním problémům (Sedláček, 2007, s. 81). 

BANKROTNÍ MODELY 

Funkce bankrotních modelů je predikovat finanční situaci, zda v dohledné době hrozí 

riziko bankrotu podniku. Jsou založeny na tom, že každá firma, která je ohrožena 

bankrotem, již předem signalizuje symptomy, které předchází bankrotu. Mezi tyto 

symptomy řadíme problémy s běžnou likviditou, výší čistého pracovního kapitálu a 

s rentabilitou celkového vloženého kapitálu (Růčková, 2019, s. 80). 

Altmanův model 

Altmanův model nebo také Z-skóre je indexem finančního zdraví podniku. Součtem 

pěti hodnot získáme oblíbený model v České republice pro jeho jednoduchost výpočtu. 

Stěžejní částí modelu je rentabilita celkového kapitálu. Pro společnosti veřejně 

obchodovatelné na burze se model částečně liší od modelu pro ostatní společnosti 

(Rejnuš, 2014, s. 286). 
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𝑍 = 0,717 ∗ 𝐴 + 0,847 ∗ 𝐵 + 3,107 ∗ 𝐶 + 0,420 ∗ 𝐷 + 0,998 ∗ 𝐸 

, kde 

A = pracovní kapitál/celková aktiva 

B = nerozdělený zisk/celková aktiva 

C = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva 

D = tržní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota celkových dluhů 

E = celkový obrat/celková aktiva 

Vzorec č. 32: Altmanova formule bankrotu 

Zdroj: (Pešková, 2012, s. 149). 

Hodnota vyšší než 2,9 indikuje firmu, jejíž finanční situace je uspokojivá. Výsledky 

v rozmezí 1,2–2,9 říkají, že se podnik nachází v šedé zóně, kde nelze jednoznačně určit 

finanční situaci společnosti. Pokud jsou hodnoty nižší než 1,2, společnost má finanční 

problémy a je ohrožena bankrotem (Rejnuš, 2014, s. 288). 

BONITNÍ MODELY 

Bonitní modely mají funkci stanovit status firmy, zda se jedná o kvalitní či nekvalitní 

firmu, tedy slouží k diagnostice finančního zdraví firmy. Za pomocí bonitních modelů 

je umožněno firmy srovnávat v rámci jednoho oboru podnikání (Růčková, 2019, s. 80). 

Index bonity 

V součtu zahrnuje šest poměrových ukazatelů, z nichž nese největší váhu rentabilita 

aktiv celkových aktiv tak jako u Altmanova modelu. Jeho pomocí můžeme rozdělit 

podniky na bankrotní a bonitní, kde mezní hodnotou je nula. Tedy pokud je hodnota 

indexu v záporných číslech, podnik je ohrožen bankrotem, naopak bonitní podnik 

vykazuje kladnou hodnotu indexu (Váchal, 2013, s. 230). 
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Obrázek č. 1: Hodnotící stupnice indexu bonity 

Zdroj: Vlastní zpracování dle: (Sedláček, 2007, s. 109). 

𝐼𝐵 = 1,5 ∗  
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,08 ∗ 

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 10 ∗  

𝐸𝐴𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 5 ∗ 

𝐸𝐴𝑇

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
          

+ 0,3 ∗  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
+ 0,1 ∗  

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Vzorec č. 33: Index bonity 

Zdroj: (Váchal, 2013, s. 230). 

1.3  Strategická analýza 

Strategická analýza hraje roli v prozkoumaní, rozebrání a ohodnocení všech 

relevantních faktorů, které by mohly ovlivnit budoucí volbu cílů a strategie podniku. 

Základem pro kvalifikování kongruence dané strategie je posouzení vzájemných vztahů 

a souvislostí, které mezi faktory existují. Strategická analýza vychází z odhadu 

budoucích trendů a jevů, které mohou v budoucnu nastat. Odhady tvoříme na základě 

zkoumání existujících trendů a jevů. Tento proces má za úkol včas identifikovat hrozby 

a vyhledávat nové příležitosti k tvorbě zisku. Tato analýza se dělí na dvě základní 

oblasti, které jsou mezi sebou vzájemně provázány a mají na sebe vliv. Analýza 

vnějšího okolí a vnitřních zdrojů a schopností podniku (Sedláčková, 2006, s. 10). 

1.3.1 Analýza PESTLE 

Analýza PESTLE, také známá jako PEST či SLEPT, v zásadě jsou si tyto formy velice 

podobné. Tato metoda se používá ke strategické analýze vnějšího prostředí, které by 

mohly být rizikem či přínosem pro danou společnost. Primárním účelem této metody je 

odpovědět na tři základní otázky: 

• Které vnější faktory mohou ovlivnit společnost? 

• Jaké jsou dopady, pokud tyto události skutečně nastanou? 

• Které z nich budou mít v blízké budoucnosti největší význam (Grasseová, 2010, 

s. 178)? 
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Metoda PESTLE analyzuje následující faktory: 

• Politické faktory: Antimonopolní opatření, zákony na ochranu životního 

prostředí, politika zdanění, regulace zahraničního obchodu, sociální politika a 

stabilita vlády. 

• Ekonomické faktory: Trendy vývoje HDP, ekonomické cykly, úrokové sazby, 

vývoj peněžní zásoby, míra inflace, míra nezaměstnanosti, disponibilita a cena 

energií. 

• Sociální faktory: Demografický vývoj, rozdělování obyvatelstva, vývoj životní 

úrovně a životního stylu, míra vzdělanosti obyvatelstva a přístup k práci. 

• Technologické faktory: Vládní výdaje na výzkum a vývoj, trendy ve vývoji a 

výzkumu, rychlost technologických změn, míra zastarávání technologií, vládní 

přístup k výzkumu a vývoji (Veber, 2000, s. 433). 

• Legislativní faktory: Zde patří existence a funkčnost obchodního práva, 

daňových zákonů, deregulační opatření, legislativní omezení či chybějící 

legislativa. 

• Ekologické faktory: Sem řadíme přírodní a klimatické vlivy, globální 

environmentální hrozby nebo legislativní omezení spojená s ochranou životního 

prostředí (Grasseová, 2010, s. 180). 

1.3.2 Porterova analýza  

 Autorem této analýzy je Michael Porter, který stanovil předpoklad, že ziskovost závisí 

na pěti dynamických faktorech, které ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice firem 

v daném odvětví. Hlavním cílem tohoto modelu je předpovědět vývoj konkurenční 

situace v daném odvětví na základě pěti základních činitelů v daném odvětví (Blažková, 

2007, s. 57). 

Mezi tyto síly patří: 

• Hrozba silné rivality, zde působí velké množství konkurentů, vysoké fixní 

náklady, cenová konkurence, zájem konkurentů setrvat na trhu a malé rozdíly 

mezi produkty. 

• Hrozba vstupu nových konkurentů, ovlivněno vs tupními bariérami na trh, 

státní regulací trhu, diferenciací výrobků či přístupem k distribučním kanálům. 
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• Hrozba substituce výrobků, závisí na potenciální zastupitelnosti výrobku. 

• Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků, zde má vliv cenová citlivost, 

požadavky lepší kvality či více služeb a koncentrace zákazníků. 

• Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů, posuzujeme, zda dodavatelé si 

mohou zvyšovat ceny, či snižovat kvalitu a kvantitu dodávek, zda dodavatelé 

poskytují jedinečné výrobky a zda se dodavatelé mohou integrovat (Grasseová, 

2010, s. 191). 

 

Obrázek č. 2: Porterův model 

Zdroj: (ManagementMania, 2016). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

Tato část bakalářské práce bude praktického rámce a bude obsahovat představení 

podnikatelského subjektu, finanční analýzu subjektu, tabulky, grafy a zejména výpočty 

jednotlivých ukazatelů předem uvedených v teoretické části práce, interpretaci výpočtů 

a jejich srovnání, jak s konkurencí, tak i s oborovými průměry. Po následném shrnutí 

finanční analýzy bude také poukázáno na strategickou analýzu. 

2.1 Představení společnosti 

Subjekt XY bude analyzovaným subjektem, jehož management povolil vypracování 

finanční analýzy pro účely této bakalářské práce, ale jen za podmínky uchování 

anonymity firmy. 

2.1.1 Historie a popis 

Do zahájení výrobní činnosti od konce roku 2005 firma fungovala zejména jako 

obchodně distribuční firma s pekařskými výrobky. Poté již firma realizovala v roce 

2005 projekt výrobní pekárny středního typu financovaný výhradně z vlastních zdrojů, a 

hlavně z úvěrů od ČS a.s., ČSOB Leasing a.s. ve zrekonstruovaných prostorách bývalé 

vývařovny – kuchyně a jídelny průmyslového areálu firmy na výrobu lodních motorů, 

kde se nalézá také vedení a administrativní zázemí firmy.  

Firmě se podařilo na konci roku 2011 získat za velmi výhodných podmínek finanční 

zdroje od ČMZRB a.s. Z těchto bylo postupně financováno v roce 2012 zvětšení 

provozních prostor, doplnění a obnova etážových pecí, doplnění technologie cukrářské 

výroby od dodavatele TEN ART s.r.o. a unikátní děličky od dodavatele Partech 

Machinery s.r.o. Rozšířením prostor vznikla možnost vyrábět a expedovat větší 

množství výrobků. Došlo k rozšíření sortimentu vyráběných pekařských výrobků. 

Důsledkem toho bylo zvýšení konkurenceschopnosti na trhu v regionu, expedice 

pekařských výrobků se díky expanzi manipulačních ploch zrychlila a zefektivnila, tím 

pádem je rychlejší zavážka a lepší čerstvost výrobků.  

Společnost se od roku 2014 koncentrovala na rozšíření portfolia svých zákazníků a 

oslovení regionů, kde je možné získat novou klientelu. Konkrétně v okolí Valašského 
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Meziříčí, kde je v plánu otevřít vlastní prodejnu. V roce 2015 bylo cílem snižování 

zadluženosti firmy a korekce sortimentu výrobků, respektive zrušení těch, které byly 

méně požadované, jako tučné smažené pečivo, a naopak nabídka nových výrobků 

s vyšším podílem žita či celozrnné mouky.  

V roce 2015 se uskutečnily přesuny prodejen kvůli klesajícím tržbám na více 

frekventovaná místa na Slovensku. Celkově se firmě v roce 2016 dařilo snižovat 

zadlužení a pracovat na plánovaném vylepšení cash flow. Dále v tomto roce se 

uskutečnilo připojení jednoho podnikatelského subjektu, který nyní již produkuje 

výrobky v plném rozsahu pod svojí značkou a také provozuje všechny specializované 

prodejny na území České republiky. 

 V průběhu roku 2017 se firma zaměřila na inovace produktů v rámci tvarového 

vylepšení pečiva a zlepšení jeho vlastnosti při nezměněném složení, pomocí nově 

pořízené technologie a změnou postupů. Plánem společnosti bylo pouze mírné zvýšení 

tržeb. V druhé polovině roku se otevřela nová prodejna.  

Během roku 2018 se společnost snažila udržet nastavený trend nezvyšovat objem 

výroby a držet kvalitu na vysoké úrovni. Zároveň se připravovala na budoucí období, 

kdy bude inovovat velkou část zastaralých výrobních strojů a zařízení.  

V druhé polovině roku 2019 byla zahájena rekonstrukce a přístavba nemovitosti 

v hlavní provozovně v rámci rozšíření výroby a částečné instalace v budoucnu nově 

pořizované technologie. Konec stavebních prací se očekává při konci roku 2020.  

Tabulka č. 3: Výpis z obchodního rejstříku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název: XY 
 

Sídlo: Zlínský kraj 
 

 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
 

 

Rok vzniku společnosti: 2000 
 

 

Předmět podnikání: 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona, pekařství a cukrářství 

 

 
  

Základní kapitál: 12 530 000,- Kč 
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2.1.2 Organizační struktura 

Společnost vede výkonný ředitel. Pod něj spadají střediska Výroba, Obchod a marketing 

a Ekonomické oddělení. Středisko výroba se dále člení na činnost expedici, dopravu a 

výrobu. Středisko Obchod a marketing je rozděleno na obchod, pultový prodej a 

marketing.  

Společnost v současné době zaměstnává okolo 135 osob. Profesně jsou zaměřeni jak na 

výrobní činnost, tak také na činnost obchodní a logistickou. Počet prodejen v České 

republice a na Slovensku činí 15 prodejen pečiva. 

 

Obrázek č. 3: Organizační struktura 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

2.1.3 Rozsah činnosti 

Kvalitní technologické zázemí společnosti je specializováno pro výrobu pekařských 

výrobků. Mimo vlastní výrobu subjekt nakupuje pekařské výrobky od externích firem a 

distribuuje je koncovému spotřebiteli. Za poslední roky se firmě podařilo vyprofilovat 

na pekárnu středního typu s dominantním regionálním postavením na trhu, 350 stálými 

odběrateli a komplexní nabídkou pekařského sortimentu. V roce 2012 byla rozšířena 

výroba cukrářských produktů pro zásobování jak vlastních prodejen, tak také na 

distribuci odběratelům. 
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Oproti konkurenci společnost nepoužívá při výrobě v masivní míře polotovary ani 

zlepšující přípravky, což má pozitivní vliv na lepší chutnost pečiva a jeho delší 

trvanlivost. Svým nabízeným sortimentem, ale především odlišnou kvalitou má ve svém 

regionu velmi dobré jméno. Nosným produktem je zejména tradiční chléb, který je na 

trhu dlouhodobě žádaný zejména pro svou specifickou chuť a poměrně dlouhou 

trvanlivost. 

2.2 Finanční analýza 

Tato část se bude zabývat praktickými výsledky výpočtů finančních ukazatelů 

společnosti XY ve sledovaném účetním období mezi lety 2015 až 2019. Jedná se o 

ukazatele, které byly uvedeny v teoretické části práce. Zdrojem informací pro 

zpracování praktické části byly veřejně dostupné účetní výkazy sledované společnosti a 

konzultace s managementem firmy. 

2.2.1 Analýza absolutních dat  

Součástí tohoto bodu je horizontální a vertikální analýza aktiv a pasiv. Výpočty udávají 

absolutní a procentuální změny v meziročním srovnávání. Dále zde bude poukázáno na 

grafy vývoje vybraných položek. 

Horizontální analýza aktiv a pasiv 

Výsledky horizontální analýzy slouží k pozorování změn v majetkové a kapitálové 

struktuře. Při výpočtech je použita metoda řetězového indexu. 

