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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku a předkládá návrhy 

na její zlepšení pomocí finanční analýzy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou 

část. Teoretická část slouží k objasnění základních pojmů, které jsou dále použity 

v praktické části, která je věnována finanční analýze společnosti Makita, spol. s r.o. 

v období 2014–2019. Na základě hodnot, získaných touto analýzou, jsou předloženy 

návrhy na zlepšení situace. 

 
Klíčová slova 

Finanční analýza, SWOT analýza, likvidita, rentabilita, zadluženost, cash flow, index 
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Abstract 

This Bachelor's Thesis is focused on the evaluation of a company's financial situation and 

brings suggestions on how to improve it using methods of financial analysis. The Thesis 

is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains basic concepts 

that are used in the practical part, where the practical part is focused on the financial 

analysis of a company Makita, spol. s r.o., for the period of 2014–2019. Suggestions for 

improvements are made based on the outcomes of the analysis. 
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ÚVOD 

Hodnocení finanční situace podniku je velmi důležitá činnost pro každou společnost, 

jejím nástrojem je finanční analýza. Díky této analýze je totiž společnost schopna lépe 

reagovat na interní i externí změny a trh s konkurencí. V neposlední řadě také pomáhá 

k dalšímu firemnímu rozvoji a růstu. Obzvláště v dnešní extrémně zrychlené době, kdy 

se výrobky a služby vyvíjí de facto přes noc, by se tedy nemělo na finanční analýzu 

zapomínat. Opak je však dle mého názoru u nemalého procenta firem pravdou, a to 

zvláště u těch podniků menších, a sice nejčastěji z důvodů nedostatečných financí, času 

a někdy i znalostí. 

V této bakalářské práci budu analyzovat společnost Makita, spol. s r.o., IČ 60754605, 

(dále jen „Makita“). Jedná se o české zastoupení japonského koncernu prodávajícího 

elektrické ruční nářadí a zahradní techniku jak pro profesionály, tak i kutily a ostatní 

manuálně zručné nadšence. Značka Makita byla založena v Japonsku v roce 1915 a se 

svou více jak stoletou tradici patří ve svém oboru mezi lídry. Na český trh vstoupila 

v devadesátých letech, konkrétně v roce 1995, kdy se obdobně jako další jiné zahraniční 

subjekty, snažila využít pádu komunismu a obsadit nový a „neprobádaný“ trh. 

Tuto společnost jsem si pro účely bakalářské práce vybral nejen z toho důvodu, že se 

vyznačuje dlouholetou tradicí a dobrou pověstí, ale také proto, že jsem v ní více jak půl 

roku působil jako brigádník na postu pomocného skladníka a následně i koordinátora 

zboží ve skladu a měl jsem tedy možnost získat praktickou zkušenost a reálnou představu 

o jejím fungování. 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V první části definuji 

finanční analýzu, popisuji její ukazatele a podrobně zanalyzuji zdroje informací. V další 

části vypočítávám hodnoty ukazatelů finanční analýzy a porovnám je s doporučenými 

hodnotami. Nakonec hodnotím získané výsledky a navrhuji možnosti ke zlepšení.  
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CÍL A METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

Cíl 

Hlavním cílem této bakalářské práce je hodnocení finanční situaci společnosti Makita 

během období 2014–2019. Rok 2020 nyní analyzovat nemohu, protože zatím nebyl 

zveřejněn. Pomocí finanční analýzy se vynasnažím zjistit, zda je společnost finančně 

zdravá, či nikoliv. Poté, co bude analýza finanční situace podniku dokončena, navrhnu 

dle zjištěného možnosti na její zlepšení. Jako hlavní zdroje k určení finanční situace mi 

budou sloužit dostupné účetní výkazy, a to zejména rozvaha a výkaz zisku a ztrát.  

Mými dílčími cíli budou: 

• Vysvětlit pojem finanční analýza, vybrat a interpretovat její nejdůležitější 

ukazatele, včetně vzorců a doporučených hodnot. 

• Vysvětlit strategické analýzy SWOT, Porter a PESTLE. 

• Představit analyzovanou společnost. Popsat, čím se společnost zabývá. Popsat 

její historii. Představit její organizační strukturu a nejdůležitější informace. 

• Aplikovat finanční analýzu na vybranou společnost, včetně strategických analýz 

SWOT, Porter a PESTLE během období 2014–2019. 

• Vyhodnotit získané výsledky finanční analýzy. 

• Dle výsledků představit návrhy na zlepšení finanční situace. 

Metodika 

Pro splnění mých cílů bude nutné využít určité metody. V této práci budou použity 

především metody empirické a logické. 

Mezi empirické metody patří: 

• Pozorování – patří mezi základní metody a jeho cílem je systematicky 

a cílevědomě sledovat skutečné události. 

• Srovnání – zjišťuje rozdíly mezi různými entitami. Hledá stejné nebo rozdílné 

prvky u dvou nebo více zkoumaných předmětů či subjektů. 

Mezi logické metody patří: 

• Analýza – je myšlenkové rozložení zkoumaného předmětu. 

• Syntéza – je myšlenkové spojení zkoumaného předmětu, tedy přesný opak 

analýzy. 
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• Indukce – odvozuje závěr z několika poznatků. 

• Dedukce – je způsob myšlení, kdy se od obecných závěrů dostává k určitým. 

(Synek, Mikan, Vávrová, 2011, s. 21-25). 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

V této části práce bude teoreticky popsána finanční analýza, vzorce, výpočty a postupy 

jednotlivých ukazatelů finanční analýzy, které následně využiji v druhé – praktické části. 

Praktická část tedy bude sloužit pro lepší pochopení problematiky u zkoumané 

společnosti Makita. 

1.1 Finanční analýza 

V dnešní uspěchané době vedení některých firem zapomíná nebo schválně opomíjí 

finanční analýzu. Přitom pro úspěšné dlouhodobé fungování společnosti je tento 

podnikový nástroj velmi důležitý. Úspěšná společnost se při svém hospodaření bez 

rozboru vlastní finanční situace neobejde (Růčkova, 2019, s 9). Některé domácnosti si 

také dělají svou analýzu příjmu a výdajů, aby věděly za co nejvíce utrácí a jak ušetřit. 

Byť je tento příklad velmi zjednodušený, protože ve finanční analýze nejde výhradně jen 

o příjmy a výdaje, jako první obrázek, co to vlastně finanční analýza je, jistě vystačí.  

Existuje totiž celá řada způsobů, jak definovat sousloví „finanční analýza“. V zásadě 

nejvýstižnější je ta, která říká, že finanční analýza představuje systematický rozbor 

získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech (Růčkova, 2019, s 9). 

Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit dokumenty a podklady pro kvalitní 

rozhodování o fungování podniku (Růčkova, 2019, s 9). Při finanční analýze tedy nejde 

jen o momentální stav, ale o vývojové tendence v čase, porovnání s konkurenty v oboru 

nebo se standardy, o vzájemnou provázanost podnikových rozhodnutí, stabilitu 

i potenciál dalšího rozvoje. Je možné tedy shrnout, že finanční analýza představuje soubor 

činností, jejímž cílem je zajistit a komplexně vyhodnotit finanční situaci podniku 

(Scholleová, 2017, s 164). 

1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které se týkají finančního stavu podniku, jsou předmětem zájmu nejen 

manažerů, ale i mnoha dalších subjektů přicházejících do kontaktu s danou společností. 

Uživatele finanční analýzy lze rozdělit na externí a interní (Kislingerová, 2004, s 33). 

Externími uživateli jsou zejména: 

• Investoři – sledují informace o finanční výkonnosti podniku ze dvou důvodů. Za 

prvé, aby získali dostatečné množství informací a aby odhadli míru rizika 
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a výkonosti. Druhým důvodem je získaní informací o tom, jak společnost 

nakládala s investicemi od předchozích investorů (Kislingerová, 2004, s 33). 

• Banky a jiní věřitelé – využívají informace finanční analýzy pro závěry 

o finančním stavu existujícího, nebo budoucího dlužníka (Kislingerová, 2004, 

s 33). 

• Stát a jeho orgány –informace o podnicích jim slouží pro různá statistická šetření, 

a především zaměřují pozornost na kontrolu, zda jsou správně odváděny daně 

(Kislingerová, 2004, s 34). 

• Obchodní partneři – jejich pozornost především směřuje ke schopnosti hradit 

splatné závazky (Kislingerová, 2004, s 33).  

Oproti tomu mezi interní uživatele každé finanční analýzy patří: 

• Manažeři – využívají finanční analýzu pro operativní i strategické řízení podniku. 

Oproti externím uživatelům mají výhodu, že mají k dispozici samozřejmě i ty 

materiály, které nejsou volně dostupné veřejnosti (Kislingerová, 2004, s 33).  

• Členové odborových organizací 

• Zaměstnanci – tito mají zájem na prosperitě společnosti, a to samozřejmě 

s ohledem na zajištění vlastního pracovního místa (Kislingerová, 2004, s 33). 

1.3 Zdroje finanční analýzy 

Úroveň finanční analýzy, do značné míry, závisí na použitých vstupních zdrojích. Měly 

by být nejen kvalitní, ale zároveň kompletní. Základní data jsou nejčastěji čerpána 

z účetních výkazů. Finanční nebo také účetní výkazy představují proto dokumenty 

zobrazující finanční situaci účetní jednotky, přičemž hlavním požadavkem na jejich 

náležité vedení je spolehlivost, neutralita a srozumitelnost. Základními účetními výkazy 

jsou: 

• Rozvaha 

• Výkaz zisku a ztráty 

• Výkaz cashflow 

• Příloha účetní uzávěrky (Růčková, 2019, s 21). 
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1.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je tedy základním účetním výkazem. Ostatní účetní výkazy vznikly historicky 

odvozením z potřeby detailnějšího sledování vybraných ekonomických charakteristik. 

Rozvaha zachycuje stav majetku podniku (aktiv) a zdrojů jeho krytí (pasiv) k určitému 

časovému okamžiku. Struktura aktiv bývá označována jako majetková struktura podniku. 

Zdroje krytí tvoří strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je majetek financován. 

Někdy bývá označována jako finanční struktura. Základní bilanční rovnice rozvahy 

vypadá tudíž takto:   

𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐴 = 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝐴 

(Dluhušová, 2010, s 52). 

Tabulka 1 Struktura rozvahy 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle Dluhušová, 2010, s 53) 

AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 

A. 

Pohledávky za upsaný základní 

kapitál A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

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

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy ze zisku 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. 

Výsledek hospodaření minulých 

let 

C. Oběžná aktiva B. Cizí zdroje 

C.I. Zásoby B.I. Rezervy 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. Ostatní aktiva C. Ostatní pasiva 

D.I. Časové rozlišení C.I. Časové rozlišení 
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Aktiva jsou výsledkem minulých investičních rozhodnutí a jsou uspořádána jednak podle 

funkce, kterou v podniku plní, a dále podle času, po který je majetek v podniku vázán. 

Aktiva tvoří dvě základní složky, a to dlouhodobý majetek a oběžná aktiva (Kislingerová, 

2004, s 38). 

Pasiva se člení na dvě základní skupiny zdrojů, se kterými společnost „pracuje“, a to 

vlastní kapitál a cizí zdroje (Kislingerová, 2004, s 41). 