V následujících tabulkách je zobrazena horizontální analýza aktiv a pasiv, její absolutní 

a procentuální změny za sledované období. Počítá se stavy na konci jednotlivých let. 
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Tabulka č. 4: Horizontální analýza aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Aktiva 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 

 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
 

Aktiva celkem -2818 -3,52 2085 2,70 5845 7,37 23836 27,97 
 

Stálá aktiva -510 -1,17 1270 2,95 2581 5,82 9677 20,62 
 

DHM -510 -1,17 1270 2,95 2581 5,82 9677 20,62 
 

Hmotné movité věci -243 -1,56 1573 10,24 1387 8,19 -641 -3,50 
 

Poskytnuté zálohy na 

DHM a nedokončený 

DHM -3273 -69,1 88 6,01 1813 116,89 10936 325,1 

 

Oběžná aktiva 156 0,49 2455 7,60 3379 9,73 14240 37,35 
 

Zásoby 91 5,57 -89 -5,16 80 4,89 -64 -3,73 
 

Dlouhodobé pohledávky 0 0,00 1811 45,66 -5777 
-

100,00 0 0,00 
 

Krátkodobé pohledávky 277 1,09 -1194 -4,67 3336 13,68 7326 26,42 
 

Peněžní prostředky -212 
-

17,32 1927 190,42 5740 195,30 6978 80,40 
 

Náklady příštích období -2464 
-

56,42 -1640 -86,18 -115 -43,73 -81 -54,73 
 

 

Při výběru položek do horizontální a vertikální analýzy se bralo v potaz to, že 

společnost vykazovala nulový dlouhodobý nehmotný majetek a také nulový dlouhodobý 

finanční majetek ve stádiu netto, tudíž se kladl zřetel na nejobjemnější položky 

dlouhodobého hmotného majetku. Celková aktiva vykazují ve sledovaném období 

tendenci mírného růstu až na výjimku mezi lety 2015 a 2016, kdy aktiva poklesla o 3,5 

% a na výjimku intenzivnějšího růstu v posledním roce, kdy celková aktiva vyrostla až 

o téměř 28 % důsledkem navýšení poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek a 

dlouhodobého nedokončeného majetku o 325,1 % a také navýšením krátkodobých 

pohledávek o 26,42 % a peněžních prostředků o 80,4 %. V peněžním vyjádření to byl 

pokles o 2818 tis. Kč v roce 2016, v roce 2017 růst o 2085 tis. Kč., v roce 2018 růst o 

5845 tis. Kč a v roce 2019 skokový růst až o 23836 tis. Kč. 



41 

 

Stálá aktiva vykazují relativně stejný trend jako celková aktiva. Mezi lety 2015 a 2016 

se snížila o 1 %, nicméně v dalších dvou letech mírně rostla a v posledním roku 

zaznamenala nárůst o 20,62 %, ten byl zapříčiněn poskytnutými zálohami na 

dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý majetek, jelikož společnost 

pořizovala novou technologii. Z důvodů podílu dlouhodobého hmotného majetku na 

účetní hodnotě stálých aktiv je patrný totožný vývoj, proto zde není konkrétně jeho 

interpretace. Dlouhodobý nehmotný majetek na začátku každého roku sledovaného 

období zaznamenal navýšení, protože došlo k nákupu softwaru o hodnotě 156 tis. Kč, 

nicméně pokaždé u něj došlo ke korekci, tudíž zde není zobrazen.  

 Hmotné movité věci vykazují spíše kolísavou tendenci, jejich největší pohyb je mezi 

lety 2016 a 2017, kdy se zvýšily o 10,24 %. Jak už bylo zmíněno, poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý majetek a nedokončený dlouhodobý majetek měly největší vliv na stálá 

aktiva zejména v prvním roce a v posledních dvou letech sledovaného období. 

Oběžná aktiva vždy lehce rostla, výjimkou byl poslední rok kdy růst byl o dost 

výraznější než v předchozích letech, protože vyrostla o 37,35 % nárůstem peněžních 

prostředků o 80,4 % a krátkodobých pohledávek o 26,42 %. V peněžních jednotkách 

tyto pohyby činily v roce 2016 růst o 156 tis. Kč, v roce 2017 růst o 2455 tis. Kč, v roce 

2018 růst o 3379 a v roce 2019 nejmarkantnější růst až o 142240 tis. Kč.  

Co se týká zásob, jejich trend vykazuje mírnou volatilitu, respektive dá se považovat za 

střídavý trend. V roce 2016 narostly o 5,54 %, v roce 2017 poklesly o 5,16 %, v roce 

2018 zase narostla o 4,89 % a v roce 2019 znovu poklesly o 3,73 %. Dlouhodobé 

pohledávky zaznamenaly pohyb až v roce 2017 kdy vyrostly o 45,66 %, nicméně 

v příštím roce byly eliminovány o 100 % a v dalších letech se nic nedělo. U 

krátkodobých pohledávek se vyskytnul nepatrný růst v mezi lety 2015 a 2016, ale 

potom v dalším roce 2017 poklesly o 13,68 %, nicméně v roce 2018 vyrostly o 13,68 % 

a v roce 2019 až o 26,42 %.  

Peněžní prostředky mezi lety 2015 a 2016 klesly o 17,32 %, každopádně v roce 2017 

vyskočily o 190,42 % a v roce 2018 až o 195,30 %. V posledním roce 2019 stále rostly 

o 80,4 %, ale růst už nebyl tak markantní jako v předchozích dvou letech.  

Pokud se bude jednat o náklady příštích období, tak u nich je patrný klesající trend 

v každém meziročním srovnání. V roce 2016 ztratily nejvíce na hodnotě v rámci 
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peněžních jednotek, a to až 2464 tis. Kč., v roce 2017 1640 tis. Kč., v roce 2018 115 tis. 

Kč a v roce 2019 81 tis. Kč.  

Tabulka č. 5: Horizontální analýza pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pasiva 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 

 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
 

Pasiva celkem 
-2818 -3,52 2085 2,70 5845 7,37 23836 27,97 

 

Vlastní kapitál 6331 18,02 2793 6,74 5517 12,47 5472 10,99 
 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

VH minulých let 4296 25,19 6332 29,66 2793 10,09 5517 18,10 
 

VH BÚO  2035 47,36 -3539 -55,89 5517 97,53 -45 -0,82 
 

Cizí zdroje -9275 -20,88 -1054 -3,00 184 0,54 16502 48,13 
 

Dlouhodobé závazky -3894 -24,29 -1389 -11,45 851 7,92 3490 30,10 
 

Krátkodobé závazky -5381 -18,95 335 1,46 -667 -2,86 13012 57,35 
 

Výdaje příštích období 
126 23,73 346 52,66 144 14,36 1862 162,34 

 

 

Celková aktiva se rovnají se celkovým pasivům, tudíž je jejich vývoj totožný a 

v rozvaze platí bilanční rovnost. Co se týče vlastního kapitálu, jeho trend vykazuje růst 

v každém roce. V roce 2016 zaznamenal největší nárůst, a to až o 6331 tis. Kč. Dále 

v roce 2017 menší nárůst o 2793 tis. Kč, avšak rokem 2018 narostl o 5517 tis. Kč a 

v roce 2019 o 5472 tis. Kč. Tyto růstové hodnoty byly zapříčiněny rostoucím 

výsledkem hospodaření minulých let a kladným výsledkem hospodaření běžného 

účetního období. Základní kapitál se nikterak neměnil. 

Výsledek hospodaření minulých let pozitivně rostl, což šlo ruku v ruce s růstem tržeb 

jak produktů a služeb, tak i zboží za každé účetní období. V roce 2016 byl zaznamenán 

růst o 25,19 %, v roce 2017 dokonce o 29,66 %, ovšem v roce 2018 o 10,09 % a v roce 

2019 o 18,10 %. U výsledku hospodaření běžného účetního období je zaznamenán spíše 
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kolísavý trend, jelikož ne každého období bylo dosáhnuto většího nárustu než to 

předchozí. V roce 2016 je patrný růst o 47,36 %, v roce 2017 pokles o 55,89 %, v roce 

2018 růst o 97,53 % a v roce 2019 znovu pokles o pouhých 0,82 %. 

Dále cizí zdroje klesaly v letech 2016 o 20,88 % a v roce 2017 o 3 %, ovšem v dalších 

dvou letech narostly, v roce 2018 o 0,54 % a zejména v roce 2019 o 48,13 %. 

Významnou zásluhu na těchto pohybech měly dlouhodobé, ale zejména krátkodobé 

závazky.  

Pokud půjde o ty dlouhodobé, v roce 2016 poklesly o 24,29 % z důvodu poklesu 

dlouhodobých úvěrů a taktéž v roce 2017 poklesly o 11,45 %. Ve zbylých dvou letech 

již je tomu naopak. V roce 2018 je nárůst o 7,92 % a v roce 2019 nárůst dokonce o 

30,10 %. Taktéž zapříčiněno nárůstem dlouhodobých úvěrů.  

Trend krátkodobých závazků se dá považovat za střídavý v každém roce. V prvním 

sledovaném roce 2016 krátkodobé závazky poklesly o 18,95 % zásluhou poklesu 

krátkodobých úvěrů a poklesu závazků z obchodních vztahů. V roce 2017 došlo sice ke 

změně směru nahoru, ale jenom 1,46 % díky nárůstu krátkodobých úvěrů. V roce 2018 

se opět vystřídal směr o pouhých 2,86 % dolů. Až v roce 2019 nastal markantní růst 

nahoru, a to až o 57,35 % kvůli položce stát – daňové závazky a dotace. Firma obdržela 

dotaci na rohlíkovou linku od státu v hodnotě 7000 tis. Kč.  

V rámci výdajů příštích období se bude jednat o růst v každém jednotlivém období. 

V roce 2016 o 23,73 %, v roce 2017 o 52.66 %, v roce 2018 o 14,36 % a v roce 2019 

dokonce až o 162,34 %. 

Vertikální analýza aktiv a pasiv 

Vertikální analýza aktiv a pasiv nám udává, v jakém procentuálním poměru jsou 

zastoupeny jednotlivé položky. Její výstupy umožní sledovat vývoj majetkové a 

kapitálové struktury. Grafy vyjadřují změny ve složení majetkové a kapitálové struktury 

během sledovaných let. 
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Tabulka č. 6: Majetková struktura  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vertikální analýza aktiv 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Aktiva celkem (tis. Kč) 
80093 77275 79360 85205 109041 

 

Stálá aktiva 
54,43% 55,75% 55,89% 55,08% 51,92% 

 

DHM 
54,43% 55,75% 55,89% 55,08% 51,92% 

 

Hmotné movité věci a jejich soubory 
19,49% 19,88% 21,34% 21,51% 16,22% 

 

Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený 

DHM 5,91% 1,89% 1,95% 3,95% 13,11% 
 

Oběžná aktiva 
40,12% 41,79% 43,78% 44,74% 48,02% 

 

Zásoby 
2,04% 2,23% 2,06% 2,01% 1,51% 

 

Dlouhodobé pohledávky 
4,95% 5,13% 7,28% 0,00% 0,00% 

 

Krátkodobé pohledávky 
31,60% 33,11% 30,74% 32,55% 32,15% 

 

Peněžní prostředky 
1,53% 1,31% 3,70% 10,19% 14,36% 

 

Časové rozlišení aktiv 
5,45% 2,46% 0,33% 0,17% 0,06% 

 

 

Podíl stálých aktiv na celkových aktivech se v průběhu nijak obzvlášť neměnila a držela 

se okolo hodnoty 55 %. Největší výkyv zaznamenal až v posledním roce, kdy podíl 

stálých aktiv klesl na 51,92 %, což bylo minimum ze všech let. Maximum dosahovala 

stálá aktiva roku 2017. Podíl stálých aktiv je velmi významný, neboť činí více jak 

polovinu celkových aktiv. Je patrné, že hodnota dlouhodobého hmotného majetku je 

totožná se stálými aktivy, tudíž zde nezasahuje dlouhodobý nehmotný majetek a ani 

dlouhodobý finanční majetek.  

Nejhodnotnější položkou stálých aktiv byly dozajista stavby a po nich hmotné movité 

věci. Podíl hmotných movitých věcí lehce rostl od roku 2015 až do roku 2018, ovšem 

v roce 2019 klesnul z 21,51 % na 16,22 %. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek a 

nedokončený dlouhodobý majetek byly takřka nepatrné až do roku 2019, kdy se jejich 
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podíl zvýšil ze 3,95 % na 13,11 %. Toto zapříčinilo zejména pořizování nových 

technologií k výrobní lince. 

Oběžná aktiva činila druhou nejhodnotnější položku celkových aktiv po stálých 

aktivech. Jejich změny vykazují postupné zvětšování podílu v zastoupení majetkové 

struktury. Jejich podíl se zvyšoval od roku 2015 z 40,12 % na 48,02 % v roce 2019. U 

zásob se jedná o velmi malý podíl majetkové struktury. Jejich hodnota se pohybovala 

kolem 2 % a postupně klesala až na výjimku v roce 2016 kdy lehce přibyla na hodnotě. 

Nejnižší hodnotu zaznamenala v roce 2019 a to 1,51 %. Většinu zásob tvořil materiál a 

méně objemnou složkou bylo zboží.  

Pokud se bude jednat o pohledávky dlouhodobé a krátkodobé, krátkodobé pohledávky 

jasně dominují vůči dlouhodobým. Podíl krátkodobých pohledávek představovaly 

významnou část majetkové struktury. Jejich procentuální zastoupení kolísalo mírně nad 

30 %, je možno interpretovat, že jejich změny směru byly střídavé každým rokem. 

Maximum nastalo v roce 2016 a minimum v roce 2017. Největší položkou 

krátkodobých pohledávek byly pohledávky z obchodních vztahů. Výjimkou byl rok 

2019, kdy pohledávky ostatní překonaly pohledávky z obchodních vztahů. Důvodem 

tohoto pohybu byl nezpochybnitelný nárok na dotaci na technologie. Co se týká 

dlouhodobých pohledávek, tak jejich podíl od roku 2015 do roku 2017 mírně stoupal na 

7,28 %, nicméně v roce 2018 jejich hodnota byla nulová a taktéž i v roce 2019. 

Hodnota peněžních prostředků v procentuálním zastoupení majetkové struktury 

v prvních dvou letech nebyla příliš uspokojivá, kdy jejich hodnota kolísala kolem 1,5 

%, nicméně od roku 2017 začala výrazně růst oproti předešlým letem. V roce 2019 

zastupovala 14,36 % majetkové struktury. Naprostá většina peněžních prostředků je 

držena na bankovních účtech. Náklady příštích období zastupovaly méně celková aktiva 

každým rokem. 
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Graf č. 1: Vertikální analýza vybraných aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka č. 7: Kapitálová struktura  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vertikální analýza pasiv 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Pasiva celkem (tis. Kč) 80093 77275 79360 85205 109041 
 

Vlastní kapitál 43,87% 53,66% 55,77% 58,42% 50,67% 
 

Základní kapitál 15,64% 16,21% 15,79% 14,71% 11,49% 
 

VH minulých let 21,29% 27,63% 34,88% 35,77% 33,01% 
 

VH BÚO  5,37% 8,19% 3,52% 6,47% 5,02% 
 

Cizí zdroje 55,47% 45,49% 42,97% 40,24% 46,57% 
 

Dlouhodobé závazky 20,01% 15,70% 13,54% 13,61% 13,84% 
 

Závazky k úvěrovým institucím 13,36% 8,11% 6,85% 8,11% 10,20% 
 

Krátkodobé závazky 35,46% 29,79% 29,43% 26,63% 32,74% 
 

Závazky k úvěrovým institucím 13,36% 8,11% 16,47% 14,95% 12,25% 
 

Závazky z obchodních vztahů 11,93% 6,17% 5,14% 4,12% 4,26% 
 

Časové rozlišení pasiv 0,66% 0,85% 1,26% 1,35% 2,76% 
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Trend zastoupení vlastního kapitálu v kapitálové struktuře vykazoval růst až do roku 

2019, kdy sestoupil na 50,67 %. Nejnižší zastoupení vlastního kapitálu bylo v roce 2015 

a bylo to 43,87 %. Je to důkazem toho, že společnost se snažila postupně snížit 

zadlužení, což se jí dařilo až do roku 2019, kdy financování z vlastního kapitálu se opět 

snížilo, ale ne až tak razantně jako v roce 2015.  Co se týká základního kapitálu tak ten 

se v rámci peněžního vyjádření neměnil, nicméně vůči nárůstu celkových pasiv se jeho 

zastoupení v kapitálové struktuře mírně snižovalo, kromě roku 2016, kdy byla jeho 

16,21 %, nejvyšší za celé sledované období. V roce 2019 zaznamenal nejmenší 

zastoupení a to 11,49 %.  

Výsledek hospodaření minulých let se postupně nastřádal od roku 2015 do roku 2018, 

tehdy bylo jeho hodnota nejvyšší a to 35,77 %. V roce 2019 jeho zastoupení lehce 

kleslo na 33,01 %. U výsledku hospodaření běžného účetního období tomu bylo jinak, 

jeho trend byl spíše střídavý v rozmezí od 3,52 % do 8,19 % v roce 2016. 

 

Graf č. 2: Vývoj nerozděleného zisku minulých let  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cizí zdroje v roce 2015 představovaly pro kapitálovou strukturu větší podíl než základní 

kapitál, což svědčí o větším financování cizím kapitálem, jenž společnost 

v následujících letech snížila pod 50 %. Nejnižší zadluženosti společnost dosáhla v roce 

2018 na 40,24 %. 
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Dlouhodobé závazky zaujmuli jejich největší zastoupení v roce 2015 a to 20,01 %. 

V následujících letech postupně klesaly na hodnotu 13,84 % v roce 2019. Největší 

podíly zde pojímaly závazky k úvěrovým institucím, a to o celkové hodnotě 11123 tis. 

Kč.  V případě krátkodobých závazků tomu bylo jinak. Jejich procentuální zastoupení 

vykazuje kolísavý trend. V roce 2015 představovaly 35,46 % kapitálové struktury. Poté 

každým rokem postupně sestoupily na 26,63 % v roce 2018 a v rokem 2019 zase 

vystoupily na hodnotu 32,74 %. Společnost zde využívá dvou kontokorentů ve výši 

10 000 tis. Kč s úrokem 1M PRIBOR +2,4 p. a. a 3800 tis. Kč s úrokem 3M PRIBOR + 

2,43 %, což představuje nějakých 12,25 % v rámci závazků úvěrovým institucím. Také 

se zvýšila v posledním roce hodnota závazků ostatních, které opět mají, co dočinění 

s dotací. Zastoupení závazků z obchodních vztahů se také výrazně snížilo od roku 2015 

do roku 2019 z 11,93 % na 4,26 %. Výdaje příštích období neboli časové rozlišení pasiv 

postupně zaujímá větší zastoupení. Maximum dosáhlo v roce 2019 na 2,76 %. 

 

Graf č. 3: Kapitálová struktura 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka č. 8: Horizontální analýza VZZ  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výkaz zisku a 

ztráty 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč %  

Tržby z prodeje výrobků 

a služeb 5974 6,56 535 0,55 10713 10,99 7819 7,22 
 

Tržby za prodej zboží 7029 186,54 1719 15,92 935 7,47 909 6,76  

Výkonová spotřeba 5485 10,97 1677 3,02 -1238 -2,17 3261 5,83  

Osobní náklady 5847 17,44 4088 10,38 8570 19,72 3342 6,42  

Úpravy hodnot v 

provozní oblasti 512 17,50 -34 -0,99 117 3,44 1762 50,04 
 

Ostatní provozní výnosy -2196 -82,87 747 164,54 -857 -71,36 1461 424,71  

Ostatní provozní 

náklady -3405 -79,72 1502 173,44 -66 -2,79 1314 57,08 
 

Provozní výsledek 

hospodaření 2368 35,35 -4232 -46,68 3408 70,50 510 6,19 
 

Nákladové úroky -520 -32,50 -311 -28,80 -20 -2,60 61 8,14  

Ostatní finanční náklady -41 -11,02 242 73,11 6 1,05 269 46,46  

Finanční výsledek 

hospodaření 603 31,57 15 1,15 122 9,44 -332 -28,38 
 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 2971 62,05 -4217 -54,35 3530 99,66 178 2,52 
 

Daň z příjmů 936 190,63 -678 -47,51 806 107,61 223 14,34  

Výsledek hospodaření 

za účetní období 2035 47,36 -3539 -55,89 2724 97,53 -45 -0,82 
 

Čistý obrat za účetní 

období 10849 11,13 2947 2,72 10899 9,79 10187 8,34 
 

 

Co se týká výkazu zisku a ztráty, je patrný každoroční růst tržeb jak z prodeje výrobků a 

služeb, tak i z prodeje zboží, což celkově má vliv na zvyšující se čistý obrat za účetní 

období. U těchto tří položek je rostoucí trend. U tržeb z prodeje vlastních výrobků, které 

tvoří více než 90 % celkových tržeb, nastal největší růst v posledním roce 2018 a to o 

11 %. Vývoj tržeb za prodej zboží nejvíce poskočil v roce 2016 o 186,54 %, v peněžním 

vyjádření o 7029 tis. Kč. V dalších letech se sice stále jednalo o růst, ale postupně se 

snižující.  

Výkonová spotřeba relativně rostla každým rokem, až na rok 2018, kdy klesla o 2,17 %. 

Její největší nárust byl zaznamenán v roce 2016 kdy vyrostla o 17,44 % tedy o 5485 tis. 

Kč. Tento pohyb byl zapříčiněn náklady vynaloženými na prodané zboží, neboť jak už 
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bylo zmíněno, v tomto roce tržby za prodej zboží nejvíce poskočily nahoru. Budoucí tři 

roky výkonová spotřeba mírně kolísala, nicméně v posledním roce opět stoupla o 5,83 

% tedy o 3261 tis. Kč. Největší podíl výkonové spotřeby v roce 2019 tvoří spotřeba 

materiálu a energie o hodnotě 32 915 tis. Kč, která je více než dvojnásobná vůči 

službám. Po těchto dvou položkách jsou ony zmíněné náklady na vynaložené a prodané 

zboží.  

Co se týká osobních nákladů, ty výrazně narůstají každým rokem. Nejhodnotnější 

položkou jsou evidentně mzdové náklady, které narůstají i v posledním roce 2019, kdy 

se počet pracovníků snížil ze 136 na 124. Je možné odvodit, že celkové osobní náklady 

dohánějí výkonovou spotřebu, a při sledovaném vývoji by ji mohly v budoucnu 

překonat. Osobní náklady razantně nabírají na hodnotě každým rokem, nejvíce 

poskočily v roce 2018 a to o 19,72 % tedy o 8570 tis. Kč. 

Úpravy hodnot v provozní oblasti měly jen nepatrné změny, výjimkou byl rok 2019, 

kdy vyrostly o 50,04 %. V případě ostatních provozních výnosů se nachází kolísavý 

trend, největší pokles byl v roce 2016 o 82,87 % a největší skok v roce 2019                  

o 424,71 %. Ostatní provozní náklady měly spíše střídavý trend, každým rokem po sobě 

jdoucím rokem se jejich směr pohybu měnil. Největší změnu zaznamenaly v roce 2016, 

tehdy se klesly o 79,72 % a v roce 2017, kdy opět vyrostly o 173,44 %. 

Provozní výsledek hospodaření zaznamenává největší propad v roce 2017 a to o     

46,68 % tedy o 4232 tis. Kč důsledkem zvýšení výkonové spotřeby a zejména osobních 

nákladů v témže roce. Nicméně hned v dalším roce zase poskočil nahoru o 70,50 %. 

V posledním roce mírně narostl o 6,19 %. 

Finanční výsledek hospodaření se nacházel každým rokem v záporných hodnotách, 

nicméně jeho ztráta se od roku 2015 do 2018 každým obdobím snižovala. Výjimka 

nastala až v posledním roce, kdy se jeho ztráta opět prohloubila o 28,38 %. Důvodem 

bylo to že, nákladové úroky a ostatní finanční náklady překonávaly ostatní finanční 

výnosy. 

Co se týká výsledku hospodaření za účetní období, ten zobrazuje kolísavý trend. Vlivem 

korekce záporného finančního výsledku hospodaření a následným zdaněním je jeho 

hodnota výrazně nižší než provozní výsledek hospodaření. Jeho největší změny jsou 

takřka kopií provozní výsledku hospodaření. Kritický pokles zaznamenal v roce 2017 o 



51 

 

55,89 %, nicméně nadcházejícího roku se ujal největšího růst o 97,53 %. Peněžní 

vyjádření hodnot v tis. Kč (nikoliv změn) vykresluje graf níže. 

 

Graf č. 4: Vývoj výsledku hospodaření BÚO  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží k rozboru likvidity, tedy schopnost podniku hradit své 

závazky. Patří zde čistý pracovní kapitál manažerský i investorský a čisté pohotové 

prostředky. Na základě výsledku těchto ukazatelů bude interpretováno, zda společnost 

disponuje volným kapitálem potřebným pro krytí neplánovaných událostí a zajištění 

solventnosti.  

Tabulka č. 9: Rozdílové ukazatele 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozdílové ukazatele 2015 2016 2017 2018 2019 

 
ČPK manažerský 3734 9271 11391 15437 16665  

ČPK investorský 7570 10517 10651 14438 13723  

Čisté pohotové prostředky -23210 -18041 -14638 -14008 -20042  
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Čistý pracovní kapitál z manažerského hlediska ve všech sledovaných letech nabývá 

kladných hodnot. Je zde patrný rostoucí trend v každém roce. V posledním roce 2019 

činí 16665 tis. Kč. Tento růst je důsledkem toho, že každým rokem se zvyšovala oběžná 

aktiva a krátkodobé závazky spíše klesaly. V posledním roce krátkodobé závazky sice 

měly nejvyšší hodnotu a to 35 699 tis. Kč, nicméně oběžná aktiva také a to 52364 tis. 

Kč. Na základě tohoto ukazatele lze posoudit, že podnik je schopen uhradit krátkodobé 

závazky pomocí oběžných aktiv a je solventní. 

Čistý pracovní kapitál z investorského hlediska se liší v tom, že se součet vlastního 

kapitálu a dlouhodobých úvěrů odečítá od stálých aktiv. Jeho vývoj není až tak odlišný 

od předchozího ukazatele, ovšem v posledním roce se snížil z 14438 tis. Kč na 13723 

tis. Kč díky tomu, že se razantně zvýšila hodnota stálých aktiv. 

Čisté pohotové prostředky berou v potaz pouze peněžní prostředky, a proto má 

efektivnější vypovídací hodnotu. V každém sledovaném období jsou hodnoty 

v záporných číslech, tudíž společnost není schopna svými peněžními prostředky dostát 

krátkodobým závazkům. Navzdory tomu, že v posledním roce peněžní prostředky 

skokově vyrostly na hodnotu 15657 tis. Kč, stále by společnost nedokázala pohotově 

reagovat na neočekávané finanční události. 

 

2.2.3 Analýza poměrových ukazatelů  

Tato část zahrnuje ukazatele likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti a provozní 

ukazatele. Výsledné hodnoty těchto ukazatelů budou porovnány s doporučenými 

hodnotami, oborovým průměrem převzatým z webových stránek Ministerstva průmyslu 

a obchodu. Dle klasifikace CZ-NACE se podnik řadí do kategorie výroba 

potravinářských výrobků tedy oddíl 10. Pro porovnání s konkurencí byl vybrán podnik 

na základě konzultace s managementem. Konkurenční podnik za rok 2019 ještě 

nezveřejnil výroční zprávu, tudíž hodnoty v posledním roce byly vytvořeny za pomocí 

metriky funkce v MS Excel – List prognózy. 

UKAZATELE LIKVIDITY 

Likvidita pojednává o tom, jak rychle a snadno dokáže společnost přeměnit svá aktiva 

na peněžní prostředky z důvodu uhrazení krátkodobých závazků. 
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Tabulka č. 10: Ukazatele likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele likvidity 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Běžná likvidita 1,13 1,40 1,49 1,68 1,47  

Oborový průměr 1,34 1,38 1,30 1,42 1,42  

Pohotová likvidita 1,07 1,33 1,42 1,60 1,42  

Oborový průměr 0,86 0,87 0,86 0,93 0,93  

Okamžitá likvidita 0,04 0,04 0,13 0,38 0,44  

Oborový průměr 0,16 0,18 0,16 0,16 0,18  

 

Běžná likvidita  

Z hlediska obecně doporučených hodnot, které se pohybují v rozmezí 1,5 až 2,5 

násobku, se společnosti s běžnou likviditou moc nedařilo. Do daného intervalu se 

dostala až v roce 2018, nicméně dalším rokem od něj opět lehce upustila. V případě 

porovnání s oborovým průměrem byla v prvním roce 2015 podprůměrná, ale v dalších 

letech oborový průměr překonala. 

Pohotová likvidita 

Tento ukazatel je upraven o korekci nelikvidních zásob vůči předešlé likviditě a neměl 

by klesnout pod 1. V tomto případě společnost dosahovala uspokojivé pohotové 

likvidity, neboť hodnota byla vždy vyšší než 1. V rámci oborového průměru je 

hodnocení mírnější než 1, a proto je společnost nadprůměrná v celém sledovaném 

období. Lze zde zmínit že, zásoby v oběžných aktivech nehrají až tak podstatnou roli. 

Okamžitá likvidita 

Nejstriktnější ukazatel likvidity, jenž udává schopnost společnosti splácet krátkodobé 

závazky pouze pomocí peněžních prostředků a jejich ekvivalentů. Doporučená hodnota 

se pohybuje v rozmezí 0,2 až 0,5. Díky tomu je možné usoudit, že společnost se 

nacházela v doporučeném intervalu pouze v posledních dvou letech, neboť došlo 

k výraznému zvýšení peněžních prostředků. V předešlých letech byla hodnota opravdu 

nízká a společnost nebyla schopna krytí pouze peněžními v prostředky. Pokud bude 

brán v potaz oborový průměr, lze konstatovat, že společnost byla podprůměrná první tři 

roky.  



54 

 

UKAZATELE RENTABILITY 

Ukazatele rentabilitu informují o výnosnosti vloženého kapitálu. Jedná se o poměření 

vstupů s výstupy. Prostřednictvím těchto ukazatelů je umožněno získat povědomí o tom, 

jak společnost dokáže tvořit nové zdroje a docílit zisku. Jsou vhodné k porovnávání 

s konkurencí. 