1.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Smyslem výkazu zisku a ztráty je informovat o úspěšnosti práce podniku, tzn. o výsledku, 

kterého dosáhl vlastní podnikatelskou činností. Zachycuje vztahy mezi výnosy podniku 

dosaženými v určitém období a náklady spojenými s jejich vytvořením. Podle principu 

účetnictví se za výnosy považují peněžní částky, které společnost získala z veškerých 

svých činností za dané účetní období, a to bez ohledu na to, zda v tomto období došlo 

k jejich inkasu. Náklady pak představují peněžní částky, které společnost v daném 

účetním období účelně vynaložila na získání výnosů, i když k jejich skutečnému 

zaplacení nemuselo ve stejném období dojít (Kislingerová, 2004, s 51). 

1.3.3 Výkaz cash flow 

Účelem analýzy výkazu peněžních toků (cash flow) je objasnit hlavní faktory, které 

ovlivňují příjem a výdej hotovosti a z toho plynoucí stav hotovosti k určitému okamžiku. 

Cash flow je toková veličina vyjadřující rozdíl přítoku a odtoku hotovosti za určité 

období. (Dluhošová, 2010, s 59). Princip výkazu cash flow tedy vychází z časového 

nesouladu hospodářských operací a jejich finančního zachycení, tj. rozdíl mezi náklady 

a výnosy na jedné straně a výdaji a příjmy na druhé straně (Kislingerová, 2004, s 58). 

  



15 
 

1.3.4 Příloha účetní závěrky 

Účelem přílohy účetní závěrky je dodat doplňující a vysvětlující informace k rozvaze 

a výkazu zisků a ztrát. Její klíčový význam spočívá především v poskytování obrazu 

o majetku, závazcích a vlastním kapitálu, nákladech, výnosech a hospodářském výsledku. 

Příloha slouží tedy zejména pro externí uživatele, přičemž obsahuje mj.:  

• Obecné údaje 

• Informace o použitých účetních metodách 

• Doplňující informace k rozvaze 

• Přehled o finančních tocích 

(Kislingerová, 2004, s 61). 

1.4 Metody finanční analýzy 

Metody a postupy využívané při zpracování finanční analýzy se v průběhu historického 

vývoje standardizovaly. Tyto metody a postupy lze nazvat tradičními a jsou v praxi 

oblíbenými pro svou jednoduchost (Knapková, 2017, s 65). Mezi základní metody, které 

se při finanční analýze využívají, patří zejména: 

• Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

• Analýza rozdílových ukazatelů  

• Analýza tokových ukazatelů 

• Analýza poměrových ukazatelů  

• Analýza souhrnných ukazatelů 

(Knapková, 2017, s 65) 

1.5 Analýza stanovených (absolutních) ukazatelů 

Stavové ukazatele se využívají především k analýze vývojových trendů (srovnání vývoje 

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

výkazů se vyjádří jako procentní podíly – vertikální analýza) (Knapková, 2017, s 71).  
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1.5.1 Horizontální analýza rozvahy 

Zabývá se porovnáním změn položek jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. 

Vypočítá se jako absolutní výše změn a její procentní vyjádření k výchozímu roku 

(Knapková, 2017, s 71). 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 − 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

Rovnice 1 Horizontální analýza 
(Zdroj: Knapková, 2017, s 71). 

%𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = (𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 ×  100)/𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 

Rovnice 2 Horizontální analýza procenta 
(Zdroj: Knapková, 2017, s 71). 

1.5.2 Vertikální analýza rozvahy 

Spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako procentního podílu 

k jedné zvolené základně jako 100 %. Pro rozbor rozvahy je obvykle za základnu zvolena 

výše aktiv (pasiv) a pro rozbor výkazu zisku a ztráty velikost celkových výnosů nebo 

nákladů (Knapková, 2017, s 71). 

1.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na jeho 

likviditu. Má-li být společnost likvidní, musí mít potřebnou výši relativně volného 

kapitálu, tzn. přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými cizími zdroji 

(Knapková, 2017, s 85). 

1.6.1 Čistý pracovní kapitál (dále také jen ČPK) 

ČPK neboli provozní kapitál, je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem 

a krátkodobými cizími zdroji a má významný vliv na platební schopnost podniku. ČPK 

představuje tu část oběžného majetku, která je financována dlouhodobým kapitálem 

(Knapková, 2017, s 85). 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎) − 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

Rovnice 3 ČPK 
(Zdroj: Bartoš) 
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1.6.2 Čisté pohotové prostředky (dále také jen ČPP) 

ČPP určují okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých závazků. Jedná se o rozdíl 

mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Zahrneme-li do 

peněžních prostředků pouze hotovost a zůstatek na běžném účtu, jde o nejvyšší stupeň 

likvidity. Mezi pohotové peněžní prostředky se často zahrnují i krátkodobé cenné papíry 

a krátkodobé termínované vklady, protože jsou v podmínkách fungujícího kapitálového 

trhu rychle přeměnitelné na peníze (Knapková, 2017, s 86). 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Rovnice 4 ČPP 
(Zdroj: Bartoš) 

1.6.3 Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond (dále také jen ČPM) 

Při výpočtu ČPM se z oběžných aktiv kromě zásob vylučují i nelikvidní pohledávky. Dále 

jsou od těchto aktiv odečteny krátkodobé závazky (Bartoš). 

Č𝑃𝑀 = (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦) − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Rovnice 5 ČPM 
(Zdroj: Bartoš) 

1.7 Analýza cash flow 

Úkolem analýzy cash flow je zachytit jevy, které signalizují platební potíže, a posoudit, 

k jakému výsledku spěje finanční situace společnosti. Některé varovné signály vyplývají 

ze samotné struktury peněžních toků a také ze vzájemného poměru příjmů a výdajů 

z finanční činnosti (Růčková, 2019, s 72). 

1.8 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů je velmi oblíbená především 

proto, že umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci v podniku. Podstatou 

poměrového ukazatele je, že dává do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisku 

a ztráty nebo i cash flow. Lze proto zkonstruovat velké množství ukazatelů. V praxi se 

však osvědčilo využívat pouze několik základních ukazatelů, rozdělených do skupin 

podle jednotlivých oblastí hodnocení hospodaření a finančního zdraví podniku. Jsou to 

zejména skupiny ukazatelů likvidity, zadluženosti, aktivity, rentability (Knapková, 2017, 

s 87). 
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1.8.1 Analýza likvidity 

Likvidita určité složky představuje vyjádření, jak rychle, a bez velké ztráty hodnoty, je 

schopná se přeměnit na peněžní hotovost. Tato vlastnost bývá v některé literatuře 

označována jako likvidnost. Naproti tomu likvidita podniku je vyjádřením schopnosti 

podniku uhradit včas své platební závazky. Literatura zdůrazňuje, že nedostatek likvidity 

vede k tomu, že společnost není schopna využít ziskových příležitostí, které si při 

podnikání objeví. Při hodnocení likvidity je důležité zaujmout rozdílný postoj 

k jednotlivým cílovým skupinám, které budou využívat výsledky analýzy. Každá 

z cílových skupin bude totiž preferovat jinou likviditu. Pro management může nedostatek 

likvidity znamenat snížení ziskovosti. Vlastníci budou preferovat spíše nižší úroveň 

likvidity, neboť oběžná aktiva představují neefektivní vázanost finančních prostředků, 

což může snižovat rentabilitu vlastního kapitálu. Věřitelé podniku budou nedostatek 

likvidity spojovat s odkladem inkasování úroků a částečnou nebo úplnou ztrátou jistiny. 

V podobné situaci budou zákazníci a dodavatelé, jelikož snížená likvidita může vést 

k omezenosti plnit smlouvy (Růčková, 2019, s 57-58). Likvidita je důležitá z hlediska 

finanční rovnováhy společnosti z toho důvodu proto, že jen dostatečně likvidní společnost 

je schopna dostát svým závazkům. Na druhou stranu příliš vysoká likvidita je 

nepříznivým jevem pro vlastníky podniku, neboť finanční prostředky jsou vázány 

v aktivech. Ukazatele likvidity mají obecný tvar podílu toho, čím možno platit k tomu, 

co je nutné platit. Používají se hlavně tyto tři ukazatele: (Růčková, 2019, s 58) 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦
𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑠 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑜𝑢 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í  

Rovnice 6 Oběžná likvidita 
 (Zdroj: Růčková, s 58) 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦  

Rovnice 7 Pohotová likvidita 
(Zdroj: Růčková, s 58) 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 

Rovnice 8 Běžná likvidita 
(Zdroj: Růčková, s 58) 

 



19 
 

Tabulka 2 Doporučené hodnoty likvidit  
(Zdroj: Vlastní zpracování. Hodnoty: Růčková, 2019, s 59) 

  Doporučené hodnoty 

Okamžitá likvidita 0,9–1,1 

Pohotová likvidita 1 

Běžná likvidita 1,5–2,5 

 

1.9 Analýza zadluženosti 

Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že společnost používá k financování aktiv ve 

své činnosti cizí zdroje, tedy dluh. V reálné ekonomice u velkých podniků nepřichází 

v úvahu, že by společnost financovala veškerá svá aktiva jen z vlastního nebo naopak jen 

z cizího kapitálu. Použití výhradně vlastního kapitálu totiž s sebou jednoznačně přináší 

snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak financování výhradně z cizích 

zdrojů by mohlo být pravděpodobně spojeno s obtížemi při jejich získávání. K analýze 

zadluženosti se používá celá řada ukazatelů, které jsou odvozeny především z údajů 

v rozvaze (Růčková, 2019, s 67). 

1.9.1.1 Celková zadluženost (Debt ratio) 

Základním ukazatelem, kterým se zpravidla vyjadřuje celková zadluženost, je poměr 

celkových závazků k celkovým aktivům. Obecně platí, že čím je vyšší hodnota, tím je 

větší riziko pro věřitele (Růčková, 2019, s 67). 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á  𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 9 Debt ratio 
(Zdroj: Růčková, s 68) 
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1.9.1.2 Koeficient samofinancování (Equiry ratio) 

Koeficient samofinancování je poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům. Tento 

ukazatel vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva společnosti financována penězi akcionářů. 

Považuje se za jeden z nejdůležitějších poměrových ukazatelů zadluženosti (Růčková, 

2019, s 68). Požadovaná hodnota je podle „zlatých pravidel financování“ 50 %. Opět však 

nelze z ekonomického hlediska určit žádnou optimální hranici (Bartoš). 

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

Rovnice 10 Equity ratio 
(Zdroj: Růčková, s 68) 

1.9.1.3 Doba splácení dluhů 

Ukazatel udává, po kolika letech by byla společnost při stávající výkonnosti schopna 

splatit své dluhy. Pro představu lze níže uvést zahraniční hodnoty průměrné doby splácení 

dluhů: 

Finančně zdravé podniky  3 roky 

Průměr průmyslu   4 roky 

Řemeslné živnosti    5 let 

Velkoobchod    6 let 

Maloobchod    8 let 

(Zdroj: Bartoš) 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ − 𝑓𝑙𝑜𝑤 

Rovnice 11 Doba splácení dluhů 
(Zdroj: Knapková, s 87) 
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1.9.1.4 Úrokové krytí 

Úrokové krytí se používá, aby společnost zjistila, zda je pro ni ještě dluhové zatížení 

únosné. Ukazatel tedy udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Jinými slovy, úrokové krytí 

ukazuje, jak je velký tzv. „bezpečností polštář“ pro věřitele (Růčková, 2019, s 68), 

přičemž pokud je ukazatel roven hodnotě 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba 

celého zisku a na akcionáře nezbyde nic. Bankovní standart je přibližně na úrovni hodnoty 

3. Dobře fungující podniky mají tento ukazatel v rozmezí hodnot 6 až 8 (Bartoš). 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦 

Rovnice 12 Úrokové krytí 
(Zdroj: Bartoš) 

EBIT = (Earnings before interest and taxes = zisk před úroky a daněmi) 

1.9.2 Analýza aktivity 

Ukazatelé aktivity zachycují, jak je společnost schopna využít jednotlivé majetkové části. 