Tabulka č. 11: Ukazatele rentability  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele rentability  2015 2016 2017 2018 2019 

 
ROI 6,19% 8,92% 4,21% 7,61% 5,72%  

Konkurence  8,11% 1,64% 21,21% 3,64% 8,88%  

ROA 5,98% 10,04% 4,46% 8,30% 6,65%  

Oborový průměr 7,41% 7,99% 8,06% 5,54% 5,04%  

Konkurence  8,46% 9,55% 16,57% 5,23% 7,17%  

ROE 12,23% 15,27% 6,31% 11,08% 9,90%  

Oborový průměr 10,06% 10,55% 11,28% 6,97% 6,36%  

Konkurence  18,50% 3,40% 34,55% 7,99% 16,00%  

ROS 4,53% 5,88% 2,54% 4,53% 4,20%  

Oborový průměr 3,85% 4,20% 4,62% 3,05% 3,02%  

Konkurence 2,92% 0,47% 5,96% 1,34% 2,81%  

 

Rentabilita vloženého kapitálu 

Rentabilita vloženého kapitálu má kolísavý trend, nejmenší hodnoty dosahuje v roce 

2017 a to 4,21 %, což bylo zapříčiněno nejnižším výsledkem hospodaření v celém 

sledovaném období. Naopak nejvyšší hodnoty bylo dosáhnuto v roce v předchozím roce 

2016 a to 8,92 %, což opět zapříčinil poměrně vysoký výsledek hospodaření. Pokud 

půjde o srovnání s konkurencí, její hodnota ROI je rozhodně více volatilní a dosahuje 

větších extrémů, důsledek toho je méně stabilní výnosnost investic, a i větší rizikovost 

očekávaného zhodnocení. 

Rentabilita celkových aktiv 

Její pohyb byl takřka kopií předchozího ukazatele. Maximální hodnoty dosahovala 

v roce 2016 a to 10,04 % díky nejvyššímu EBITU a minimální hodnoty dosáhla 

v následujícím roce, tedy 4,46 %. V porovnání s oborovým průměrem byla společnost 3 

období nadprůměrná a 2 roky podprůměrná. Porovnání s konkurencí bylo spíše střídavé, 
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nelze jednoznačně odvodit, která společnost na tom byla lépe pomocí tohoto ukazatele. 

Hodnoty ROA nejsou úplně uspokojivé, nicméně společnost stále dokáže tvořit zisk bez 

ohledu na původ zdrojů. 

Rentabilita vlastního kapitálu 

V případě tvoření zisku z vlastního kapitálu rentabilita dosahuje větších hodnot než 

v případě celkových zdrojů. Pro výpočet byl použit EAT. Nejnižší hodnota tohoto 

ukazatele v roce 2017 je zapříčiněna zejména nejnižším EAT za všechny roky a 

poněkud nižší hodnota v roce 2019 je důsledkem postupného nabývání vlastního 

kapitálu. Při porovnání s oborovým průměrem je podnik nadprůměrný ve všech letech 

až na výjimku v roce 2017. Co se týká konkurence, ta má v letech 2015 a 2017 mnohem 

vyšší zhodnocení vlastního kapitálu, nicméně v ostatních letech je značně zaostávající. 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb zaznamenala ve sledovaném období střídavý trend. Maximum bylo 

v roce 2016, kdy společnost evidovala nejvyšší EAT. Hodnota byla 5,88 % a to 

znamenalo, že společnost vyprodukovala z jedné koruny tržeb tolik procent v čistý zisk. 

V ostatních letech se hodnoty pohybovaly mezi 2 až 5 procenty. V porovnání 

s oborovým průměrem společnost dosahovala nadprůměrných hodnot až na rok 2017. 

Co se týká konkurence, ta překonala společnost XY a oborový průměr jen roce 2017. 

Konkurence sice evidovala vysoké tržby, ale i vysokou výkonovou spotřebu, což se 

podepsalo na nižší výnosnosti.  

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI  

Tyto ukazatele indikují, do jaké míry společnost využívá financování z externích zdrojů. 

Slouží k nalezení optimálního poměru mezi vlastním a cizím kapitálem. 
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Tabulka č. 12: Ukazatele zadluženosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele zadluženosti 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Celková zadluženost 55,47% 45,49% 42,97% 40,24% 46,57%  

Konkurence 59,26% 55,61% 45,24% 56,55% 52,10%  

Koeficient samofinancování 43,87% 53,66% 55,77% 58,42% 50,67%  

Konkurence 37,39% 39,52% 49,60% 39,52% 43,47%  

Míra zadluženosti 126,45% 84,78% 77,05% 68,88% 91,92%  

Úrokové krytí (krát) 2,99 7,18 4,61 9,44 8,95  

Doba splácení dluhů (v letech) 6,54 1,73 4,38 3,10 2,94  

Konkurence 6,21 -4,49 2,16 3,22 1,23  

Krytí DM vlastním kapitálem 0,80 0,96 0,99 1,06 0,97  

Konkurence 1,27 0,56 1,12 0,59 0,50  

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost byla nejvyšší v prvním roce a to 55,47 %, ovšem v dalších letech 

se snížila až na 40,24 % v roce 2018. V roce 2019 se zvýšila na 46,57 %, což se stále 

nachází v doporučeném rozmezí mezi 30 % až 60 %. Konkurence financovala majetek 

cizím kapitálem rozhodně více v každém roce, nicméně stále pod hodnotou 60 % 

celkové zadluženosti. Společnost XY se dlouhodobě snažila snížit celkovou 

zadluženost, což se jí relativně dařilo. Příčinou bylo snižování cizích zdrojů a zvyšování 

vlastního kapitálu. 

Koeficient samofinancování 

Financování vlastním kapitálem postupně narůstalo až na výjimku v roce 2019, kdy se 

opět zvýšily cizí zdroje, nicméně vlastní kapitál zaujímal stále větší část a to 50,67 %. 

Pokud půjde o konkurenci, ta s financovala vlastní kapitálem značně menší procento 

majetku. Vyšší hodnoty z hlediska věřitelského rizika jsou bezpečnější, nicméně za 

předpokladu pozitivního efektu finanční páky tak financování vlastním kapitálem je 

dražší. 

Míra zadluženosti  

Tento ukazatel navazuje na celkovou zadluženost. Doporučená hodnota je v rozmezí 

80-120 %. Míra zadluženosti klesá každým rokem až na výjimku v roce 2019, kdy 



57 

 

došlo k opětovnému zvýšení cizích zdrojů. Nejvyšší hodnoty dosahoval v roce 2015 a to 

126,45 %. Jeho klesání bylo důsledkem nabývajících výsledků hospodaření minulých 

let.  

Úrokové krytí 

Doporučená hodnota úrokového krytí se pohybuje mezi 3 až 6, tudíž je patrné, že 

podnik se drží nad doporučenou hodnotou vyjma let 2015 a 2017. V roce 2018 je 

hodnota na 9,44 zapříčiněná poklesem nákladových a ostatních úroků. Naopak v roce 

2015 dosahuje svého minima na 2,99 díky nejvyšším nákladovým úrokům za celé 

sledované období. 

Doba splácení dluhů  

Tento ukazatel udává počet let, za který by bylo možné zaplatit závazky pomocí cash 

flow. Ukazatel vykresluje spíše kolísavý trend, ale z celkového horizontu hodnota 

pozitivně klesá. V roce 2016 hodnota činila 1,73 let zejména díky nejhodnotnějšímu 

provoznímu cash flow za celé sledované období. Co se týká konkurence, ta v roce 2016 

evidovala záporné provozní cash flow, tudíž v tomto roce ukazatel není relevantní. 

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 

Vypovídá o tom, z jaké časti je dlouhodobý majetek financován vlastním kapitálem. 

Ukazatel roste až do roku 2018, kdy je na 1,06. Poté opět klesnul pod 1. Dle zlatého 

pravidla financování je nezbytné slaďovat časový horizont trvání majetkových částí 

s časovým horizontem zdrojů, ze kterých je financování. Pokud je hodnota vyšší než 1, 

což byla jenom v roce 2018, to znamená, že se vlastní kapitál využívá také 

k financování oběžných aktiv. V ostatních letech byla hodnota ukazatele nižší než 1, to 

znamenalo, že podnik dával přednost zisku před finanční stabilitou. U konkurence je 

evidentní výrazný střídavý trend, neboť hodnota jejího dlouhodobého majetku byla 

velmi volatilní. 

UKAZATELE AKTIVITY 

Informují o tom, jak společnost XY efektivně využívá svá aktiva, respektive 

hospodaření se svými aktivy a také vyjadřují vázanost kapitálu v položkách aktiv. 

Výsledné hodnoty budou porovnány s konkurencí. 
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Tabulka č. 13: Ukazatele aktivity  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele aktivity 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Vázanost celkových aktiv 0,85 0,72 0,72 0,70 0,84  

Obrat celkových aktiv 1,18 1,39 1,39 1,43 1,20  

Konkurence 2,37 3,40 2,92 2,37 2,42  

Obrat dlouhodobého majetku 2,17 2,50 2,48 2,59 2,30  

Konkurence 8,10 4,86 6,60 3,56 3,22  

Obrat zásob 58,03 62,51 67,29 70,95 78,98  

Konkurence 35,67 34,47 40,51 42,67 45,05  

Doba obratu zásob (dny) 6,20 5,76 5,35 5,07 4,56  

Konkurence 10,09 10,45 8,89 8,44 7,85  

Doba obratu pohledávek (dny) 93,02 83,12 75,37 63,00 46,34  

Konkurence 40,62 5,04 26,63 19,47 12,25  

Doba obratu závazků (dny) 36,29 15,93 13,34 10,38 12,83  

Konkurence 22,38 19,16 23,65 20,14 21,24  

 

Vázanost celkových aktiv 

Tento ukazatel informuje o tom, kolik aktiv společnost musí vynaložit k dosažení tržeb. 

Doporučená hodnota by měla být co nejnižší. Hodnota tohoto ukazatele od roku 2015 

mírně klesala v návaznosti na růst tržeb. V roce 2019 se ale vrátila takřka zpět na 

původní hodnotu díky výraznějšímu nárůstu celkových aktiv. Společnost váže poměrně 

velký objem aktiv k dosažení tržeb zejména z vlastních výrobků. 

Obrat celkových aktiv 

Vyjadřuje kolikrát se celková aktiva obrátí v tržbách. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele je 1 a více. Ukazatel by měl postupem času stoupat, čemuž se tak skutečně 

děje až do roku 2019, kdy ukazatel klesl z 1,43 na 1,2. Konkurence svá aktiva obrátí 

v tržbách vícekrát, což vypovídá o tom, že efektivněji využívají svůj majetek. Je to 

způsobeno tím, že konkurenční společnost má skoro o 50 % menší celková aktiva, ale 

takřka totožný obrat. 

Obrat dlouhodobého majetku 

Tento ukazatel informuje pouze o obratu dlouhodobého majetku. Ukazatel mírně kolísá, 

díky změnám hodnoty dlouhodobého majetku. Maximum dosahuje v roku 2018, 
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protože poměr výnosů k dlouhodobému majetku byl nejvyšší. Při porovnání 

s konkurencí zde je patrný ohromný rozdíl v roce 2015, neboť hodnota dlouhodobého 

majetku konkurence byla velmi nízká, avšak v následujících letech střídavě rostla. 

Konkurenční podnik dosahuje v poměru na svůj dlouhodobý majetek většího obratu. 

Obrat zásob 

Tento ukazatel informuje o tom, kolik obrátek udělají zásoby v ročních tržbách. 

Ukazatel vykresluje rostoucí trend, což svědčí o tom, že společnost stále rychleji mění 

své zásoby v peněžní prostředky. Zde hraje roli odvětví podniku, neboť se dbá na 

kvalitu a čerstvost výrobků. U konkurence hodnota v dlouhodobém horizontu také 

stoupá ale jen mírně.  

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob představuje počet dnů, za které dojde k přeměně v peněžní 

prostředky. Byť už tento ukazatel dosahuje velmi nízkých hodnot, je stále klesající. 

Příčina je rostoucí objem tržeb a poměrně stálý objem zásob. Opět zde hraje roli odvětví 

potravinářských výrobků potažmo jejich trvanlivost. Pokud půjde o konkurenci, její 

doba do přeměny zásob v peněžní prostředky je delší, neboť eviduje větší množství 

zásob. 

Doba obratu pohledávek  

Jedná se o dobu, která začíná vznikem pohledávky a končí jejím inkasem. Tato doba by 

neměla být příliš dlouhá, neboť by mohlo dojít k platební neschopnosti, což by se 

odrazilo na likviditě. Trend vývoje tohoto ukazatele klesá každým rokem až na hodnotu 

47 dnů v roce 2019. Co se týká konkurence, ta eviduje mnohem nižší počet pohledávek 

z obchodních vztahů, tudíž její hodnota ukazatele je znatelně přívětivější. V případě 

společnosti XY, určité množství pohledávek je po lhůtě splatnosti, tudíž se táhnou 

z minulých let.  

Doba obratu závazků  

Jedná se o dobu, která začíná vznikem závazku a končí jeho splacením. Sice by měla 

být vyšší než doba obratu pohledávek, nicméně tomu zde tak není. Společnost zde 

využívá krátkodobých úvěrů, konkrétně kontokorentu na pokrytí oběžných prostředků, 

který je pro ně výhodnější než skonto pohledávek. Trend vývoje tohoto ukazatele 
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v dlouhodobém horizontu klesl z 37 dnů v roce 2015 na 13 dnů v roce 2019. Takto 

nízká doba splatnosti závazků pozitivně ovlivňuje obchodní vztahy a tvoření podmínek 

s dodavateli. V případě konkurence, její doba obratu závazků je víceméně dvojnásobná 

až na rok 2015, neboť společnost XY evidovala zhruba dvojnásobné závazky 

z obchodních vztahů na rozdíl od ostatních let. 

PROVOZNÍ UKAZATELE 

Provozní ukazatele přibližují pohled do interního řízení společnosti, informují o 

hospodárnosti a vývoji hlavní činnosti v čase. 

Tabulka č. 14: Provozní ukazatele  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Provozní ukazatele 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Mzdová produktivita (Kč) 1,80 1,78 1,63 1,73 1,75  

Konkurence  1,64 1,64 1,66 1,63 1,63  

Nákladovost výnosů  0,95 0,93 0,97 0,94 0,95  

Konkurence 0,97 0,97 0,94 0,98 0,98  

Materiálová náročnost výnosů  0,32 0,29 0,28 0,26 0,25  

Konkurence 0,39 0,31 0,33 0,33 0,31  

Produktivita práce z přidané hodnoty (tis. Kč) 410,79 425,15 416,31 483,51 574,39  

Konkurence 352,77 359,13 420,23 441,69 475,42  

 

Mzdová produktivita 

Hodnota mzdové produktivity znamená, kolik přidané hodnoty se vytvoří z jedné 

koruny mezd. Ukazatel by měl v dlouhodobém horizontu stoupat, nicméně se tomu tak 

neděje a ukazatel kolísá. Důvodem jsou rychleji rostoucí mzdy vůči přidané hodnotě. 