Lze z nich tedy vyčíst, zdali má přebytečné kapacity, či naopak nedostatek produktivních 

aktiv a v budoucnu nebude moci realizovat růstové příležitosti. V případě ukazatelů 

aktivity se můžeme setkat v zásadě se dvěma typy:  

• Počtem obratů (obratovostí) 

• Dobou obratu 

(Scholleová, 2017, s 180) 

1.9.2.1 Obrat celkových aktiv 

Komplexní ukazatel, který udává kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Měl by se 

pohybovat minimálně na úrovni hodnoty 1 (Scholleová, 2017, s 180). 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Rovnice 13 Obrat celkových aktiv 
(Zdroj: Scholleová, s 180) 
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1.9.2.2 Obrat stálých aktiv 

Měří využití stálých aktiv. Požadované hodnoty by měly být vyšší než u ukazatele využití 

celkových aktiv (Bartoš). 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Rovnice 14 Obrat stálých aktiv 
(Zdroj: Bartoš) 

1.9.2.3 Obrat zásob 

Vypočítaná hodnota udává, kolikrát za rok se přemění zásoby v ostatní formy oběžného 

majetku, a to až po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob (Scholleová, 2017, 

s 180). Slabinou tohoto ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby se 

uvádějí v nákladových cenách, tzn. pořizovacích. Proto se často stává, že skutečná 

obrátka bývá nadhodnocována. Doporučená hodnota je závislá na oboru výroby 

a zpravidla souvisí s oborovým průměrem (Bartoš). 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 

Rovnice 15 Obrat zásob 
(Zdroj: Scholleová, 2017, s 180) 

1.9.2.4 Doba obratu zásob 

Má podobné vypovídací schopnosti jako obrat zásob, ale z jiného pohledu. Udává 

průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku vázány, až do fáze jejich spotřeby 

(suroviny, materiál), nebo do fáze jejich prodeje (zásoby vlastní výroby) (Scholleová, 

2017, s 180). 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

(𝑡𝑟ž𝑏𝑦 360)⁄  

Rovnice 16 Doba obratu zásob 
(Zdroj: Scholleová, 2017, s 180) 
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1.9.2.5 Doba splatnosti pohledávek 

Udává počet dnů, po které musí společnost čekat, než dostane za již prodané výrobky 

a služby zaplaceno. Po dobu od předání výrobků poskytuje společnost svým odběratelům 

obchodní úvěr (Scholleová, 2017, s 181). I zde lze uvést pro představu doporučené 

hodnoty, a sice ty v rakouském měřítku:  

• Maloobchodně – 18 dnů 

• Velkoobchodně – 60 dnů 

(Bartoš) 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
(𝑡𝑟ž𝑏𝑦 360⁄ ) 

Rovnice 17 Doba splatnosti pohledávek 
(Zdroj: Scholleová, 2017, s 181) 

1.9.2.6 Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Ukazatel udává počet dnů, po které společnost od svých dodavatelů využívá bezplatný 

úvěr (Scholleová, 2017, s 181). 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

(𝑡𝑟ž𝑏𝑦 360)⁄  

Rovnice 18 Doba splatnosti krátkodobých závazků 
(Zdroj: Scholleová, 2017, s 181) 

1.9.3 Analýza rentability 

Rentabilita (neboli výnosnost vloženého kapitálu) je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, a tedy dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. U těchto 

poměrových ukazatelů se nejčastěji vychází ze dvou základních účetních výkazů, a to 

z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. Ukazatele rentability jsou ukazatele, kde se v čitateli 

vyskytuje určitá položka odpovídající výsledku hospodaření, (nejčastěji je to toková 

veličina), a ve jmenovateli určitý druh kapitálu. Ukazatelé rentability slouží k hodnocení 

celkové efektivnosti dané činnosti. Jedná se tudíž o ukazatele, které budou jednoznačně 

nejvíce zajímat akcionáře a potencionální investory. Ukazatelé rentability by v časové 

řadě měli mít obecně rostoucí tendenci. Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější tři 

kategorie zisku: 

• EBIT (Earnings before interest and taxes) = zisk před odečtením úroků a daní 
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• EAT (Earnings after taxes) = zisk po zdanění neboli čistý zisk 

• EBT (Earnings before taxes) = zisk před zdaněním 

(Růčkova, 2019, s 60-61) 

1.9.3.1 Ukazatel rentability vloženého kapitálu (dále také jen ROI) 

ROI (return on investments) poměřuje zisk získaný podnikáním s výší zdrojů podniku, 

jichž bylo použito k jeho dosažení (Bartoš). 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Rovnice 19 ROI 
(Zdroj: Scholleová, 2017, s 177) 

1.9.3.2 Ukazatel rentability vlastního kapitálu (dále také jen ROE) 

ROE (return on equity) vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu vloženého vlastníky. 

Sleduje kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovanou vlastníky společnosti 

(Scholleová, 2017, s 177). 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

Rovnice 20 ROE 
(Zdroj: Scholleová, 2017, s 177) 

1.9.3.3 Ukazatel rentability tržeb (dále také jen ROS) 

ROS (return on sales) ukazuje kolik korun zisku společnosti se utvoří z jedné koruny 

tržeb. Pokud se tento ukazatel nevyvíjí dobře, lze předpokládat, že ani v ostatních 

ukazatelích nebude situace dobrá (Scholleová, 2017, s 177). 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

(𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží) 

Rovnice 21 ROS 
(Zdroj: Scholleová, 2017, s 177) 
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1.9.3.4 Ukazatel rentability celkových aktiv (dále také jen ROA) 

ROA (return on assets) vyjadřuje celkovou efektivnost společnosti, její výdělečnou 

schopnost nebo také produkční sílu (Růčková, 2019, s 62). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐴𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Rovnice 22 ROA 
(Zdroj: Růčková, 2019, s 62) 

1.9.3.5 Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (dále také jen ROCE) 

ROCE (return on capital employed) se používá k vyjádření významu dlouhodobého 

investování. Slouží k prostorovému srovnání firem, zejména k hodnocení veřejně 

prospěšných společností (Bartoš). 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 

Rovnice 23 ROCE 
(Zdroj: Bartoš) 

1.9.4 Analýza provozních ukazatelů 

Provozní ukazatelé se uplatňují ve vnitřním řízení společnosti a umožnují tak 

managementu sledovat efektivnost jejich provozních aktivit. Provozní ukazatele se opírají 

o tokové veličiny (hlavně náklady) a jejich řízení má za následek hospodárné vynakládání 

jednotlivých druhů nákladů, a tím i dosažení vyššího konečného efektu (Bartoš). 

1.9.4.1 Produktivita z přidané hodnoty 

Měří velikost přidané hodnoty odpovídající jednomu pracovníkovi společnosti. Výsledek 

můžeme vyjádřit jako efektivitu lidské práce (Bartoš). 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑧 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

Rovnice 24 Produktivita z přidané hodnoty 
(Zdroj: Bartoš) 
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1.9.4.2 Mzdová produktivita 

Tento ukazatel udává, kolik výnosů připadá na 1,- Kč vyplacených mezd. Ukazatel by 

měl mít rostoucí tendenci při trendové analýze (Sedláček, 2011, s 71). 

𝑚𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑚𝑧𝑑𝑦  

Rovnice 25 Mzdová produktivita 
(Zdroj: Sedláček, 2011, s 71) 

1.9.4.3 Materiálová náročnost výnosů 

Vyjadřuje zatížení výnosů spotřebovaným materiálem a energiemi (Sedláček, 2011, 

s 71). 

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑜𝑣á 𝑛á𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =
𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦  

Rovnice 26 Materiálová náročnost výnosů 
(Zdroj: Sedláček, 2011, s 71) 

1.9.4.4 Vázanost zásob na výnosy 

Ukazatel vyjadřuje, jaký objem zásob je vázán na 1,- Kč výnosů. Tato hodnota by měla 

být co nejmenší (Sedláček, 2011, s 71). 

𝑣á𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 𝑛𝑎 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

 

Rovnice 27 Vázanost zásob na výnosy 
(Zdroj: Sedláček, 2011, s 71) 

1.9.4.5 Produktivita z výkonů 

Udává velikost výkonu na jednoho zaměstnance (Bartoš). 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑧 𝑣ý𝑘𝑜𝑛ů =
𝑉ý𝑘𝑜𝑛𝑦

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

Rovnice 28 Produktivita z výkonů 
(Zdroj: Bartoš) 

1.9.5 Ukazatelé na bázi cash flow 

Provozní cash flow je základním zdrojem financování podniku, který je vytvořený vlastní 

činností. Úkolem analýzy cash flow je zachytit jevy signalizující platební potíže 

a posoudit vývoj finanční situace společnosti (Bartoš). 
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1.9.5.1 Rentabilita tržeb z cash flow 

Ukazatel vyjadřuje finanční výkonost podniku a je méně ovlivněn finančními cykly 

(Sedláček, 2011, s 75). 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 𝑧 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 =  
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑡𝑟ž𝑏𝑦  

Rovnice 29 Rentabilita tržeb z cashflow 
(Zdroj: Bartoš) 

1.9.5.2 Rentabilita vložených prostředků z cash flow 

Poměřuje cash flow před uplatněním finančních nákladů k celkovým aktivům (Sedláček, 

2011, s 75). 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘ů 𝑧 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 =  
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚  

Rovnice 30 Rentabilita vložených prostředků z cashflow 
(Zdroj: Bartoš) 

1.9.5.3 Úrokové krytí z cash flow 

Ukazatel vyjadřuje krytí úroků pomocí cash flow (Sedláček, 2011, s 75). 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑧 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 =  
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦  

Rovnice 31 Úrokové krytí z cash flow 
(Zdroj: Bartoš) 

1.10 Analýza souhrnných indexů hodnocení společnosti 

Jelikož některé z ukazatelů mohou vypovídat o podniku pozitivně a některé negativně, 

byly vyvinuty modely, které prostřednictvím jednoho čísla – souhrnného indexu, 

představí celkovou finanční charakteristiku podniku a vyjádří jeho výkonnost 

a ekonomickou situaci, přičemž existují dvě hlavní skupiny těchto indikátorů, a sice: 

• Bankrotní – jsou určeny především pro věřitele, které zajímá schopnost podniku 

dostát svým závazkům. 

• Bonitní – odráží míru kvality společnosti podle její výkonosti, jsou tedy 

orientovány na investory a vlastníky, kteří nemají k dispozici údaje pro propočet 

čisté současné hodnoty společnosti.  

(Scholleová, 2017, s 191) 
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1.10.1 Bankrotní modely 

Bankrotní – predikční modely informují své uživatelé, zda podniku hrozí v brzké době 

bankrot. Vychází z předpokladu, že ve společnosti již několik let dochází k určitým 

anomáliím. Mezi nejčastější patří: (Bartoš) 

• Altmanova analýza – představuje jednu z možností, jak vyhodnotit souhrnně 

finanční zdraví podniku. Je stanovena pomocí jediného čísla – Z-skóre, které se 

skládá z pěti ukazatelů a zahrnuje v sobě rentabilitu, zadluženost, likviditu 

i strukturu kapitálu. K jednotlivým ukazatelům je pak na základě rozsáhlých 

empirických průzkumů přiřazena jejich váha. 