Konkurence u tohoto ukazatele také zaznamenala spíše stagnaci. 

Nákladovost výnosů 

Ukazatel udává, v jakém procentě jsou zastoupeny náklady ve výnosech. Hodnoty by 

měly být co nejnižší a zároveň klesat v čase. Společnost vykazovala nejnižší hodnotu 

v roce 2017 a to 0,93 zapříčiněnou růstem tržeb. V ostatních letech hodnota kolísala 

mezi 0,94 a 0,97. U konkurence jsou výnosy zatíženy náklady trochu více. Výnosy jsou 

zatíženy náklady u obou společností v relativně velkém poměru. 
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Materiálová náročnost výnosů 

V rámci zatížení výnosů pouze spotřebou materiálu a energie měří tento ukazatel. 

Hodnota by měla být klesající v čase, čemuž se tak skutečně děje. Ukazatel vykresluje 

sestupný trend v každém roce a nejnižší hodnoty dosáhl v posledním roce 2019 a to 

0,25. Zásluhu na tom mají výrazně rostoucí tržby v porovnání s mírně rostoucí 

spotřebou materiálu a energie. Společnost XY je na tom lépe, neboť konkurent 

vykazoval vyšší hodnoty v každém roce díky vyšší spotřebě materiálu a energie. 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Produktivita práce informuje o tom, kolik tis. Kč přidané hodnoty vyprodukuje 

zaměstnanec za rok. Tento ukazatel za sledované období roste, pouze v roce 2017 

eviduje mírný pokles zapříčiněný nárůstem zaměstnanců, nicméně v dalších letech opět 

roste až na hodnotu 574,39 tis. Kč přidané hodnoty na pracovníka v roce 2019. 

Konkurence zaměstnává více zaměstnanců tudíž její hodnota ukazatele dosahuje nižších 

hodnot, ovšem zaznamenává stoupající trend. 

2.2.4 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelé poskytují rychlé komplexní posouzení finančního zdraví 

společnosti. 

Altmanova analýza 

Altmanova analýza slouží k predikování toho, zda je společnost v nejbližších letech 

ohrožena bankrotem. 

Tabulka č. 15: Altmanův model  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Altmanova analýza 2015 2016 2017 2018 2019 

A  0,03 0,09 0,10 0,13 0,11 

B 0,18 0,23 0,30 0,30 0,28 

C 0,25 0,36 0,17 0,29 0,23 

D 0,33 0,50 0,55 0,61 0,46 

E 1,21 1,40 1,40 1,43 1,21 

Z-skóre 2,01 2,57 2,51 2,76 2,29 
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Hodnoty mají kolísavý charakter. Za pomocí tohoto ukazatele nelze jednoznačně 

usoudit finanční situaci podniku, neboť hodnoty se ve všech letech nachází v šedé zóně, 

nicméně lze konstatovat, že společnost není ohrožena bankrotem. Z-skóre dosahuje 

nejvyšší hodnoty v roce 2018, díky tomu že všechny podíly ve výpočtu dosahují 

nejvyšších hodnot až na výjimku, a to podíl C, který je odvozen od výsledku 

hospodaření, který byl nejvyšší v roce 2016, a proto i hodnota tohoto podílu C je 

nejvyšší v roce 2016.  

 

Graf č. 5: Altmanova analýza 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Index bonity 

Index bonity diagnostikuje pohled na ekonomickou situaci společnosti v rámci toho, zda 

je podnik bonitní či bankrotní. 

Tabulka č. 16: Index bonity  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Altmanova analýza

Z-skóre šedá zóna šedá zóna

Index bonity 2015 2016 2017 2018 2019 

X1 0,04 0,04 0,13 0,38 0,46 

X2 0,14 0,18 0,19 0,20 0,17 

X3 0,54 0,82 0,35 0,65 0,50 

X4 0,22 0,29 0,13 0,23 0,21 

X5 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

X6 0,12 0,14 0,14 0,14 0,12 

Index bonity 1,07 1,48 0,94 1,60 1,47 
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Index bonity, stejně jako Altmanova analýza, dosahoval nejvyšší hodnoty v roce 2018. 

Jeho charakter za celé období je proměnlivý. Na nejnižší hodnotě v roce 2017 se 

podepsal nejnižší EAT, a to u podílů 𝑋3 a 𝑋4. Co se týká celkové interpretace období, 

index bonity evidoval každým rokem kladnou hodnotu, což znamená, že podnik je 

bonitní a hodnota nad 1 uvádí dobrou finanční situaci podniku. Výjimka se naskytla 

v roce 2017, kdy hodnota byla sice stále kladná ale pod 1, tudíž společnost v daném 

roce měla určité finanční problémy a tím byl především už výše zmíněný výsledek 

hospodaření po zdanění. V rámci dílčího podílu 𝑋1, jeho hodnoty v prvních dvou 

sledovaných období jsou značně nízké příčinou nízkých peněžních prostředků. 

 

Graf č. 6: Index bonity  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.3 Shrnutí finanční analýzy 

Pomocí horizontální analýzy je patrný nárůst celkových aktiv za sledované období. 

Celková aktiva se od roku 2015, kdy měly hodnotu 80093 tis. Kč, vyrostly na hodnotu 

109041 tis. Kč. Tento nárůst se skládal jak z růstu stálých aktiv, tak i z oběžných aktiv. 

Co se týká těch stálých aktiv, z roku 2015 a hodnoty 43592 tis. Kč vyrostla na hodnotu 

56610 tis. Kč v roce 2019. Na tomto pohybu se zejména podepsaly poskytnuté zálohy 

na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý majetek. Jejich hodnota 

v majetkové struktuře se za celkové období zvýšila z 6 % na 13 %. Velká část této 

položky tvořila investice na rohlíkovou linku. Nicméně pokud půjde o majetkovou 

strukturu, zastoupení stálých aktiv se snížilo z 54 % na 52 %. Narůst oběžných aktiv, 
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z 32134 tis. Kč v prvním roce na 52364 tis. Kč v posledním roce, byl zapříčiněn 

zejména nárůstem krátkodobých pohledávek a také takřka zdvojnásobením peněžních 

prostředků v posledním roce na 15657 tis. Kč. Zastoupení peněžních prostředků 

v majetkové struktuře poskočilo za celé sledované období ze 2 % na 14 %. Tudíž 

oběžná aktiva zastupovala v roce 2015 40 % celkových aktiv a v roce 2019 48 %. 

Zastoupení časového rozlišení aktiv postupně kleslo na necelých 0 %. 

Vlastní kapitál v kapitálové struktuře postupně rostl z 44 % v prvním roce na 58 % 

v roce 2018, nicméně v posledním roce došlo k navýšení cizích zdrojů, tudíž se snížil na 

konečných 51 %. Hodnota základního kapitálu se neměnila pouze jeho procentuální 

zastoupení. Na růstu vlastního kapitálu se podepsal růst výsledku hospodaření minulých 

let, který slouží jako rezerva do budoucna a nabýval od roku 2015 z 21 % až do roku 

2018 na 36 %. V roce 2019 jeho účetní hodnota stále rostla až na 35 992 tis. Kč, ovšem 

díky přibytí zadluženosti se jeho zastoupení v kapitálové struktuře snížilo na 33 %. Na 

počátku sledovaného období bylo cílem společnosti snížit zadluženost, čemuž se tak 

dělo. Hodnota cizích zdrojů 44428 tis. Kč se snižovala až do roku 2018 na 34283 tis. 

Kč, což představovalo 40 % kapitálové struktury. V roce 2019 se ale zvýšila na 47 % 

příčinou růstu krátkodobých závazků po dotacích a také mírným nárůstem 

dlouhodobých úvěrů. Časové rozlišení pasiv jen nepatrně přibylo z necelého procenta 

na necelá 3 % za celé sledované období. 

Tržby jak z prodeje výrobků a služeb, tak i za prodej zboží se zvyšovaly každým rokem. 

Konkrétně tržby z prodeje výrobků a služeb z hodnoty 91002 tis. Kč v roce 2015 na 

116043 tis. Kč v roce 2019. Co se týká zastoupení tržeb, podíl z prodeje zboží vyrostl ze 

4 % až na 11 % na konci sledovaného období. Výkonová spotřeba tvořila většinovou 

část nákladů, nicméně v porovnání s osobními náklady, její růst nebyl až tak progresivní 

jako u osobních nákladů. Na začátku sledovaného období pojmula 55 % provozních 

nákladů a v konečném roce její zastoupení kleslo na 48 %. U osobních nákladů je 

evidován růst v zastoupení z 37 % na 45 %. Tudíž osobní náklady celkem rychle rostou 

a s aktuálním chodem by mohly překonat výkonovou spotřebu. Osobní náklady tvoří 

z největší části tvoří mzdy, které jsou závislé na počtu zaměstnanců, a i přesto že 

v posledním roce klesnul o 12 pracovníků, stále rostly. Za zmínku také stojí úpravy 

hodnot v provozní oblasti, které představují odpisy. Celkově vzrostly z 2958 tis. Kč na 

4613 tis. Kč.  Finanční výsledek hospodaření byl v každém roce záporný, neboť 
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nákladové úroky z kontokorentů a dlouhodobých úvěrů převyšovaly finanční výnosy. 

Nicméně hodnota nákladových úroků a ostatních finančních nákladů se vůči prvnímu 

roku sledovaného období značně snížila, konkrétně z 1600 tis. Kč z prvního roku na 810 

tis. Kč v roce 2019. Výsledek hospodaření za účetní období představoval v každém roce 

zisk, což plní primární účel podnikání, a to je zhodnocení kapitálu.  

Pomocí rozdílových ukazatelů se počítalo, zda podnik disponuje volným kapitálem a je 

schopen pokrýt neplánované události. Čistý pracovní kapitál z pohledu manažera byl 

v každém roce kladný a každým rokem přibýval, konkrétně z 3734 tis. Kč v prvním 

roce až na 16665 tis. Kč v posledním roce, tudíž dle tohoto ukazatele je pokrytí 

krátkodobých problémů splněno a lze konstatovat, že společnost má dostatečný finanční 

polštář. Z pohledu investora byla hodnota tohoto ukazatele také kladná a převážně 

rostoucí, to znamená, že společnost kryje dlouhodobý majetek z dlouhodobého kapitálu 

a nevyužívá k financování stálých aktiv krátkodobé závazky. Avšak vypovídací 

schopnost předešlých dvou ukazatelů zpochybňují výsledky ukazatele čistých 

pohotových prostředků, které očišťují výsledek od vlivu méně likvidních zásob a 

pohledávek. Hodnota čistých pohotových prostředků byla za celé sledované období 

záporná a víceméně kolísala. Ukazatel teda naznačuje, že by bylo vhodné navýšení 

peněžních prostředků pro pohotovou reakci na náhodné incidenty. 

Běžná likvidita byla podprůměrná pouze v prvním roce, v ostatních letech se její 

hodnota pohybovala nad oborovým průměrem. Pohotová likvidita byla v každém roce 

nadprůměrná, což bylo zapříčiněno nízkými zásobami. Okamžitá likvidita byla nejen 

podprůměrná ale i kriticky nízká v prvních dvou letech díky nízkým peněžním 

prostředkům. Až v posledních dvou letech dosahovala nadprůměrných a doporučených 

hodnot díky nabytí většího množství peněžních prostředků. Tudíž společnost je 

solventní a disponuje schopností hradit svých krátkodobých závazků z peněžních 

prostředků v posledních dvou letech.  

U všech ukazatelů rentability jsou zaznamenány, jak podprůměrné, tak nadprůměrné 

hodnoty v určitých letech i vůči. Taktéž všechny rentability vykazovaly nejvyšší 

hodnotu v roce 2016 z důvodu nejlepšího hospodářského výsledku za účetní období a 

nejnižší hodnotu v nadcházejícím roce 2017 díky nejhoršímu výsledku hospodaření za 

celé sledované období. Je třeba zmínit, že rentabilita vlastního kapitálu převyšovala 
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rentabilitu celkových aktiv v každém roce. Je splněno, že ROE je vyšší než ROA, tudíž 

se jedná o pozitivní efekt finanční páky. Společnost nemá problém s tvořením zisku bez 

ohledu na původ zdrojů financování. Ve srovnání s konkurencí, společnost XY má 

mnohem stabilnější ukazatele výnosnosti. Je pravdou, že v letech 2015 a 2017 se 

hodnoty rentability konkurence pohybují v signifikantně vyšších hodnotách, nicméně 

v ostatních letech sice v kladných ale mizivých procentech. 

Ukazatele zadluženosti evidují pokles financování z cizích zdrojů od roku 2015 až do 

roku 2018. V roce 2019 došlo opět k mírnému zvýšení celkové zadluženosti, ale stále 

pod 50 %. Pokles zadluženosti byl způsoben nabýváním nerozděleného zisku minulých 

let a postupným snižováním dlouhodobých úvěrů. Za celé období se také snížily 

nákladové úroky téměř o polovinu počáteční hodnoty v roce 2015. Při srovnání celkové 

zadluženosti s konkurencí, zadlužení konkurence je vyšší v každém roce, a tudíž její 

koeficient samofinancování je menší. Doba splácení dluhů za celkové období také 

klesla. Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem dosahuje hodnoty vyšší než 1 

pouze v roce 2018, tudíž zde bylo využito dlouhodobého kapitálu k financování 

oběžných aktiv. V ostatních letech se hodnota pohybuje lehce pod 1. V případě 

konkurence, opět jsou zde evidovány velké výkyvy hodnot. V roce 2017 dokonce 

vykazovala záporné cash flow. 

Co se týká obratovosti celkových aktiv a dlouhodobého majetku, jejich hodnoty v letech 

byly spíše kolísavé, ale pohybovaly se v doporučených hodnotách. Při srovnání 

s konkurencí je vidět, že konkurence tvoří mnohem větší tržby v závislosti na jejím 

dlouhodobém majetku, tudíž by bylo vhodné, kdyby společnost XY dosahovala vyšších 

tržeb v návaznosti na hodnotě jejího celkového i dlouhodobého majetku. I přesto lze 

usoudit efektivní využívání majetku. Obrat zásob je výrazně hodnotnější než u 

konkurence příčinou nízkých zásob v rozvaze. Tento fakt navazuje na odvětví, a i na 

kvalitu a trvanlivost potravinářských produktů, konkrétně pečiva. Vysoký obrat zásob 

souvisí i s nízkou dobou obratu zásob, která postupně klesá, což značí rychlou přeměnu 

zásob v peněžní prostředky. Pokud jde o konkurenci, její obrat zásob je menší a její 

doba obratu je o pár dnů delší. Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů je značně 

delší než doba obratu závazků. Společnost XY za těchto podmínek využívá 

kontokorentu, což se jí vyplatí více než skonto. Otázkou je, jak by se změnily finanční 

náklady na provozní činnost, pokud by se kontokorenty vyměnily za faktoring. 
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K posouzení hospodárnosti společnosti posloužily provozní ukazatele. V porovnání 

s konkurencí, mzdová produktivita byla lehce vyšší než u konkurence ve většině letech. 

Existuje určitá omezující hranice odbytu, tudíž tento ukazatel stagnuje či dokonce mírně 

klesá. Nákladovost výnosů vykazovala nižší hodnoty než u konkurence a pohybovala se 

v rozmezí 0,93-0,97.  Materiálová náročnost výnosů pozitivně klesala každým rokem 

z hodnoty 0,32 až na 0,25, tudíž je zde vidět určitá optimalizace nákladů v rámci 

spotřeby materiálu a energie. Konkurence vynakládala na spotřebu materiálu a energie 

větší množství tržeb. Mzdová produktivita by měla růst v čase, jenomže u společnosti 

XY stagnuje či dokonce mírně klesla. Důvodem je rychlejší růst mezd vůči přidané 

hodnotě. Produktivita práce z přidané hodnoty v dlouhodobém horizontu rostla díky 

růstu přidané hodnoty i za skutečnosti, že počet zaměstnanců se v posledním roce snížil. 

Altmanova formule bankrotu umožňuje predikovat hrozbu bankrotu. Společnost XY se 

ve všech letech nacházela v šedé zóně, tudíž se nejedná o uspokojivou situaci, ale ani o 

situaci blížící se bankrotu. Finanční situace se v této zóně nedá konkrétně určit. 

Index bonity pomáhá určit finanční zdraví podniku. Skoro všechny výsledné hodnoty 

byly kladné a zároveň vyšší než 1, což dle odborné literatury znamená, že podnik je 

bonitní a jeho finanční situace je dobrá. Výjimkou byl pouze rok 2017, kdy hodnota 

byla nižší než 1, ovšem stále kladná, což indikovalo určité finanční problémy. Důvodem 

byl zejména nižší výsledek hospodaření. 

2.4 Analýza okolí společnosti 

Závěrem praktické části práce bude strategická analýza vnitřních a vnějších faktorů, 

které mají vliv na činnost společnosti XY. Pro analýzu prostředí bude použita Porterova 

analýza a analýza PESTLE. Je nutno podotknout, že vlivy se zakládají zejména na 

rozhovorech s managementem společnosti. 

2.4.1 PESTLE analýza 

Politické a legislativní faktory 

V České republice vládne dosavadní demokratická vláda včele s premiérem Andrejem 

Babišem. Co se týká politické situace, díky pandemii koronaviru došlo k narušení 

politické stability. Vláda se pokouší vypořádat s rychle rostoucí nákazou přerušováním 
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činnosti podniků v odvětví rekreací a služeb.  Následky této kritické situace se můžou 

projevit v příštích volbách, které se konají v říjnu tohoto roku (Vláda, 2021). 

Pokud půjde o minimální mzdu, ta se opět v roce 2021 zvýšila a to na 15200 Kč 

(Ministerstvo práce s sociálních věcí, 2021). 

V rámci legislativy společnost XY spadá bez výjimky pod legislativu České republiky a 

musí se řídit těmito právními předpisy: 

• Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 

• Zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád 

• Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb 

• Zákon č. 89/2012 Sb. Nový Občanský zákoník 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce  

• Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu  

• Zákon č. 90/2012 Sb. o Obchodních korporacích 

• Zákon č. 563/1991 Sb. o Účetnictví 

• GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a u zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů). 

V případě společnosti XY je daň z přidané hodnoty snížená, jelikož se jedná o 

prodej potravinářských výrobků a její sazba činí 15 %. 

Ekonomické faktory 

Mezi hlavní ekonomické faktory ovlivňující ekonomickou situace patří míra inflace, 

nezaměstnanost, vývoj HDP, úrokové sazby a kurz eura. Pokud půjde o míru inflace, 

jedná se zejména o nárůst cen. V posledních letech inflace výrazně roste a v roce 2021 

činí průměrná inflace 2,8 %. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v rámci pěti 

sledovaných let klesla na hodnotu 2 % v roce 2019 (Český statistický úřad, 2021). 

Dalším významným ukazatelem je hrubý domácí produkt. Za rok 2020 se vývoj 

hrubého domácího produktu meziročně snížil o 5,6 %, což bylo důsledkem pandemie 

koronaviru. Pokles byl ovlivněn především spotřebou domácností, investičními výdaji, 

ale i propadem zahraniční poptávky (Kurzy, 2021). 
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Úrokové sazby jsou dalším faktorem, a i indikátorem ekonomické situace v zemi. 

V aktuální době dvoutýdenní repo sazba zůstává na hodnotě 0,25 %, diskontní sazba na 

0,05 % a lombardní sazba na 1 %. Úrokové sazby mají vliv na to, zda se hospodářské 

subjekty rozhodnou pro financování cizím kapitálem tedy úvěrem s nákladovými úroky. 

Nyní zůstávají sazby poměrně nízko, otázkou je, jak moc se sníží objem využívání 

cizích zdrojů společnostmi až se úrokové sazby zvýší (ČNB, 2021). 

Společnost XY vlastní 6 prodejen na Slovensku, tudíž tržby zde přichází v eurech, 

avšak dříve bylo pro firmu nutné sledování vývoje kurzu k přeměně z cizí měny. 

Společnost využívala dříve ke směně deviz středoevropskou platební instituci 

AKCENTA CZ, neboť to pro ni bylo výhodné. Nicméně v dnešní době drží většinu 

tržeb v eurech, a proto nakupuje energie také v eurech, tudíž zajištění kurzového rizika 

pro ni nemá smysl. Kurz devizového trhu eura byl za rok 2019 na kumulované měsíční 

hodnotě 25,67 Kč (ČNB, 2021). 

Sociální faktory 

Mezi sociální faktory patří počet obyvatel. Ve Zlínském kraji se v roce 2020 snížil na 

580 119, z toho tvoří 284 585 muži a 295 534 ženy. Dalším faktorem je vzdělanostní 

struktura, neboť celkově se dosažené vzdělání lidí zvyšuje. Dochází k tomu, že více lidí 

dosahuje vysokoškolského vzdělání, a proto méně schopných studentů se nachází na 

odborných učilištích. Společnost XY se snaží udržet si kmenové zaměstnance, protože 

schopných lidí je dnes čím dál méně, a ani to, že člověk vystuduje obor cukrář či pekař 

nemusí hned znamenat, že je dostatečně kvalifikovaný pro práci ve společnosti XY. Na 

tuto skutečnost navazuje i aktuální distanční výuka, která je méně efektivní než předešlá 

prezenční výuka. Pomocí účetních výkazů je patrné, že náklady na mzdy rostou a tvoří 

velkou část nákladové kalkulace. Zaměstnance je třeba dostatečně finančně ohodnotit, 

aby zaměstnanci byli ochotni pracovat. Důsledkem je také zvážit, zda všichni 

zaměstnanci jsou skutečně potřební a zda by nebylo lepší upgradovat na více 

automatizovanou výrobu pomocí nových technologií (Český statistický úřad, 2021). 

Technologické faktory 

Technologické faktory jsou v dnešní době nezanedbatelným aspektem takřka ve všech 

podnicích. Pomocí technologického vývoje lze neustále dosahovat lepších výsledků, jak 

už v oblasti výroby, tak i prodeje a úspory energie. Společnost XY skoro každým rokem 
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pořizuje nové technologie ať už to jsou nové výrobní pece, výrobní linky nebo i 

ekologická zařízení. V řadě případů se stává, že na podporu konkurence schopnosti, 

vývoje nebo dodržování ekologických norem bývá přiznána společnosti XY dotace od 

státu či Evropské unie, a tudíž je získání nových peněžních prostředků či financování 

investic a zavedení nových technologií o to snazší. Společnost XY se v poslední době 

více přichyluje k automatizaci výroby. Jeden z důvodů je nedostatečná kapacita 

schopných zaměstnanců. Je pravdou, že v minulosti se naskytly určité poruchy, které 

zapříčinily ojedinělé události, nicméně nic, s čím by se společnost XY nedokázala 

vypořádat. Každým rokem je poruch méně díky zkušenostem kmenových zaměstnanců. 

Důsledkem nových technologií dochází k úspoře na opravách až 800 tisíc Kč ročně. 

Ekologické faktory 

V dnešní době je kladen na ekologii velký důraz z mnoha stran. Díky tomu dochází 

k velkému omezování ekologickými normami, vyhláškami, zákony a limity. Hlavním 

důvodem je ochrana životního prostředí a zamezení znečišťování. Pokud firma tyto 

aspekty zanedbává, může být postihnuta státem v řádech milionů Kč. Za této 

skutečnosti společnost XY realizovala projekt, jehož důsledkem je využití odpadního 

tepla k topení výrobních prostor. K tomuto projektu bylo potřeba unikátní technologie 

firmy Kornfeil s.r.o., která řeší ekologické využití odpadního tepla. Tento prvek 

značnou měrou zvyšuje konkurenceschopnost firmy. Po energetickém auditu byla díky 

tomuto projektu přiznána dotace ve výši 3 mil. Kč. Odpad z výroby či administrativní 

činnosti je likvidován nebo tříděn a odváděn do sběrných surovin. Společnost XY nemá 

negativní vliv na ekologii. 

2.4.2 Porterova analýza 

Pomocí Porterova modelu pěti sil bude analyzováno konkurenční prostředí, podmínky a 

rizika s nimi spjatá. 

Stávající konkurenti 

Je známo, že na trhu v pekařském odvětví v České republice je nespočet konkurentů, 

avšak společnost XY se svou lokací ve Zlínském kraji nečelí příliš velké konkurenci. 

Pokud bude brána v potaz velikost subjektu XY, lze usoudit, že se nachází na trhu 

s oligopolní strukturou a zastupuje zde dominantní firmu. Společnost XY vlastní 15 



71 

 

prodejen, které jsou vzdáleny od dvou výrobních provozoven ve vzdálenosti zhruba 30 

km a 6 těchto prodejen se nachází na Slovensku. Za hlavního zdejšího konkurenta lze 

považovat firmu, která byla uvedena jako konkurenční firma v předešlé finanční 

analýze. Tato firma provozuje 23 prodejen pečiva ve Zlínském kraji. V případě 

sortimentu, společnost XY má užší sortiment než konkurence, nicméně staví na kvalitě 

pečiva, kterou se společnost snaží striktně dodržovat. Cenové hladiny pekařských 

výrobků jsou oproti konkurenci vyšší, jelikož si to společnost XY může dovolit díky 

benefitu dlouhodobě zaběhnuté značky a konzervativní klientely na jejím trhu.  

Potencionální konkurenti 

Vstupní bariéry na trh jsou z hlediska odvětví a lokality vysoké. Na zdejším trhu se sice 

nachází velký počet menších pekařských a cukrovarských podniků, nicméně je méně 

pravděpodobné, aby dokázali konkurovat v okolí tak relativně velké firmě, jakou je 

společnost XY. Pokud by se tak však stalo, potencionální konkurenti by museli nabrat 

nové schopné zaměstnance a zejména rozšířit své prostory pro výrobu, skladování a 

také vlastnit více prodejen k zvýšení obratů. Pro takovou expanzi je zapotřebí vysoký 

počáteční kapitál. A v neposlední řadě by si konkurence musela vybudovat dobré jméno 

firmy k získání stálých zákazníků, což v lokalitě konzervativní klientely, kde se 

společnost XY nachází, je nepravděpodobné. Na druhou stranu jsou zde velké firmy, 

které nejsou tak daleko a pomalu se rozšiřují i ve Zlínském kraji. Mezi takové 

společnosti patří pekárna LOMNÁ spol. s.r.o., která primárně působí 

v Moravskoslezském kraji. Druhou potencionální konkurenci může představovat 

Karlova Pekárna, s.r.o., která se primárně koncentruje v Jihomoravském kraji. 

 

Substituční výrobky 

Hrozba substitutů v tomto odvětví závisí zejména na dodavatelích surovin, především 

mouky. Stává se, že dodavatelé se snaží mouku nahradit méně kvalitními složkami, což 

jim přinese nižší náklady, a tudíž vyšší zisk. Postupem času se vstupy vlivem 

dodavatelů neustále zhoršují, což má vliv na kvalitu produktů a spotřebitel se může 

následně rozhodnout pro jiný produkt. Zaleží na spotřebiteli, zda se rozhodne pro jiný 

typ potravinářského produktu stejné značky nebo zcela pro jinou značku 

potravinářských produktů. Spotřebitel může snadno nahradit rohlík houskou či chlebem, 
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nicméně pokud není spokojený s výrobcem, rozhodne se nahradit rohlík jedné značky 

pro rohlík druhé. Společnost XY vyrábí více variant produktů s důrazem na kvalitu při 

vyšší ceně, a tudíž se snaží riziko substituce svých výrobků eliminovat. Prioritním 

produktem je tradiční chléb, který tvoří téměř 40 % celkových tržeb z výrobků a je 

žádaný pro svou specifickou chuť a delší trvanlivost. Ostatně v současné době nabídka 

představuje více než 200 druhů pekařských a cukrářských výrobků. Společnost se oproti 

konkurenci nepoužívá při výrobě v masivní míře polotovary a zlepšující přípravky. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Společnosti XY v současné době nijak netrápí tento typ rizika, neboť vzhledem 

k množství odběratelů a svému postavení na trhu si můžou klást přívětivé podmínky, 

tudíž firma není závislá na podmínkách odběratelů. Vliv toho, že má svých 15 

strategických prodejen v okolí také přispívá k lepšímu postavení na straně nabídky. 

Firma má 350 odběratelů, mezi ně patří převážně maloobchody například JEDNOTA 

COOP spotřební družstvo a jedna středně velká distribuční firma ROSA market s.r.o. 

Každopádně společnost XY se nechce pouštět do kontraktů s velkoobchody, protože 

požadují nedostatečně vyhovující podmínky. Pokud půjde o služby pro zákazníky, 

některé vlastní prodejny jsou zřízeny nově ve stylu moderní kavárny. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

V pekařském odvětví je největší komoditou mouka. Cena mouky je závislá na ceně obilí 

na burze a v krajních případech špatné ceny by se dalo uvažovat o forwardu. V 

aktuálním případě je kam sáhnout. Dodavatelem mouky pro společnost XY je subjekt 

GoodMills Česko, s.r.o. Jedná se o spolehlivého dodavatele kvalitní suroviny, která se 

naváží jednou týdně do zásobníků společnosti. Ostatní ingredience jsou pořizovány 

průběžně, bez zvláštních nároků na skladování. Je pravdou, že v minulosti někteří 

dodavatelé snižovali kvalitu dodávek různými přídavky atd., nicméně firma má hojnou 

nabídku dodavatelů, z kterých si může vybírat. Dříve byla odebírána mouka od firmy 

Mlýn Kojetín spol. s.r.o. Mimo vlastní výrobu společnost XY také nakupuje pekařské 

výrobky od externích firem a distribuuje koncovému spotřebiteli. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY 

V této poslední části bakalářské práce budou vypracovány návrhy na zlepšení 

analyzovaného stavu podniku. Co se týká obecné situace podniku, finanční analýza 

vykazuje stabilitu podnikání. Podnik se za sledované období nenacházel ani jednou ve 

ztrátě, ba naopak každý rok vykazoval zisk a kladné cash flow, což je pozitivním 

znamením. Podle použitých finančních ukazatelů z odborné literatury byly zjištěny 

určité nedostatky, avšak ne všechny vždycky musí znamenat špatné řízení podniku ve 

skutečnosti.  