Altmanův index pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu vypadá takto: 

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

𝑋1 − č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙/𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑋2 − 𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙ý𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡/𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑋3 − 𝐸𝐵𝐼𝑇/𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑋4 − 𝑡𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢/𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 

𝑋5 − 𝑡𝑟ž𝑏𝑦/𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Vypočítané Z-skóre: 

Z > 2,9 společnost je finančně zdravá 

1,23 < Z < 2,99 šedá zóna 

Z < 1,81 společnost není finančně zdravá a ohrožuje jí bankrot 

 

Altmanův index pro podniky obchodované na kapitálovém trhu oproti tomu lze 

vypočítat následujícím způsobem: 

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

Všechny indexy kromě 𝑋4 mají stejný význam. 

𝑋4 − 𝑡𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙u 
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Vypočítané Z-skóre: 

Z > 2,99 společnost je finančně zdravá 

1,81 < Z < 2,99 šedá zóna 

Z < 1,81 společnost není finančně zdravá a ohrožuje jí bankrot 

(Scholleová, 2017, s 191) 

• Model IN – neboli index důvěryhodnosti. Jeho snahou je vyhodnotit finanční 

zdraví tuzemských firem v Česku. Jde o výsledek 24 významných matematicko-

statistických modelů podnikového hodnocení a praktické zkušenosti z analýz více 

jak tisícovky českých firem, zpracován manžely Neumaierovými, českými 

ekonomy a vysokoškolskými profesory. Model IN je stejně jako Altmanův 

vyjádřen rovnicí, v níž jsou zařazeny poměrové ukazatele zadluženosti, 

rentability, likvidity a aktivity. Každému z těchto ukazatelů je přiřazena váha, 

která je váženým průměrem hodnot tohoto ukazatele v daném odvětví. Tento 

model vznikl, jelikož Altmanův model není ideální pro podmínky českých firem 

(Růčková, 2019, s 82). 

Existuje několik indexů IN (IN99, IN01, IN05). V této práci bude používán index 

IN05, protože byl zkonstruován s ohledem na české podmínky a je důležitý hlavně 

pro vlastníky a investory (Scholleová, 2017, s 192). 

𝐼𝑁05 = 0,13 × 𝑋1 + 0,04 × 𝑋2 + 3,97 × 𝑋3 + 0,21 × 𝑋4 + 0,09 × 𝑋5 

𝑋1 − 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒⁄  

𝑋2 − 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦⁄  

𝑋3 − 𝐸𝐵𝐼𝑇/𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑋4 − 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦/𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑋5 − 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦⁄  

Vypočítané IN05: 

IN05 > 1,6 společnost tvoří hodnotu 

0,9 < INO5 < 1,6 šedá zóna 

INO5 < 0,9 společnost spěje k bankrotu 

(Scholleová, 2017, s 192). 
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1.10.2 Bonitní modely 

• Kralickův Quicktest – skládá se ze soustavy čtyř rovnic, na jejichž základě pak 

hodnotíme situaci v podniku (Růčková, 2019, s 89). 

𝑅1 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚  

𝑅2 =
(𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑝𝑒𝑛í𝑧𝑒 − úč𝑡𝑦 𝑢 𝑏𝑎𝑛𝑘)

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤  

𝑅3 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 

𝑅4 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑦  

(Růčková, 2019, s 89) 

1.11 PESTLE analýza 

Slouží ke strategické analýze faktorů vnějšího prostředí, které působí na organizaci, a jež 

by se v budoucnu mohly stát příležitostí, nebo naopak hrozbou. Účel PESTLE analýzy je 

zodpovědět tři následující otázky: 

• Které vnější faktory mají vliv na organizaci? 

• Jaké jsou účinky těchto faktorů? 

• Které z nich budou v nejbližší době nejvíce důležité? 

Prognózy daných charakteristik vnějšího prostředí současně s touto analýzou mohou hrát 

velkou roli v rozhodovacích procesech o budoucnosti. 

Metoda PESTLE analyzuje hlavně tyto vnější prostředí: 

• Politické a legislativní 

• Ekonomické 

• Sociální 

• Technologické 

• Legislativní 

• Ekologické 

(Grasseová, 2010, s 178-179) 
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1.12 Porterova analýza pěti sil 

Americký ekonom a profesor Michael Porter stanovil předpoklad, že ziskovost odvětví 

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

firem v daném odvětví. Model pěti sil zdůrazňuje všechny základní složky odvětvové 

struktury, které mohou být v daném odvětví hnací silou konkurence. Analýza slouží 

k určení konkurence schopnosti (Grasseová, 2010, s 191). 

Porterův model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Porterův model 
(Zdroj: Vlastní zpracování. Předloha: Grasseová, 2010, s 191). 
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1.13 SWOT analýza 

SWOT analýzu můžeme zařadit mezi jednu z nejčastěji využívaných analytických metod. 

SWOT je zkratka z anglického originálu (Strenghts – silné stránky, Weaknesses – slabé 

stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – hrozby). Tato analýza pracuje 

s informacemi a daty získanými v průběhu hodnocení a analýzy společnosti. Je to tedy 

typ strategické analýzy společnosti, z hlediska jeho silných a slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb. Poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů, aktivit a strategických 

cílů. Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu organizace a současné 

situace okolí organizace (Grasseová, 2010, s 295-297) 

Fáze provedení SWOT analýzy: 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 SWOT analýza 
(Zdroj: Vlastní zpracování. Předloha: Grasseová, 2010, s 191). 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Základní údaje 

Název:     Makita, spol. s r.o. 

Sídlo:     Kaštanová 530/125b, 620 00 Brno 

IČO:     60754605 

Základní kapitál:   200 000 Kč 

Datum vzniku:   15. června 1995 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

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

3 živnostenského zákona 

výroba, instalace, opravy elektrických strojů 

a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 

zařízení 

Společníci:    Makita Corporation – podíl 10 % 

     Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H. – podíl 90 % 

Logo:      

 

2.1.1 Historie společnosti 

Makita, spol. s r.o. je dceřiná společnost nadnárodní korporace Makita Corporation, 

založené v roce 1915 v Andžo, v Japonsku. Společnost založil pan Masaburo Makita na 

výrobu elektromotorů a generátorů. První elektrické nářadí představil v roce 1958. Dnes 

je Makita Corporation jedním ze světových lídrů ve výrobě profesionálního ručního 

nářadí a příslušenství s devíti výrobními závody po celém světě. V roce 1991 Makita 
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Corporation koupila německou společnost Dolmar. České zastoupení bylo založeno až 

šest let po sametové revoluci. V sousedním Rakousku byla dceřiná společnost založena 

v roce 1981 (Makita.cz [online]). 

2.1.2 Předmět podnikání 

Makita je výhradním dovozcem zboží Makita Corporation do České republiky. 

Společnost nemá pobočky, ani e-shop a neprodává koncovým zákazníkům. Pokud si tedy 

koncový uživatel přeje zakoupit zboží značky Makita, musí navštívit autorizované 

prodejce, kterých je v České republice asi 470. (Například v Brně je takovýchto prodejců 

21.) Někteří z nich mají i e-shop, což přináší možnost si zboží objednat i z pohodlí 

domova. V roce 2018 Makita otevřela v Praze svůj první showroom (Makita.cz [online]). 

Makita v současné době nabízí téměř 400 typů profesionálního elektrického, 

akumulátorového, benzínového a vzduchového nářadí. Všechny výrobní závody Makita 

jsou certifikovány podle ISO9002 (model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do 

provozu). 

Poslední novinkou Makita Corporation je LXT technologie akumulátorových strojů 

a antivibrační AVT systém. Tyto novinky tak ještě zlepšují pohodlnost a bezpečnost 

práce (Makita.cz [online]). 
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Obrázek 3 Produkty Makita 

(zdroj: https://www.makita.cz/o-spolecnosti) 
2.1.3 Organizační struktura 

 
Obrázek 4 Organizační struktura 

(zdroj: https://www.makita.cz/o-spolecnosti) 
 

Legenda: čísla za funkcemi jsou interní označení jednotlivých oddělení 

Společnost má jednoduchou v podstatě plochou organizační strukturu. Dohled nad 

českým zastoupením má výkonný ředitel polského zastoupení Makity. Za zmínku na 

https://www.makita.cz/o-spolecnosti
https://www.makita.cz/o-spolecnosti
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tomto místě ovšem stojí, že tomu tak nebylo vždy. Od svého založení až do roku 2017 

spadala česká odnož Makity pod rakouskou dceřinou společnost Makita Werkzeug 

GmbH se sídlem ve Vídni. I díky této skutečnosti bylo sídlo české Makity umístěno do 

Brna. Ve vedení společnosti stojí jednatel, který má kontrolu na všemi dalšími 

odděleními, jako obchodní zástupce (sales manager), servis, sklad, fakturace, nákup 

a finanční manažer. Společnost měla k datu 31. 3. 2019 čtyřicet osm zaměstnanců. 

2.2 Finanční analýza společnosti 

Pro finanční analýzu jsem si vybral šest po sobě jdoucích finančních období, a to roky 

2014 až 2019. Nutno zmínit, že účetní rok podniku je od 1. dubna do 31. března 

a neodpovídá tedy roku kalendářnímu. Společnost má státem nařízený audit, protože 

aktiva překračují částku 40 milionů Kč a roční obrat převyšuje částku 80 milionů Kč. 

Audit v každém zkoumaném roce prováděla společnost z tzv. velké čtyřky, a sice 

PricewaterhouseCoopers. Vzhledem k tomu, že výsledek zkoumání auditora byl každý 

rok bez výhrad, lze konstatovat, že účetní závěrka poskytuje ve všech významných 

(materiálních) ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, v souladu s právními 

předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví. Pro účely této práce to tedy 

znamená, že zveřejněným hodnotám je možné plně důvěřovat. 

2.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Následující část práce bude věnována horizontální a vertikální analýze, na něž bude 

navazovat rozbor absolutní a procentní změny. Hlavní zdroj informací představuje 

rozvaha společnosti. Hodnoty jsou uvedeny v tisících českých korun a v procentech.  
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2.2.2 Horizontální analýza aktiv 

Tabulka 3 Horizontální analýza aktiv  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

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

AKTIVA 
CELKEM 36 764 10,92 61 045 16,35 18 011 4,15 43 339 9,58 54 311 10,96 

Dlouhodobý 
majetek -974 -27,43 1 386 53,78 1 107 27,93 -175 -3,45 1 634 33,38 

DNM – 
 

– 
 

26 
 

131 503,85 -66 -42,04 

DHM -974 -27,43 1 386 53,78 1 081 27,28 -306 -6,07 1 700 35,88 

Oběžná 
aktiva 37 717 11,35 59 558 16,09 16 908 3,93 44 182 9,89 52 677 10,73 

Zásoby 25 967 34,22 33 266 32,66 34 145 25,27 9 826 5,81 17 905 10,00 

Pohledávky 2 143 6,46 19 016 53,83 -5 777 -10,63 21 478 44,23 4 073 5,82 

Peněžní 
prostředky 8 726 3,98 12 042 5,28 

-11 
460 -4,77 12 878 5,63 30 699 12,70 

Časové 
rozlišení 21 3,82 101 17,69 -4 -0,60 131 19,61 Neuvádí se 

 

• 2014–2015 V tomto období se dlouhodobý majetek snižoval, zatímco oběžný 

majetek se zvyšoval. Nejvíce narostly zásoby, a to o 34 %. V roce 2014 proběhla 

expanze hospodářského cyklu. 

• 2015–2016 Docházelo ke zvýšení jak dlouhodobého majetku, tak oběžných aktiv. 

Nejvíce se navýšil dlouhodobý hmotný majetek a pohledávky. 

• 2016–2017 Navyšoval se dlouhodobý a oběžný majetek, nicméně už nejde o tak 

markantní růst. Opět se nejvíce navýšil dlouhodobý hmotný majetek. Došlo 

k úbytku peněžních prostředků, ale pouze o necelých 5 %. 

• 2017–2018 Zvyšovala se jen oběžná aktiva, dlouhodobá aktiva mírně klesla. 

Zvýšily se pohledávky a došlo k rapidnímu procentnímu růstu dlouhodobého 

nehmotného majetku. Celkově se zvýšil asi o 130 tisíc Kč. 

• 2018–2019 V tomto období se zvyšoval dlouhodobý majetek i oběžná aktiva. 

Snížil se dlouhodobý nehmotný majetek, ale pouze o 60 tisíc Kč.  
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Graf 1 Vývoj aktiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

Dle grafu tvoří hlavní část aktiv aktiva oběžná a aktiva stálá tedy zaujímají pouze 

minimální část. Největší podíl oběžných aktiv tvoří zásoby, zboží, které Makita koupí od 

Makita Corporation a poté prodává autorizovaným prodejcům. Dále je možné dle grafu 

konstatovat, že se aktiva v průběhu let zvyšovala, což je s největší pravděpodobností 

zapříčiněno expanzí hospodářského cyklu, kdy se ekonomice dařilo a lidé nakupovali 

nářadí více a více.  
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2.2.3 Horizontální analýza pasiv 

Tabulka 4 Tabulka č.4: Horizontální analýza pasiv  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

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

PASIVA 
CELKEM 36 764 10,92 61 045 16,35 18 011 4,15 43 339 9,58 54 311 10,96 

Vlastní 
kapitál 51 656 17,89 47 374 13,91 13 230 3,41 6 825 1,70 4 625 1,13 

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

VH minulých 
let 29 167 11,24 51 677 17,91 373 0,11 – 0,00 – 0,00 

VH běžného 
účetního 
období 22 489 77,10 -4 283 -8,29 12 857 27,14 6 825 11,33 4 625 6,90 

Cizí zdroje -14 790 -31,05 13 191 40,16 5 261 11,43 36 514 71,18 49 686 56,58 

Rezervy 9 239 146,67  -4 106 -26,43  806 7,05 2 314 18,91 1 926 13,24 

Závazky -24 029 -58,13 17 297 99,92 4 455 12,87 34 200 87,55 47 760 65,19 

Krátkodobé 
závazky -24 029 -58,13 17 297 99,92 4 455 12,87 33 406 85,52  47 977 66,20 

Časové 
rozlišení 
pasiv 102 

 
378 370,59 -480 

-
100,00 794 

 
-217 

-
27,33 

 

• 2014 2015 V tomto období se zvýšil vlastní kapitál a snížily se cizí zdroje. 

Největší nárůst zaznamenaly rezervy (146,67 %). Základní kapitál zůstal během 

celé zkoumané periody stejný, a to 200 tisíc Kč. 

• 2015–2016 Dochází ke zvýšení vlastního kapitálu i cizích zdrojů. Vlastní kapitál 

se zvyšoval, díky výsledku hospodaření minulých let. U cizích zdrojů se snížily 

rezervy a zvýšily závazky. 

• 2016–2017 Opět se zvyšoval vlastní kapitál i cizí zdroje. Největší nárůst 

zaznamenal výsledek hospodaření běžného účetního období. 

• 2017–2018 Také v tomto období se zvyšoval vlastní kapitál i cizí zdroje. Cizí 

zdroje narostly dokonce o více než 70 %. Největší podíl na tom měly závazky. 

• 2018–2019 Nadále se zvyšovaly obě hlavní části pasiv. U vlastního kapitálu to 

bylo okolo 11 %, ale u cizích zdrojů o více než 50 %. Od roku 2015 lze pozorovat 
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zvyšovaní pasiv, což bylo patrně zapříčiněno dobrou ekonomickou situací 

v podniku, i na českém trhu. 

 

 
Graf 2 Vývoj pasiv 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Poznámka ke grafu: Časové rozlišení pasiv dosahuje tak malých hodnot, že v grafu 

v tomto měřítku ani není vidět. 

Výše uvedený graf znázorňuje skutečnost, že hlavní část pasiv v průběhu zkoumaných let 

tvořil vlastní kapitál a cizí zdroje zaujímaly velmi malou část. Společnost je tedy schopna 

financovat své aktivity z vlastních zdrojů, což lze hodnotit velmi pozitivně.  
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

Tabulka 5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

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

Tržby z prodeje 
výrobků a služeb NEUV NEUV NEUV NEUV 277 15,73 50 2,45 -240 -11,49 

Tržby za prodej 
zboží 102848 26,7 89052 18,26 44 825 7,77 63 864 10,28 73 947 10,79 

Výkonová 
spotřeba NEUV NEUV NEUV NEUV 26 230 5,36 50 987 9,88 63 375 11,18 

Osobní náklady 3248 15,92 2633 11,13 1 116 4,25 601 2,19 4 247 15,16 

Úpravy hodnot v 
provozní oblastní NEUV NEUV NEUV NEUV 3 154 197,37 3 435 72,29 -3 424 -41,82 

Ostatní provozní 
výnosy 247 106,47 276 57,62 -157 -20,79 -175 -29,26 929 219,62 

Ostatní provozní 
náklady -2 -0,12 1062 63,52 -1 126 -41,19 1 226 76,24 3 695 130,38 

Provozní 
výsledek 
hospodaření 24621 64,80 -3886 -6,21 15 571 26,51 7 490 10,08 6 743 8,24 

Finanční 
výsledek 
hospodaření 3165 -163,57 -1095 -89,02 -18 -13,33 1 102 941,88 -916 -75,14 

Výsledek 
hospodaření před 
zdaněním 27786 77,05 -5251 -8,22 15 823 27,00 8 592 11,55 5 827 7,02 

Daň z příjmů  5297 76,82 -968 -7,94 2 966 26,43 1 767 12,45 1 202 7,53 

VH po zdanění 22489 77,10 -4283 -8,29 12 857 27,14 6 825 11,33 4 625 6,90 

VH za účetní 
období 22489 77,10 -4283 -8,29 12 857 27,14 6 825 11,33 4 625 6,90 

Legenda: NEUV = neuvádí se 

 

Údaje o tržbách za prodej výrobků a služeb, výkonovou spotřebu a úpravy hodnot 

v provozní oblasti společnost zveřejňovala až od roku 2017. U tržeb z prodeje výrobků 

a služeb je to logické, protože během dalších období se jednalo o minimální hodnoty. 

Makita prodává hlavně hotové zboží. Vrtačky, sekačky ani jiné další nářadí nevyrábí, ani 
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neupravuje, nakupuje hotové zboží od mateřské společnosti a dále je přeprodává 

dealerům, od kterých si jej kupují koncoví zákazníci. 

Tržby za prodej zboží se v průběhu let zvyšovaly. Na začátku zkoumaného období byl 

vzestup o více než 25 %, později se roční nárůst držel kolem 10 %. V roce 2014 měla 

Makita tržby za prodej zboží v hodnotě 384 milionů Kč. V roce 2019 to bylo už 

759 milionů Kč, společnost tedy v průběhu šesti let zdvojnásobila svoje tržby, což je 

velmi dobrý výsledek. Pokud bude tento trend pokračovat, lze očekávat, že společnost do 

pěti let přesáhne jednu miliardu, co se týče ročních tržeb za zboží. Výroční zprávy za rok 

2020 však odkryjí, jak se společnost vypořádala s pandemií COVID-19, přičemž je 

k okamžiku psaní této práce velmi těžké předvídat, jaké následky tato pandemie 

u společnosti způsobila.  

Také výsledek hospodaření se v průběhu let zvyšoval. Jedinou výjimku lze zaznamenat 

v roce 2016, kdy se výsledek nepatrně zmenšil oproti roku 2015. Mohlo to být způsobeno 

většími náklady, pravděpodobně osobními, nebo výkonovou spotřebou. Protože nejsou 

k dispozici hodnoty výkonové spotřeby za rok 2015, nelze jednoznačně konstatovat, která 

ze skutečností byla pro vysledovaný pokles rozhodující. 
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Graf 3 Graf nákladů a výnosů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

I přes chybějící výkonovou spotřebu za období 2014 až 2015 lze dle zbylých čtyř 

analyzovaných let předpokládat podobný vývoj. V těchto obdobích byly výnosy vyšší než 

náklady, a to o 10 až 20 %. Výnosy i náklady se v průběhu let téměř lineárně zvyšovaly. 

Pro společnost je prospěšné, pokud nemá kolísavé výsledky, či enormní změny v jednom 

období, které by následoval útlum, jinými slovy, pro zdravý vývoj každé společnosti je 

vždy lepší, pokud vykazuje trvalý pozitivní vývoj. 
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Graf 4 VH za účetní období 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pomocí grafu lze pozorovat, že vývoj byl postupný, (až na již zmiňovaný propad v roce 

2016). Na začátku sledovaného období měl vývoj strmější charakter, dále se křivka více 

rovnala. Zásadní je, že společnost tvoří zisk, je tedy v plusu. Nebalancuje mezi ztrátou 

a ziskem, ale je ve vysokém zisku. V posledním zkoumaném roce dosáhl zisk více než 

70 milionů Kč, a to je velmi uspokojivá bilance. Se zájmem lze očekávat, jak se tento graf 

pozmění po zveřejnění výsledků za velice neobvyklý rok 2020. Je velmi pravděpodobné, 

že doposud existující trend postupného růstu bude zasažen. Těžko ovšem říct, do jaké 

míry.   

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

 80,000

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

tis
. K

č

Roky

VH ZA ÚČETNÍ  OBDOBÍ



45 
 

2.2.4 Vertikální analýza aktiv 

Tabulka 6 Vertikální analýza aktiv  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

AKTIVA (v tisících Kč) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

AKTIVA CELKEM 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Dlouhodobý majetek 1,06 % 0,69 % 0,91 % 1,12 % 0,99 % 1,19 % 

DNM 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,03 % 0,02 % 

DHM 1,06 % 0,69 % 0,91 % 1,12 % 0,96 % 1,17 % 

Oběžná aktiva 98,78 % 99,16 % 98,93 % 98,73 % 99,01 % 98,81 % 

Zásoby 22,55 % 27,28 % 31,11 % 37,42 % 36,13 % 35,82 % 

Pohledávky 9,86 % 9,46 % 12,51 % 10,74 % 14,13 % 13,47 % 

Peněžní prostředky 65,22 % 61,13 % 55,31 % 50,58 % 48,75 % 49,52 % 

Časové rozlišení 0,16 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,16 % 0,00 % 

 

Podle tabulky lze určit, že se jedná o kapitálově lehkou společnost neboli společnost, 

u nichž převládají oběžná aktiva nad dlouhodobým majetkem, a to ve velké míře. 