Pokud půjde o finanční řízení a solventnost, srovnání doby obratu pohledávek a doby 

obratu závazků, je pozitivní, že podnik hradí své obchodní závazky poměrně rychle. 

Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů je stále poněkud vyšší. Aby bylo 

dodrženo solventnosti a likvidity podniku, zde je využíván kontokorent s výhodným 

nízkým úrokem. Tato bankovní výpomoc je u pekařských podniků zcela běžná, neboť 

pekařské výrobky se fakturují co 10 dní se splatností 14 dní. Pokud by byla brána 

v potaz možnost faktoringu, v tomto odvětví s ním nastávají negativa. Faktoring je 

vhodný například pro stavebnictví, kde je měsíční fakturace ve velkém objemu se 

splatností 60 dní s případnými pozastávkami. Tudíž faktoring zde nepřipadá v úvahu a 

kontokorent je nejlepší volbou. 

Společnost se v posledních letech snaží modernizovat svou výrobu. Pořizuje nové 

technologie ať už v rámci zefektivnění podnikání tak i také v rámci ekologie. 

V posledním roce sledovaného období společnost učinila investici do nové linky na 

výrobu chleba, která modernizovala výrobu a v budoucích letech by měla přinést úsporu 

na lidské práci. Při financování této investice bylo podána žádost o dotaci přes banku 

Raiffeisen BANK z Evropských investičních fondů na nová výrobní zařízení. Této 

žádosti bylo vyhověno a společnost obdržela dotaci v hodnotě 8 000 000 Kč. Pořizovací 

cena výrobní linky na chleba činila 15 500 000 Kč. Pro celkové financování této 

investice byl sjednán úvěr se zprostředkovatelem dotace Raiffeisen BANK s úrokem ve 

výši 1,16 % p. a. 
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3.1 Vlastní investice 

Jako vlastní návrh bude vypracována investice na novou linku na výrobu běžného 

pečiva. Investice bude charakterizována, bude zvolen způsob financování na základě 

předchozích skutečností. Dále bude vypočítáno předpokládané cash flow z investice 

pomocí tržeb a nákladů. O vyhodnocení projektu se postará deterministická metoda 

čisté současné hodnoty, metoda vnitřního výnosového procenta a diskontovaná doba 

návratnosti. Budou také zmíněny alternativní možnosti financování a jejich dopad na 

výnosnost investice. Účelem investice je zefektivnění výroby a pokračování v její 

modernizaci. To by mělo přinést úsporu jak na výkonové spotřebě, tak i na osobních 

nákladech. 

3.1.1 Předmět investice 

Jedná se o komplexní stroj, respektive výrobní linku na výrobu běžného pečiva. Tato 

linka bude sestavena z dílčích strojních zařízení a komponentů na míru, aby odpovídala 

specifickým požadavkům firmy. S jeho pomocí bude možno vyrábět rozsáhlé množství 

výrobků jako rohlíky, housky, raženky a i jiné pečivo, záleží dále na příslušenství. 

V minulých letech společnost žádný takový stroj nevlastnila. Co se týká rohlíků, ty jsou 

vyráběny starší technologií, kterou má společnost v pronájmu od jiné firmy. Je také 

pravdou, že u tohoto starší stroje je větší výskyt poruch, což obnáší další náklady a 

prostoje. Nový stroj by měl zaručit nižší objem vynaložené lidské práce. 

3.1.2 Financování investice 

Výběr financování bude na základě předchozích investic do nových technologií 

zejména do výrobní linky na chleba. Financování zprostředkuje Raiffeisen BANK 

úvěrem s dotační výpomocí (Raiffeisen Bank, 2021). 

Cena stroje je 16 500 000 Kč a předpokládaná životnost je 10 let. Náklady na dopravu a 

instalaci zařízení jsou zahrnuty v pořizovací ceně. Úvěr bude sjednán na 5 let s měsíční 

frekvencí splátkování formou anuity a úrokem 1,25 % p. a. Dotace bude krýt 40 % 

pořizovací ceny tedy 6 600 000 Kč. 
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Tabulka č. 17: Financování úvěrem 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výše úvěru Výše dotace 40 % Suma úroků Suma splátek Zbývá splatit 

16 500 000 Kč 6 600 000 Kč 529 585 Kč 17 029 585 Kč 10 429 585 Kč 

3.1.3 Tržby a náklady na produkci 

V této části bude stanovena cena výrobku, objem produkce, variabilní náklady na 

výrobek, fixní náklady a mzdové náklady na provoz stroje. 

Cena a objem produkce 

Počítá se, že stroj bude vyrábět široké spektrum výrobků, tudíž stanovená cena výrobků 

je vypočítána jako průměr cen výrobků, které stroj vyrábí. Cena za kus je 5,36 Kč 

v prvním roce a v následujících letech se bude zvyšovat v závislosti na průměrné inflaci 

ze sledovaného období, což činí 1,68 % (Český statistický úřad, 2021). 

Produkce je stanovena na 2 500 000 kusů v prvním roce a v následujících letech bude 

objem navýšen na 3 500 000 kusů. Tento odhad bere v potaz i část výrobků, která se 

neprodá a uvažuje se o skutečně prodaných kusech. 

Fixní, variabilní náklady a mzdy 

Co se týká fixních nákladů na provoz stroje, ty činí 4 125 000 Kč a budou opět růst 

každým rokem o průměrnou inflaci. Variabilní náklad potřebný k výrobě jednoho 

průměrného výrobku činí 4,02 Kč a bude růst o výše stanovenou průměrnou inflaci. 

Průměrné mzdové náklady na jednoho zaměstnance činily 27 000 Kč v roce 2019. Pro 

obsluhu stroje jsou zapotřebí 2 pracovníci po jednu směnu. Předpokládá se, že stroj 

pojede tři směny denně, tudíž to dělá celkem 6 pracovníků. Roční mzdové náklady tedy 

činí 1 944 000 Kč. Dle výročních zpráv bylo určeno procento meziročního růstu mezd. 

Tato hodnota je na 9,6 %, což vypovídá o poměrně vysokém meziročním růstu mezd, 

nicméně i tak bude k výpočtu použito. 
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Tabulka č. 18: Kalkulace 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 1 2 3 4 5 

Cena za kus 5,36 Kč 5,85 Kč 6,42 Kč 7,11 Kč 7,96 Kč 

VN na kus 4,02 Kč 4,29 Kč 4,60 Kč 4,96 Kč 5,37 Kč 

Mzdy 1 944 000 Kč 2 130 545 Kč 2 334 991 Kč 2 559 055 Kč 2 804 620 Kč 

Fixní náklady 4 125 000 Kč 4 194 300 Kč 4 264 764 Kč 4 336 412 Kč 4 409 264 Kč 

Rok 6 7 8 9 10 

Cena za kus 9,03 Kč 10,39 Kč 12,21 Kč 14,71 Kč 18,35 Kč 

VN na kus 5,86 Kč 6,43 Kč 7,13 Kč 7,98 Kč 9,05 Kč 

Mzdy 3 073 750 Kč 3 368 706 Kč 3 691 966 Kč 4 046 245 Kč 4 434 521 Kč 

Fixní náklady 4 483 340 Kč 4 558 660 Kč 4 635 245 Kč 4 713 117 Kč 4 792 298 Kč 

3.1.4 Odpisy 

Dále budou určeny účetní a daňové odpisy. 

Daňové odpisy 

Stroj dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu spadá do druhé odpisové skupiny, což 

znamená, že doba odpisování je 5 let. Budou zvoleny rovnoměrné odpisy, neboť 

zrychlená metoda odpisů by nebyla efektivní. Důvodem je momentální vytvořená 

finanční rezerva, vývoj pandemie a také menší objem produkce v prvním roce, tedy 

větší potřeba daňové úlevy bude spíše v následujících letech. 

Tabulka č. 19: Daňové odpisy  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Sazba Odpis  Zůstatková cena 

1 11% 1 815 000 Kč 14 685 000 Kč 

2 22,25% 3 671 250 Kč 11 013 750 Kč 

3 22,25% 3 671 250 Kč 7 342 500 Kč 

4 22,25% 3 671 250 Kč 3 671 250 Kč 

5 22,25% 3 671 250 Kč 0 Kč 

 

Účetní odpisy 

Životnost stroje se předpokládá na 10 let a bude se odepisovat rovnoměrně. 
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Tabulka č. 20: Účetní odpisy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Odpis  

1 1 650 000 Kč 

2 1 650 000 Kč 

3 1 650 000 Kč 

4 1 650 000 Kč 

5 1 650 000 Kč 

6 1 650 000 Kč 

7 1 650 000 Kč 

8 1 650 000 Kč 

9 1 650 000 Kč 

10 1 650 000 Kč 

 

3.1.5 Predikce cash flow z investice 

Tabulka č. 21: Cash flow (v Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 1 2 3 4 5 

Tržby 13 405 000 20 457 561 22 466 418 24 889 170 27 862 630 

Odpisy 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 

Náklady 16 121 500 21 349 049 22 707 447 24 248 557 26 012 396 

Zisk  -4 366 500 -2 541 488 -1 891 029 -1 009 387 200 233 

Daň 0 0 0 0 0 

Čistý zisk -4 366 500 -2 541 488 -1 891 029 -1 009 387 200 233 

Odpisy 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 

Splátka  3 405 917 3 405 917 3 405 917 3 405 917 3 405 917 

Dotace 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 

Zaplaceno 2 085 917 2 085 917 2 085 917 2 085 917 2 085 917 

Cash flow -4 802 417 -2 977 405 -2 326 946 -1 445 304 -235 684 

Rok 6 7 8 9 10 

Tržby 31 588 995 36 378 745 42 731 128 51 495 685 64 224 351 

Odpisy 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 

Náklady 28 051 846 30 438 290 33 270 495 36 689 051 40 900 831 

Zisk  1 887 149 4 290 455 7 810 633 13 156 634 21 673 520 

Daň 0 0 1 314 990 2 499 640 4 117 870 

Čistý zisk 1 887 149 4 290 455 6 495 643 10 656 994 17 555 650 

Odpisy 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 

Cash flow 3 537 149 5 940 455 8 145 643 12 306 994 19 205 650 
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K výpočtu zisku je potřeba tržby odečíst od nákladů a odpisů. Daň je vypočtena 

z hrubého zisku, který byl zaokrouhlen na celé tisíce dolů sazbou 19 %. V počátečních 

letech se projekt nachází ve ztrátě a kumuluje se daňová ztráta, která je uplatněna 

v letech, kdy je dosaženo kladného zisku. V prvních pěti letech se také zahrnuje anuity 

úvěru s korekcí dotace, která primárně kryje úroky a zbylou část úmoru. 

3.1.6 Čistá současná hodnota  

V rámci financování externím zdrojem zde není počáteční kapitálový výdaj. 

Tabulka č. 22: Čistá současná hodnota (v Kč)  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 1 2 3 4 5 

CF -4 802 417 -2 977 405 -2 326 946 -1 445 304 -235 684 

Odúročitel 1,0125 1,0252 1,0380 1,0509 1,0641 

Diskontované CF -4 743 128 -2 904 343 -2 241 823 -1 375 242 -221 490 

Kumulované CF -4 743 128 -7 647 470 -9 889 293 -11 264 535 -11 486 025 

Rok 6 7 8 9 10 

CF 3 537 149 5 940 455 8 145 643 12 306 994 19 205 650 

Odúročitel 1,0774 1,0909 1,1045 1,1183 1,1323 

Diskontované CF 3 283 093 5 445 710 7 375 052 11 005 169 16 962 064 

Kumulované CF -8 202 932 -2 757 222 4 617 830 15 622 998 32 585 062 

 

Čistá současná hodnota při úrokové míře 1,25 % byla vypočítána pomocí 

kumulovaného diskontovaného cash flow a činí 32 585 062 Kč. Cash flow převyšuje 

požadovanou výnosnost o více než 32 000 000 Kč. 

3.1.7 Vnitřní výnosové procento 

Za pomoci programu MS Excel bylo vypočítáno vnitřní výnosové procento, jehož 

hodnota činí 22,56 %. Za této výnosnosti by bylo kumulované diskontované cash flow 

rovno nule. Při porovnání vnitřního výnosového procenta a úrokové míry se dospěje 

k závěru, že investice je ekonomicky prospěšná, neboť vnitřní výnosové procento je 

vyšší než náklady na cizí kapitál. 

3.1.8 Diskontovaná doba návratnosti 

V tabulce čisté současné hodnoty je patrné, že záporná hodnota kumulovaného 

diskontovaného cash flow se překlenula do kladných čísel mezi 7. a 8. rokem. Přesný 
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počet dní se určí pomocí posledního záporného kumulovaného cash flow v podílu 

s následujícím již kladným kumulovaným cash flow a vynásobením 360. Tudíž 

diskontovaná doba návratnosti činí 7 let a 135 dní. 

3.1.9 Index ziskovosti 

K výpočtu tohoto ukazatele je zapotřebí počáteční kapitálový výdaj. Ten zde sice není, 

neboť investice nebyla financována vlastním kapitálem, nicméně podnik musel splatit 

větší část anuity. Tudíž pokud bude uvažována celková částka vynaložená na splátkách 

z interních zdrojů, je možno vypočítat index ziskovosti. Podnik vynaložil z interních 

zdrojů na splátkách 10 429 585 Kč. Když podělíme sumu diskontovaného cash flow 

s daným výdajem, index ziskovosti je roven 3,12. To znamená, že na 1 koruně těchto 

výdajů vznikne 3,12 korun peněžních toků. 

3.1.10 Alternativní varianty financování 

V případě, že by nedošlo k vyhovění žádosti o úvěr s dotační pomocí od Raiffeisen 

BANK, alternativní způsob financování by byl od ČMZRB, a.s. Pokud by skutečně byl 

sjednán expanzivní bezúročný úvěr na rozvoj podnikání na 5 let ve výši pořizovací ceny 

stroje, měsíční splátkou anuity a bez dotační pomoci, tak za pomocí předešlé metody 

výpočtu čisté současné hodnoty cash flow by investice měla vnitřní výnosové procento 

17,25 %. Kumulované diskontované cash flow by činilo 31 277 720 tis. Kč a doba 

návratnosti by trvala 8 let a 7 dní. Index ziskovosti by byl na hodnotě 1,9 (ČMZRB, 

2021). 

Společnost tak jako u Raiffeisen BANK tak i u ČMZRB, a.s. nějaký úvěr již má. Tudíž 

pokud by nedošlo k dohodě na bezúročném investičním úvěru, bude se vycházet z toho, 

že společnost u ČMZRB, a.s. eviduje investiční úvěr s výší úroku 3 % p. a. Takže když 

se bude brát v ohled tato úroková sazba, vnitřní výnosové procento investice bude na 

hodnotě 12,69 %. Kumulované diskontované cash flow bude na hodnotě 20 119 030 tis. 