Dlouhodobý majetek nepředstavoval ani v jednom zkoumaném roce více než 2 % 

z celkových aktiv. Největší podíl v aktivech má nejlikvidnější položka aktiv – peněžní 

prostředky a dále zásoby. V průběhu let se jejich poměr měnil. Poměr zásob se zvyšoval, 

zatímco poměr peněžních prostředků se snižoval. Zatímco v roce 2014 byly zásoby 

a peněžní prostředky v poměru 3:1, v roce 2019 to bylo 2:1,5. Ostatní složky aktiv svůj 

poměr měly velmi stabilní.  
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2.2.5 Vertikální analýza pasiv 

Tabulka 7 Vertikální analýza pasiv  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PASIVA CELKEM 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Vlastní kapitál 85,81 % 91,20 % 89,29 % 88,66 % 82,28 % 75,00 % 

Základní kapitál 0,06 % 0,05 % 0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,04 % 

VH minulých let 77,08 % 77,30 % 78,34 % 75,30 % 68,72 % 61,93 % 

VH běžného účetního období 8,67 % 13,84 % 10,91 % 13,31 % 13,53 % 13,03 % 

Cizí zdroje 14,16 % 8,80 % 10,60 % 11,34 % 17,72 % 25,00 % 

Rezervy 1,87 % 4,16 % 2,63 % 2,71 % 2,94 % 3,00 % 

Závazky 12,28 % 4,64 % 7,97 % 8,64 % 14,78 % 22,00 % 

Krátkodobé závazky 12,28 % 4,64 % 7,97 % 8,64 % 14,62 % 21,90 % 

Časové rozlišení pasiv 0,00 % 0,03 % 0,11 % 0,00 % 0,16 % 0,10 % 

 

Větší část pasiv tvoří vlastní kapitál. Nicméně jeho podíl se v průběhu let snižoval na úkor 

cizích zdrojů. V posledním zkoumaném roce je to v poměru 3:1. Největší část vlastního 

kapitálu tvořily výsledky hospodaření minulých let. Společnost je schopna si na sebe 

vydělat, a zároveň být ve velkém zisku.  
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2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží zejména k analýze likvidity, přičemž aby bylo možné uvést, 

že je společnost likvidní, musí mít přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad 

krátkodobými cizími zdroji. 

Tabulka 8 Analýza rozdílových ukazatelů  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Čistý pracovní kapitál (tis. Kč) 284 799 337 306 383 673 395 320 402 988 405 979 

Čisté pohotové prostředky (tis. Kč) 178 151 210 906 205 651 189 736 168 414 151 353 

Čistý peněžně-pohledávkový fond (tis 

Kč) 215 216 250 995 259 990 238 298 239 248 226 043 

 

Čistý pracovní kapitál je kladný a v průběhu let se zvyšoval. Lze uvést, že společnost má 

hodně velký čistý pracovní kapitál a je schopna uhradit neočekávané výdaje. Tyto 

výsledky naznačují, že společnost má dobré finanční zázemí a je likvidní.  

Čisté pohotové prostředky mají stejně jako ČPK ve všech analyzovaných letech kladnou 

hodnotu. Tuto skutečnost je možné hodnotit kladně, nicméně je nutné používat tento 

ukazatel opatrně, protože oběžná aktiva mohou obsahovat i nelikvidní položky. Ukazatel 

ČPP nejprve stoupal, a poté klesl dokonce pod hodnotu začátku zkoumaného období. 

Nicméně i tak byly hodnoty ve všech letech více než uspokojivé, a tím pádem byla 

společnost schopen vždy zaplatit okamžitě splatné dluhy. 

Čistý peněžně-pohledávkový fond se také ve všech letech držel kladných hodnot. Tento 

ukazatel vylučuje z výpočtu z oběžných aktiv nelikvidní zásoby a pohledávky, a tudíž 

představuje jakýsi kompromis mezi oběma předešlými ukazateli. Čistý peněžně-

pohledávkový fond měl podobný vývoj jako ČPP, tedy nejdříve stoupal a pak mírně 

klesnul, ale důležité je, že vždy dosahoval kladných hodnot. 
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Graf 5 Analýza rozdílových ukazatelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

2.4.1 Analýza likvidity 

Tyto ukazatelé nám sdělují, jestli je společnost schopna platit své krátkodobé závazky. 

Tabulka 9 Analýza likvidity 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Okamžitá likvidita 5,3 13,2 6,9 5,9 3,3 2,3 

Oborová hodnota 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 

Pohotová likvidita 6,2 15,5 8,5 7,1 4,3 2,9 

Oborová hodnota 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

Běžná likvidita 8,0 21,4 12,4 11,4 6,8 4,5 

Oborová hodnota 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 

 

Doporučené hodnoty okamžité likvidity jsou 0,9 – 1,1. Těchto hodnot společnost 

nedosahuje ani v jednom roce. Nejblíže tomu byla v roce 2019, kdy byla okamžitá 

likvidita 2,3. Zároveň platí, že hodnoty okamžité likvidity společnosti každý rok 

přesahovaly průměrné oborové hodnoty. V roce 2015 byla hodnota dokonce šedesát 

šestkrát větší. Pohotová likvidita také ani jeden rok nedosáhla doporučené hodnoty, 
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kterou je 1. Opět je také možné pozorovat, že hodnoty pohotové likvidity mnohonásobně 

přesahují oborový průměr. Stejně tak hodnoty běžné likvidity několikanásobně překračují 

oborový průměr a jsou tedy i mnohem větší než doporučené rozmezí 1,5 – 2,5. 

Na základě získaných hodnot lze konstatovat, že všechny tři druhy likvidity jsou větší než 

doporučené a oborové hodnoty a společnost tudíž vykazuje vysokou likviditu. To může 

být nepříznivým jevem pro vlastníka, protože většina jeho finančních prostředků je 

uložena v aktivech. Nicméně kvůli typu podnikání společnosti je to legitimní fakt, jelikož 

společnost kupuje zásoby od mateřské společnosti a pak je bez jakékoliv úpravy prodává 

dealerům. Je možné tedy shrnout, že byť pro vlastníky takto vysoká likvidita není zrovna 

ideálním stavem, lze ji obecně hodnotit jako pozitivní faktor. Pro management totiž 

představuje zvyšování ziskovosti a pro věřitele znamená jistotu plnění smluvních 

závazků. (Růčkova, 2019, s 57-58). 

2.4.2 Analýza zadluženosti 

Ukazatelé této analýzy nám sdělují, v jaké míře jsou aktiva společnosti financována 

vlastním, či cizím kapitálem. 

Tabulka 10 Analýza zadluženosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Celková zadluženost % 14,2 % 8,8 % 10,6 % 11,3 % 17,7 % 25,0 % 

Koeficient samofinancování % 85,8 % 91,2 % 89,3 % 88,7 % 82,3 % 75,0 % 

Doba splácení dluhů (roky) 1,5 0,5 1,1 1,0 1,0 1,2 

Úrokové krytí 22,2 44,4 83,4 158,3 207,0 77,9 

 

Celková zadluženost by měla být co nejmenší, protože čím je větší, tím stoupá riziko pro 

věřitele. Tento ukazatel měl kolísavou tendenci. Nejprve klesl na 8,8 % v roce 2015, což 

je velmi nestandardní hodnota. Poté začala celková zadluženost stoupat, a to až na 

hodnotu 25 % v roce 2019. Nicméně i tento údaj je stále velmi uspokojivý. Znepokojující 

by byly hodnoty nad 50 %. 

Koeficient samofinancování tento ukazatel se nejprve mírně zvýšil a poté začal klesat. 

Měl tedy přesně opačný průběh než celková zadluženost. Součet těchto dvou ukazatelů 
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by měl dohromady dosahovat právě 100 % a této hodnoty bylo ve všech zkoumaných 

letech dosaženo, nelze tedy zjištěné hodnotit jinak, než jako „předpisové“ výsledky. 

Doba splácení dluhů vyjadřuje za jak dlouhou dobu by byla společnost schopna splatit 

všechny své závazky při současné výkonosti. Nejdelší byla tato doba v roce 2014. 

Vypozorovaný rok a půl je však stále velmi dobrá hodnota. Potřebný čas se v průběhu 

následujících let snížil dokonce jen na půl roku, což je extrémní. Následně se držel kolem 

uspokojivého jednoho roku a několika měsíců. 

Úrokové krytí udává kolikrát je zisk vyšší než úroky. Tento ukazatel se lineárně zvyšoval 

až na téměř nereálné číslo 207. Tyto hodnoty jsou velmi nestandardní a daleko přesahují 

průměr. Byť lze v posledním roce zaznamenat více jak dvojnásobný propad, je hodnota 

77,9 stále vysoce výjimečný. 

 
Graf 6 Analýza zadluženosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Analýza zadluženosti nám ukazuje, jak moc společnost využívá cizí zdroje neboli jak má 

velký dluh. Graf zadluženosti potvrzuje mé tvrzení, že společnost Makita má minimální 

dluhy. Je zde vidět, že společnost je vždy schopna si sama financovat alespoň tři čtvrtiny 

svých výdajů. 
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2.4.3 Analýza aktivity 

Pomocí těchto ukazatelů můžeme sledovat, zda společnost má nadbytek, nebo nedostatek 

aktiv neboli jak efektivně je využívá. 

Tabulka 11 Analýza aktivity 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obrat celkových aktiv 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 

Obrat stálých aktiv 108,3 189,2 145,5 122,6 140,0 116,3 

Obrat zásob 5,1 4,8 4,3 3,7 3,8 3,9 

Doba obratu zásob (dny) 71,0 75,2 84,4 98,1 94,1 93,4 

Doba splatnosti pohledávek (dny) 31,0 26,1 33,9 28,1 36,8 35,1 

Doba splatnosti krátkodobých závazků (dny) 38,7 12,8 21,6 22,6 38,1 57,1 

 

Obrat celkových aktiv se od roku 2014 do roku 2019 zvýšil. Tento růst byl ovšem pouze 

nepatrný a později se sledovaná hodnota nadále drží stabilní a uspokojivé výše. 

Obrat stálých aktiv měl mírně kolísavý trend, a sice proto, že vyjma roku 2015 byly 

hodnoty spíše stabilní. Tento ukazatel by měl být větší než předchozí, což ve všech 

zkoumaných letech platí. 

Obrat zásob se každý rok o kousek snížil, nicméně rozdíl mezi rokem 2014 a 2019 je jen 

1,2 takže se nejednalo o nijak dramatický rozdíl. I obrat zásob měl proto stabilní tendenci. 

Doba obratu zásob měla stoupající tendenci až do roku 2018, kdy mírně klesla. Ale i tak 

rozdíl mezi nejkratší a nejdelší dobou obratu zásob je necelý měsíc, což opět reprezentuje 

vyrovnané výsledky. A protože se nejedná o zboží, které by podléhalo rychlé zkáze, 

představuje i sto dní dobrou hodnotu. 

Doba splatnosti pohledávek byla v průběhu zkoumaného období téměř totožná. Rozdíl 

mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou byl pouze 10,7 dne. Jelikož hodnoty okolo jednoho 

měsíce jsou více než žádoucí, lze konstatovat, že společnost nebyla, resp. není, nikdy 

nucena se složitě či dlouhodobě domáhat svých pohledávek. 

Doba splatnosti krátkodobých dluhů měla kolísavější trend než předchozí ukazatel. Roky 

2014 a 2018 jsou skoro dvakrát vyšší než roky 2016 a 2017, nicméně všechny hodnoty 
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v těchto letech jsou v normě. Rok 2015 byl naprostý extrém, neboť 12,8 dne, jako doba 

splatnosti krátkodobých závazku je opravdu velmi nízká hodnota. Výsledky v roce 2019 

jsou o poznání horší než v roce 2015 a hodnota 57,1 dne není zcela ideální.  

 

 
Graf 7 Graf aktivity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Analýza aktivity určuje, jak je společnost efektivní, zda má přebytečnou kapacitu, nebo 

naopak nedostatek aktiv. Výše uvedený graf porovnává, jak se vyvíjela v průběhu let 

doba obratu zásob, splatnost pohledávek a splatnost krátkodobých závazků. Doba obratu 

zásob je vždy nejvyšší hodnota. Ale jak již bylo zmíněno, společnost neprodává ani 

nevyrábí zboží, které by podléhalo rychlé zkáze nebo mělo nějakou minimální dobu 

trvanlivosti. Jestliže společnost disponuje kvalitními skladovacími prostorami, potom zde 

nářadí může být uskladněno i po dobu několika let. Jedinou nevýhodou může být, pokud 

se na trhu objeví novější model určitého zboží, který budou zákazníci preferovat více. 