Kč, doba návratnosti bude trvat 8 let a 138 dnů. Index ziskovosti ukazuje, že na 1 

koruně výdajů přibude 1,13 korun peněžních toků. Investice by byla v těchto 

alternativních variantách stále ekonomicky prospěšná. 
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3.2 Sjednocení výroby 

Společnost využívá dvě provozovny, které jsou od sebe vzdálené asi 20 km. Jak už bylo 

zmíněno v popisu společnosti, hlavní provozovna se nachází v rekonstrukci a 

přistavování nových prostor pro rozšíření výroby. V těchto nových prostorách by byla 

realizována i montáž výrobní linky na běžné pečivo uvedené v prvním návrhu. Součástí 

rekonstrukce byla i realizace již dříve zmíněného ekologického záměru využití 

odpadního tepla k vytápění budovy. Tudíž tato hlavní provozovna prochází 

energetickou optimalizací v návaznosti na budoucí úspory výkonové spotřeby. Účetní 

hodnota této budovy činí 17 303 000 Kč. 

Druhá provozovna je podstatně menší, její technologie ve srovnání s technologiemi 

hlavní provozovny jsou podstatně starší a už dochází do konce jejich životnosti. Je také 

pravdou, že tyto starší technologie podléhají více poruchám a opravy se odhadují na 

800 000 Kč ročně. Účetní hodnota budovy této provozovny činí 5 215 000 Kč. 

Pomocí horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je patrný vysoký nárůst osobních 

nákladů. I navzdory tomu, že se počet pracovníků v posledním roce snížil ze 136 na 

124. Osobní náklady rostly každým rokem a s takovou tendencí by v budoucnu mohly 

překonat výkonovou spotřebu. Průměrný meziroční nárust mezd byl takřka 10 %. Tyto 

skutečnosti vychází také z provozních ukazatelů, které ve sledovaném období 

zaznamenávají místo dosahování optimálních hodnot stagnaci. Při srovnání 

nákladovosti výnosů a materiálové náročnosti výnosů je vidět pozitivní tendence u 

materiálové náročnosti výnosů, neboť každým rokem klesá, kdežto u nákladovosti 

výnosů, kde se započítávají i osobní náklady, je evidentní stagnace. 

Tedy v rámci úspory výkonové spotřeby a osobních nákladů, vlastním návrhem by bylo 

sjednocení výroby z menší provozovny do větší hlavní provozovny a týkalo by se to 

prioritně kmenových pracovníků, kteří jsou pro podnik klíčoví. Za takovýchto okolností 

by došlo v budoucnu k propuštění zhruba 5 zaměstnanců, jejichž práci by zastoupila 

moderní automatizace v hlavní provozovně. Toto by přineslo úsporu na osobních 

nákladech v hodnotě 1 800 000 Kč ročně. Je na místě brát v potaz pravděpodobnost, že 

někteří propuštění zaměstnanci by odešli sami z vlastní vůle, neboť by museli dojíždět 

do pro ně nové provozovny, která je vzdálená od jejich původní 20 km. Část 

zaměstnanců v této provozovně je ve zkušební době a jejich pozice jsou přechodné. 
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Také by se musela zvýšit výroba v hlavní provozovně, a tudíž i cena spotřeby. Nicméně 

při postupné automatizaci výroby a využívání nových technologiích by zaštítění nové 

kapacity nemělo být problém, ba naopak by mělo dojít k roční úspoře energie cca 

500 000 Kč. Fakticky je toto číslo však diskutabilní, vzhledem k tomu, že by si nový 

systém práce musel teprve sednout a v návaznosti na to by se hledaly cesty k maximální 

optimalizaci provozu s důrazem na časovou efektivitu vytápění pecí, což má největší 

dopad na spotřebu energií.  

Dále by došlo k ušetření na opravách starších strojů, v již výše zmíněné hodnotě 

800 000 Kč. Většina technologie by byla zlikvidována a některé součástky zařízení by 

byly přesunuty. Došlo by k navýšení nákladů na palivo pro dopravu výrobků do 

vlastních prodejen. Zde se odhaduje navýšení o 300 000 Kč ročně. Otázkou je to, co by 

se udělalo s budovou. Pokud se bude pracovat s variantou, že by se budova prodala, tak 

zůstatková prodejní cena budovy by byla 5 000 000 Kč.  

Takže pokud se sečtou všechny výše uvažované hodnoty, došlo by se k závěru, že 

v prvním roce se ušetří zhruba 7 800 000 Kč. Tyto ušetřené oportunitní náklady by se 

mohly využít k otevření další nové prodejny, která by umožnila v budoucnu navýšit 

obrat společnosti a také pokrytí trhu ve Zlínském kraji či na Slovensku. Další možností 

se nabízí vynaložit tuto částku na reklamě a marketingu či vytvoření finančních rezerv a 

zprostředkování dalších investic do nových technologií. 

 

Tabulka č. 23: Úspora nákladů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady Úspora v prvním roce 

Osobní náklady 1 800 000,00 Kč 

Opravy strojů 800 000,00 Kč 

Energie 500 000,00 Kč 

Prodejní cena budovy 5 000 000,00 Kč 

Palivo pro dopravu -300 000,00 Kč 

Suma úspor 7 800 000,00 Kč 
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ZÁVĚR 

Primárním cílem této závěrečné práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti XY 

prostřednictvím metod finanční analýzy a vytvořit návrhy na její zlepšení. Zdroje pro 

tuto práci byly účetní výkazy společnosti z let 2015 až 2019 a informace poskytnuté 

ekonomickým oddělením společnosti. 

Práce je rozdělena do tří částí tedy teoretické, praktické a návrhové. 

První část obsahuje vymezení potřebných teoretických pojmů a bližších specifikací 

ukazatelů finanční analýzy včetně jejich doporučených hodnot. 

Praktická část nejprve představila analyzovanou společnost. Následovala konkrétní 

finanční analýza. Rentability a likvidity byly srovnány s oborovými průměry a zbylé 

poměrové ukazatele byly srovnány s konkurenční firmou v kraji. Byly zjištěny jisté 

nežádoucí tendence zejména u vysokých osobních nákladů, které jsou evidovány ve 

výkazu zisku a ztráty a následně se tyto hodnoty projevily u provozních ukazatelů. Co 

se týká bankrotního modelu Altmanovy analýzy a bonitního modelu Indexu bonity, 

společnost není ohrožena bankrotem a je v dobré finanční situaci. Dále následovalo 

celkové shrnutí finanční analýzy a ujasnění některých poznatků. Poté strategická 

analýza pomocí Porterova modelu ukázala, že společnost XY je pekárnou středního 

typu s dominantním regionálním postavením na trhu. Dále pomocí PESTLE analýzy 

byla provedena analýza okolí. Byla zjištěna skutečnost, že je v zájmu podniku pořizovat 

nové technologie v rámci modernizace a automatizace výroby. 

Návrhová část byla zpracována na základě výsledků analýz z části praktické. Jako první 

návrh byla zpracována investice do výrobní linky na běžné pečivo. Při stanovení 

financování se vycházelo z minulých investičních událostí podniku. Dále byla 

vypočítána čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, diskontovaná doba 

návratnosti a index ziskovosti pomocí cash flow. Odhadované tržby plynoucí z investice 

byly zvoleny na pesimistické bázi, neboť výrobní kapacita linky nebyla plně využita. I 

za těchto podmínek je investice ekonomicky efektivní, nicméně její výsledky jsou 

hodně citlivé na jakékoli změny v nezávisle proměnných. Druhé doporučení je 

sjednocení výroby, které by se podepsalo na automatizaci výroby a úspoře nákladů. 
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Příloha č. 1: Aktiva v tis. Kč 2015-2019 

V tisících Kč 2015 2016 2017 2018 2019 

AKTIVA CELKEM 80 093 77 275 79 360 85 205 109 041 

Stála aktiva 43 592 43 082 44 352 46 933 56 610 

Dlouhodobý hmotný majetek 43 592 43 082 44 352 46 933 56 610 

Pozemky a stavby 23 248 26 254 25 863 25 244 24 626 

Pozemky 1 921 1 921 1 916 1 916 1 916 

Stavby 21 327 24 333 23 947 23 328 22 710 

Hmotné movité věci a jejich soubory 15 608 15 365 16 938 18 325 17 684 
Poskytnuté zálohy na DHM a 

nedokončený DHM 4 736 1 463 1 551 3 364 14 300 

Poskytnuté zálohy na DHM  0 852 90 0 4 678 

Nedokončený DHM 4 736 611 1 461 3 364 9 622 

Oběžná aktiva 32 134 32 290 34 745 38 124 52 364 

Zásoby 1 633 1 724 1 635 1 715 1 651 

Materiál 1 033 958 981 1 038 1 040 

Výrobky a zboží 600 766 654 677 611 

Zboží 600 766 654 677 611 

Pohledávky 29 277 29 554 30 171 27 730 35 056 

Dlouhodobé pohledávky 3 966 3 966 5 777 0 0 

Pohledávky ostatní 3 966 3 966 5 777 0 0 

Jiné pohledávky 3 966 3 966 5 777 0 0 

Krátkodobé pohledávky 25 311 25 588 24 394 27 730 35 056 

Pohledávky z obchodních vztahů 24 487 24 885 23 035 21 294 16 786 

Pohledávky ostatní 824 703 1 359 6 436 18 270 

Stát daňové pohledávky 213 0 102 0 0 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 609 692 566 602 660 

Dohadné účty aktivní 0 0 435 0 0 

Jiné pohledávky 2 11 256 5 834 17 610 

Peněžní prostředky 1 224 1 012 2 939 8 679 15 657 

Peněžní prostředky v pokladně 532 489 786 977 791 

Peněžní prostředky na účtech 692 523 2 153 7 702 14 866 

Časové rozlišení aktiv 4 367 1 903 263 148 67 

Náklady příštích období 4 367 1 903 263 148 67 
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Příloha č. 2: Pasiva v tis. Kč 2015-2019 

V tisících Kč 2015 2016 2017 2018 2019 

PASIVA CELKEM 80 093 77 275 79 360 85 205 109 041 

Vlastní kapitál 35 134 41 465 44 258 49 775 55 247 

Základní kapitál 12 530 12 530 12 530 12 530 12 530 

Fondy ze zisku 1 253 1 253 1 253 1 253 1 253 

Ostatní rezervní fondy 1 253 1 253 1 253 1 253 1 253 
Výsledek hospodaření minulých 

let (+/-) 17 054 21 350 27 682 30 475 35 992 
Nerozdělený zisk minulých let 

(+/-) 17 054 21 350 27 682 30 475 35 992 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) 4 297 6 332 2 793 5 517 5 472 

Cizí zdroje 44 428 35 153 34 099 34 283 50 785 

Závazky 44 428 35 153 34 099 34 283 50 785 

Dlouhodobé závazky 16 028 12 134 10 745 11 596 15 086 

Závazky úvěrovým institucím 10 700 6 265 5 437 6 908 11 123 

Odložený daňový závazek 3 091 3 083 2 867 2 785 2 689 

Závazky-ostatní 2 237 2 786 2 441 1 903 1 274 

Jiné závazky 2 237 2 786 2 441 1 903 1 274 

Krátkodobé závazky 28 400 23 019 23 354 22 687 35 699 

Závazky úvěrovým institucím  10 700 6 265 13 071 12 737 13 353 

Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

Závazky z obchodních vztahů 9 554 4 770 4 078 3 509 4 647 

Závazky ostatní 4 936 4 806 6 205 6 441 17 699 

Závazky k zaměstnancům 1 732 1 929 2 184 2 518 2 629 
Závazky ze sociálního a 

zdravotního pojištění 1 895 1 104 1 263 1 452 1 880 

Stát-daňové závazky a dotace 989 1 530 2 436 2 275 12 962 

Dohodné účty pasivní 46 187 209 148 203 

Jiné závazky 274 56 113 48 25 

Časové rozlišení pasiv 531 657 1 003 1 147 3 009 

Výdaje příštích období 531 657 1003 1147 3009 
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Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč 2015-2019 

V tisících Kč 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby za prodeje výrobků a služeb 91 002 96 976 97 511 108 224 116 043 

Tržby za prodej zboží 3 768 10 797 12 516 13 451 14 360 

Výkonová spotřeba 49 994 55 479 57 156 55 918 59 179 

Náklady vynaložené na prodané zboží 3 162 8 975 10 044 10 465 11 480 

Spotřeba materiálu a energie 31 262 31 098 31 366 32 186 32 915 

Služby 15 570 15 406 15 746 13 267 14 784 

Změna stavu zásob vlastní činností (+/-) 0 0 0 0 0 

Aktivace (+/-) 0 0 0 0 0 

Osobní náklady 33 531 39 378 43 466 52 036 55 378 

Mzdové náklady 24 921 29 392 32 464 38 073 40 746 
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní 

pojištění  8 330 9 711 10 672 12 349 13 050 

Ostatní náklady 280 275 330 1 614 1 582 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 2 926 3 438 3 404 3 521 5 283 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 2 958 3 271 3 253 3 681 4 613 
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku-trvalé 0 0 3 253 3 681 4 613 

Úpravy hodnot pohledávek -32 167 151 -160 670 

Ostatní provozní výnosy 2 650 454 1 201 344 1 805 

Tržby z dlouhodobého majetku 2 452 0 367 5 393 

Tržby z prodaného materiálu 61 357 153 0 2 

Jiné provozní výnosy 137 97 681 339 1 410 

Ostatní provozní náklady 4 271 866 2 368 2 302 3 616 

Daně a poplatky 98 99 99 91 98 

Jiné provozní náklady 1 794 767 1 735 2 211 3 518 

Provozní výsledek hospodaření (+/-) 6 698 9 066 4 834 8 242 8 752 

Výnosové úroky a podobné výnosy 2 2 2 2 2 

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 2 2 2 2 2 

Nákladové úroky a podobné náklady 1 600 1 080 769 749 810 

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 1 600 1 080 769 749 810 

Ostatní finanční výnosy 60 102 48 156 154 

Ostatní finanční náklady 372 331 573 579 848 

Finanční výsledek hospodaření (+/-) -1 910 -1 307 -1 292 -1 170 -1 502 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 4 788 7 759 3 542 7 072 7 250 

Dan z příjmů 491 1 427 749 1 555 1 778 

Dan z příjmů splatná 566 1 436 964 1 637 1 875 

Daň z příjmů odložená (+/-) -75 -9 -215 -82 -97 

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 4 297 6 332 2 793 5 517 5 472 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 4 297 6 332 2 793 5 517 5 472 

Čistý obrat za účetní období 97 482 108 331 111 278 122 177 132 364 
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Příloha č. 4: Výkaz cash flow v tis. Kč 2015-2019 

V tisících Kč 2015 2016 2017 2018 2019 

Provozní CF 6 791 20 354 7 791 11 064 17 288 

Finanční CF -6 288 -17 804 -1 174 933 3 587 

Investiční CF -440 -2 762 -4 690 -6 257 -13 897 

CF celkem 1 224 1 012 2 939 8 679 15 657 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