Zřejmě je pro společnost lepší, pokud má zboží uloženo na skladě, než když má peníze 

v bance. 

Co se týče doby splatnosti pohledávek a krátkodobých závazků, tak tyto hodnoty byly 

mírně kolísavé a v průběhu let se lišila jejich délka. Lze shrnout, že až na hodnotu doby 

splatnosti krátkodobých závazků v roce 2019 byly všechny zjištěné hodnoty v normě. 
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2.4.4 Analýza rentability 

Tyto ukazatelé zobrazují návratnost zisku z vložených prostředků. 

Tabulka 12 Analýza rentability 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ROI 11,2 % 17,5 % 13,7 % 16,6 % 16,8 % 16,4 % 

ROE 10,1 % 15,2 % 12,2 % 15,0 % 16,4 % 17,4 % 

ROS 7,6 % 10,6 % 8,2 % 9,7 % 9,8 % 9,4 % 

ROA 8,7 % 13,8 % 10,9 % 13,3 % 13,5 % 13,0 % 

ROCE 11,4 % 18,3 % 14,0 % 17,0 % 17,3 % 16,9 % 

 

ROI – Rentabilita vloženého kapitálu zaznamenala kolísavý vývoj. V průměru se držela 

kolem 13–14 % a žádných větších odchylek nedosáhla. Tento ukazatel poměřuje získaný 

zisk a výši zdrojů, které na zisk byly využity. Znamená to, že čím je toto číslo větší, tím 

lepší to pro společnost je. Záleží na daném oboru, ale zřejmě v žádném není možné, aby 

tato hodnota dosahovala 100 %.  

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu měla velmi podobně kolísavé tendence jako ROI, 

kromě roku 2019. ROE vyjadřuje efektivnost reprodukce vlastního kapitálu. Opět je 

možné zjištěné ukazatele vyhodnotit jako více než uspokojivé. 

ROS – Rentabilita tržeb měla velmi obdobné směřování jako ROE, a dokonce úplně 

stejný vývoj jako ROI. Opět jsou hodnoty nadprůměrné. 

ROA – Rentabilita celkových aktiv dosahovala taktéž mírně kolísavého trendu, ale 

většinu zkoumaného období se držela kolem hodnoty 13 %. Tyto výsledky lze proto 

označit za stabilní a nadprůměrné. 

ROCE – Rentabilita dlouhodobých zdrojů vykazovala až na rok 2014 relativně 

obdobných hodnot. Nezbývá než zopakovat, že i v tomto ohledu jsou zjištěné údaje 

vyrovnané a nadprůměrné, a to i přes pokles v roce 2016. 



54 
 

 
Graf 8 Analýza rentability 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pomocí grafu lze názorně doložit, že všechny ukazatele rentability měly stejný vývoj 

v průběhu let, kromě ROE, který v roce 2019 stoupnul, zatímco ostatní ukazatelé klesy. 

Všechny ukazatele dosáhly vrcholu v roce 2015, poté mírně klesly a během let 2017 až 

2019 byly téměř identické. Fakt, že ani jeden rok nebyla žádná rentabilita záporná, 

představuje příznivé zjištění. Jako úspěch je možné dále hodnotit, že společnost má 

stabilní výsledky, nicméně je otázkou, zdali by nebylo žádoucí, aby se výsledky ukazatelů 

rentability každý rok mírně zvyšovaly.  
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2.5 Analýza provozních ukazatelů 

Následující ukazatele slouží k sledování efektivity a aktivity společnosti. 

Tabulka 13 Analýza provozních ukazatelů 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mzdová produktivita 1,94 2,96 2,43 2,98 3,24 3,01 

Materiálová náročnost výnosů 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Vázanost zásob na výnosy 0,20 0,21 0,23 0,27 0,26 0,26 

Produktivita z přidané hodnoty (tis. Kč 

na zaměstnance) 1657,00 2542,83 2214,95 2442,50 1957,30 2723,52 

 

Mzdová produktivita ukazuje, kolik výnosů spadá na jednu korunu mezd. Tento ukazatel 

měl stoupající tendenci, kromě roku 2016, kdy mírně klesl. Zjištěné lze klasifikovat 

kladně, neboť tento ukazatel by měl v průběhu let stoupat. 

Materiálová náročnost výnosů zobrazuje, jak jsou výnosy zatíženy spotřebovaným 

materiálem. Tento ukazatel byl v průběhu let téměř identický a současně velmi malý. 

Výnosy byly tedy minimálně zatíženy. 

Vázanost zásob na výnosy mírně stoupla v průběhu let ale rozdíl mezi rokem 2014 a 2019 

je opravdu nepatrný. Protože jsou zjištěné hodnoty nízké, je možné uvést, že jen 

minimální počet zásob je vázán na výnosy. 

Produktivita z přidané hodnoty měla kolísavou tendenci. Rok 2014 zaznamenal nejnižší 

hodnotu a rok 2019 zase nejvyšší, nicméně během zkoumaného období se tento ukazatel 

ve značné míře měnil. Tento ukazatel můžeme označit i jako efektivitu lidské práce. Ze 

získaných hodnot můžeme určit, že zaměstnanci jsou nadprůměrně efektivní. Společnost 

potřebuje velmi málo zaměstnanců, aby vytvářela dobré výsledky. 
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Graf 9 Počet zaměstnanců 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Na předchozí provozní ukazatel měl vliv i vývoj počtu zaměstnanců, který je zobrazený 

v grafu. 

2.6 Analýza ukazatelů na bázi cash flow 

Hlavním cílem těchto ukazatelů je zjistit potencionální budoucí platební potíže. 

Tabulka 14 Analýza ukazatelů na bázi cash flow 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2017 2018 2019 

Rentabilita tržeb z CF 6,09 % 10,90 % 13,34 % 

Rentabilita vložených prostředků z CF 8,37 % 15,07 % 18,42 % 

Úrokové krytí z CF 80,06 185,39 87,62 

 

Rok 2017 je prvním rokem kdy společnost sestavuje přehled o peněžních tocích, tudíž lze 

analyzovat jen poslední 3 roky v této práci zkoumaného období. 

Rentabilita tržeb z cash flow – má kolísavý trend. Důležité však je, že ani jeden rok nebyla 

záporná. Poslední rok dosáhla solidní hodnoty 13,34 %. 

Rentabilita vložených prostředků – má jako předchozí ukazatel kolísavou tendenci. Opět 

největší hodnotu pozorujeme v roce 2019 a to 18,42 %. Také platí, že ani jeden rok nebyly 

dosaženy záporné hodnoty. 
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Úrokové krytí z cash flow – i tento ukazatel vykazuje kolísavý charakter. V roce 2018 

dosáhl maximální hodnoty a to 185,39 %. V obecné rovině lze však uvést, že za celé 

analyzované období dosáhla společnost slušných hodnot. 

2.7 Analýza soustav ukazatelů 

Následující ukazatelé slouží jako tzv. souhrnné. Jsou proto zaměřeny na více činností 

společnosti a mají tudíž kapacitu lépe zhodnotit finanční situaci ve svém celku. 

2.7.1 Bankrotní modely 

Altmanova analýza  

Tabulka 15 Altmanova analýza 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

X1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

X2 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 

X3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 

X4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 

X5 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 

Z-skóre 3,6 4,1 3,9 4,0 3,9 3,7 

 

Altmanova analýza neboli Altmanův index finančního zdraví udává, zda je společnost 

finančně zdravá a nesměřuje k bankrotu. Hodnoty Z-skóre nejprve vystoupaly na vrchol 

v roce 2015, a poté začaly mírně klesat. Na následujícím grafu je zobrazen vývoj Z-skóre, 

spolu s horní hranicí šedé zóny, která je 2,99. V každém roce měla společnost velkou 

rezervu k této zóně. Rekordních výsledků dosáhla v 2015, kdy byla hodnota 4,1 což je 

naprosto skvělý výsledek. Nicméně od roku 2015 tato hodnota začala mírně klesat 

a v roce 2017 se její snižování urychlilo. Lze pouze odhadovat, jak se bude křivka vyvíjet 

v roce 2020, který je zasažený pandemií Covid-19, zda se ještě sníží, nebo naopak začne 

znovu stoupat. Celkově vzato, výsledky ve zkoumaných letech jsou vysoce nadprůměrné. 
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Graf 10 Altmanova analýza 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Model IN05 
Tabulka 16 Model IN05 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

X1 0,9 1,5 1,2 1,1 0,7 0,5 

X2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

X3 0,4 0,7 0,5 0,7 0,7 0,6 

X4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

X5 0,7 1,9 1,1 1,0 0,6 0,4 

IN05 2,7 4,7 3,5 3,5 2,7 2,2 

 

Model IN05 neboli index důvěryhodnosti, má za cíl vyhodnotit finanční zdraví 

společnosti v českém prostředí. Hodnota tohoto ukazatele začala v roce 2014 na čísle 2,7 

a poté se zvyšovala až na číslo 4,7 v roce 2015. V dalším roce se dvakrát zmenšila. Nutno 

říct, že hodnota 4,7 z roku 2015 je nesmírně vysoká. Vrchní hranice šedé zóny má 

hodnotu 1,6, tudíž rok 2015 tuto hodnotu překračoval téměř třikrát. I když došlo v roce 

2019 k velkému snížení, společnost má stále relativně velkou rezervu nad šedou zónou. 
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Společnost byla tedy ve všech zkoumaných letech nadstandardně zdravá a důvěryhodná. 

V porovnání Modelu IN05 s Altmanovým modelem, můžeme pozorovat, že křivky měly 

velmi podobný vývoj. 

Aby se předešlo problémům s použitím indexu IN05, které může vyvolat ukazatel X2 

(EBIT/nákladové úroky) v případě úroků blížící se nule, byla tato hodnota omezena 

číslem devět. 

 

 
Graf 11 Model IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

2.7.2 PESTLE analýza 

PESTLE analýza zkoumá vnější prostředí působící na organizaci, které by mohlo být 

v budoucnu příležitostí nebo hrozbou.  

Faktory, které mohou společnost ovlivnit, jsou: 

Politické faktory 

Společnost Makita podniká v České republice, tudíž podléhá zákonům a daním České 

republiky. Mezi další politické faktory lze zařadit aktuální politickou situaci, pozici 

a stabilitu vlády, monetární a fiskální politiku. 
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Ekonomické faktory 

Mezi hlavní ekonomické faktory ovlivňující společnost patří:  

• Inflace – může vést ke snížení kupní síly peněz a případnému menšímu zájmu 

zákazníku. 

• Vývoj úrokových sazeb – může ovlivnit nejen samotnou firmu ale i dodavatelé 

a zákazníky. 

• Výše hrubého domácího produktu – představuje výši poptávky produktů. 

• Nezaměstnanost – byla v ve zkoumaném období extrémně nízká, což mohlo vést 

k problému nalezení vhodné pracovní síly. 

Sociální faktory 

Důležitými sociálními faktory jsou vzdělanost obyvatelstva, jejich stáří, velikost 

populace, náboženství a zkrátka všechno, co hraje roli při hledání nové pracovní síly. 

Nezaměstnanost je v České republice nejnižší v Evropě. Kvůli současné situaci se 

zvýšila, a momentálně je kolem 4 %, ale i tak je nezaměstnanost v ČR extrémně malá. 

V Praze, a ve velkých městech, je ještě menší, proto má Makita dlouhodobě problém najít 

kvalitní pracovní sílu.  

Technologické faktory 

Doba je velmi rychlá, výrobky a postupy se inovují přes noc. Jestli Makita chce držet 

krok s konkurencí, a být ještě rychlejší a efektivnější, měla by uvažovat o větší 

automatizaci ve skladech.  

• Investice podniku do nových prostředků – nové stroje a vybavení odpovídající 

dnešní době. 

• Nové pracovní postupy – možná by bylo dobré zvážit investice do robotů, kteří 

by nahradili lidi, aby výdej objednávek byl, pokud možno, co nejrychlejší, 

nejefektivnější a s co nejmenší chybovostí. 

Legislativní faktory 

Vztahují se k právnímu prostředí, ve kterém společnost podniká. Makita musí reagovat 

na změny v legislativě. Například často dochází ke změnám v zákonu o dani z přidané 

hodnoty. Pro rok 2021 bude platit zvýšení minimálních záloh na zdravotní a sociální 

pojištění. Dále bude čerpáná kompenzace a dotace pro ty, které zasáhla pandemie Covid-

19. 
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Ekologické faktory 

Jsou zákony a vyhlášky, kterými hlavně stát vydává limity v oblasti ekologie a jejich 

hlavním cílem je tedy ochrana životního prostředí. Je to především Evropská unie, která 

vydává stále přísnější a někdy bohužel i nikoli zcela jasná nařízení, která jsou velmi 

častou nerealizovatelná v praxi a zbytečně tím ničí podnikání společností.  

V současné době společnost nijak zvlášť nezatěžuje životní prostředí, ale existuje několik 

možností, aby chod společnosti byl co nejekologičtější. Společnost by mohla na střechu 

svého skladu nainstalovat solární panely, aby se ušetřilo za energii.  

Nákup elektromobilů pro obchodní zástupce by bylo nesmyslné, protože najezdí velké 

množství kilometrů a elektromobily mají chabý dojezd, nabití baterií trvá věčnost oproti 

natankování benzínu či nafty a infrastruktura dobíjecích stanic je v České republice velmi 

omezená. 

Dále by společnost mohla využívat více ekologických materiálů pro balení zásilek, čímž 

by se snížila spotřeba plastů. 

2.7.3 Porterova analýza pěti sil 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části této práce, Porterova analýza zkoumá vnější 

faktory společnosti, a to hlavně její konkurenty a odvětví, ve kterém konkrétní firma 

působí. Konkrétně lze k pěti dynamickým faktorům, které ovlivňují ceny, náklady 

a potřebné investice, uvést následující. 

Potencionální nová konkurence 

Potencionální novou konkurenci může představovat levné nářadí neznámých značek 

prodávané převážně v supermarketech, o jejichž kvalitně je možné místy pochybovat. 

Někteří lidé mohou být toho názoru, že pro jejich občasné domácí kutilství stačí levnější 

nástroj ze supermarketu, ve kterém navíc ani není vyškolený personál, který může 

o daném zboží poskytnout potřebné informace. Hlavní výhodou tohoto zboží je tedy nižší 

cena, která ovšem bude nejčastěji na úkor kvality. 

Dalším potencionálním konkurentem mohou být zahraniční e-shopy, které nakoupí zboží 

značky Makita od jiného než českého dovozce, například e-shop Amazon.  
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Současná konkurence 

Makita patří mezi leadery na trhu, přičemž jejími hlavními konkurenty jsou NAREX 

s.r.o., Metabo s.r.o. a BOSCH-DACH Praha, spol. s r.o. Jelikož společnost nabízí široké 

množství zboží, tak má samozřejmě i další konkurenty v ostatních relevantních odvětví. 

Například mezi zahradními sekačkami to je Gardena, Husquarna nebo Honda. Mezi 

čistícími stroji například společnost Karcher. Každá z těchto značek má jiný systém 

zastoupení v České republice. Některé využívají menší prodejce nebo mají vlastní e-shop 

či prodávají přímo koncovým zákazníkům. I když společnost patří mezi leadery v každém 

odvětví, tak většina lidí má značku Makita spojenou hlavně s profesionálním nářadím, 

jako vrtáky a vrtačky. Málo kdo ví, že vyrábí například i vysokotlaké čističe nebo rádia 

pro dělníky. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Jedinými dodavateli jsou Makita Corporation, která zahrnuje zboží Makita i Dolmar. 

Makita Corporation je mateřská společnost Makity, tudíž se jedná bezesporu 

o spolehlivého dodavatele, kterému záleží na dobrém jméně značky. Problém může 

nastat, pokud se zvednou náklady na výrobu nářadí v dané zemi, což se dále projeví i na 

ceně zboží v tuzemsku. Dále může také nastat problém s dopravou. Makita má po celém 

světě šest výrobních továren. Je třeba plánovat objednávky zboží dopředu a počítat 

s možným zpožděním. V současné době se kvůli pandemii Covid-19 uzavíraly některé 

výrobní linky, což způsobilo zpomalení výroby a dodávky zboží. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratelé si uvědomují, že Makita je prestižní značka a její zboží je velmi kvalitní. 

Zároveň vědí, že zkušení dělníci a truhláři vyžadují kvalitní vybavení. Od zahraničního 

zastoupení Makity si zboží objednat nemohou, protože by tím porušili firemní pravidla. 

České zastoupení Makity může dodávat zboží jen tuzemským prodejcům.  

Substituty 

V oboru, ve kterém podniká Makita, není substituční výrobek. Pokácet strom nebo 

vyvrtat díru ve zdi nelze bez příslušného nářadí. Jako substitut se dá považovat 

konkurenční výrobek od dobré značky. Dále již záleží na zákazníkovi, jak na něj výrobek 

působí a jaké má předešlé zkušenosti se značkou. Také samozřejmě hraje značnou roli 

cena. 
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2.7.4 SWOT analýza 

SWOT analýza hledá a následně zkoumá silné a slabé stránky vnitřních faktorů podniku, 

příležitosti a hrozby zvenčí. Dle mého názoru jsou to tyto: 

Silné stránky: 

• Zastoupení světové značky se stoletou historii 

• Etablovanost v České republice 

• Dobré jméno značky 

• Prémiovost výrobků 

• Pozice leadera na trhu s nářadím 

• Spokojenost zákazníků 

• Nízká zadluženost 

• Samostatnost  

• Stabilní finanční výsledky 

• Vysoká rentabilita 

Slabé stránky: 

• Pronájem skladu a kanceláří 

• Malé využívání sociálních sítí 

• Malé využití nových technologii 

Příležitosti: 

• Zrychlení výdeje zboží 

• Vetší kvalifikovanost zaměstnanců 

• Větší propagace o rozmanitosti portfolia zboží 

• Větší automatizace ve skladu 

Hrozby: 

• Ekonomická krize 

• Dovoz zboží ze zahraničí 

• Levní nekvalitní konkurenti 

• Růst cen prodávaného zboží 

• Růst cen dopravy 

• Zpřísnění emisních norem EU 
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3 VYHODNOCENÍ ANALÝZY 

V rámci zhodnocení, Makita je dceřiná společnost celosvětově etablovaného koncernu 

Makita Corporation. Její zastoupení funguje v České republice od roku 1995 a má 

v tuzemsku tedy poměrně dlouhou historii. Finanční situace Makity jistě zajímá 

především Makita Corporation, která dbá na to, aby se její dceřiné společnosti v České 

republice dařilo a šířila dobré jméno celé značky. 

Aktiva společnosti se každý rok zvyšovala. Největší růst zaznamenala oběžná aktiva, a to 

konkrétně zásoby. Samotná činnost společnosti spočívá v jednoduchém obchodním 

modelu, a sice nákupu zboží od mateřské společnosti a jeho následném prodeji 

profesionálním prodejcům. Proto také největší část aktiv tvoří zásoby, tzn. zboží na 

skladě. Dlouhodobý majetek společnosti je oproti oběžným aktivům nepatrný. 

Pasiva se také v průběhu let zvyšovala. Velkou část pasiv tvoří vlastní kapitál, naproti 

tomu cizí zdroje jsou zhruba šestkrát menší. Tato skutečnost je pro chod společnosti velmi 

příznivá, protože si nemusí půjčovat a využívat cizí zdroje. Svoji činnost je společnost 

schopna financovat ze svých vlastních peněz. Vlastní kapitál se v průběhu let postupně 

zvyšoval, až na druhou polovinu zkoumaného období, kdy byl vývoj tohoto kapitálu 

nepatrný. 

Tržby z prodeje výrobků a služeb jsou minimální, protože společnost nic nevyrábí 

a nabízí minimum služeb. Hlavní příjem je z tržeb za prodej zboží, jež se každý rok 

zvyšovaly. V roce 2014 byly 384 milionů a v roce 2019 dosáhly bezmála 759 milionů. 

Náklady byly každý rok zhruba o 10 až 20 % nižší než tržby. 

S výjimkou roku 2016, kdy společnost zaznamenala mírný pokles, evidovala společnost 

vždy zvýšení výsledku hospodaření za příslušné účetní období, přičemž lze uvést, že 

pokaždé se jednalo o velmi vysoký zisk. V roce 2014 to bylo necelých 30 milionů. V roce 

2019 to bylo už přes 70 milionů. 

Analýza rozdílových ukazatelů byla každý rok kladná s tím, že jednotlivé ukazatele měly 

ovšem rozdílný vývoj. Čistý pracovní kapitál se nejprve zvyšoval a poté se začal 

zarovnávat. Čisté pohotové prostředky a čistý peněžně-pohledávkový fond se nejprve 

zvyšovaly do roku 2016 a poté začaly mírně klesat. 

Analýza likvidity vykázala vyšší hodnoty, než je standard. Byly způsobeny tím, že 

společnost má většinu finančních prostředků vloženou v zásobách na skladě. Nicméně 
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tento fakt by mohl trošku znepokojovat vlastníky společnosti. Ze strany managementu, 

věřitelů, zákazníků a dodavatelů je tato skutečnost ovšem zajisté hodnocena velmi kladně. 

Zadluženost v letech 2014–2015 klesla z 14,2 % na 8,8 %, což je skvělý výsledek 

v daném oboru. Poté se začala zvyšovat až na 25 % v roce 2019, nicméně i tato hodnota 

je nadprůměrně nízká. Společnost je tedy velmi málo zadlužená a 75 % své činnosti je 

schopna hradit z vlastních zdrojů. 

Aktivita společnosti je také na výjimečně dobré úrovni. Společnost neprodává žádné 

zboží, které by mělo určenou dobu trvanlivosti a průměrná délka setrvání zboží na skladě 

je legitimních 80 dnů. Doba splatnosti pohledávek i krátkodobých závazků se držela 

v průměru kolem 30 dní, takže opět úctyhodný výsledek. 

Všechny ukazatele rentability byly každý rok kladné, což je chvalitebné znamení. Navíc 

dosahovaly velmi vysokých výsledků. Také měly téměř identický průběh. Svého maxima 

dosáhly v roce 2015. Mírný pokles z roku 2016 byl následován navýšením v roce 2017, 

od kterého se dále držely téměř stejných hodnot. Jejich průměr byl 13,4 %. 

Oba bankrotní modely (Altmanova analýza a Model IN05) potvrdily, že společnost 

během zkoumaného období byla vysoko nad hranicí šedé zóny. Společnost tedy tvořila 

hodnotu a byla důvěryhodná, přičemž dle obou aplikovaných modelů dosáhla vrcholu 

v roce 2015. 

Prostřednictvím veškerých uplatněných kroků finanční analýzy bylo zcela jednoznačně 

dokázáno, že společnost Makita, spol. s r.o. tvoří hodnotu, je finančně zdravá a dosahuje 

stabilních a nadprůměrných výsledků. V rámci zkoumaného období bylo zjištěno, že 

každý rok docílila společnost vysokých zisků, vykázala dobrou rentabilitu, minimální 

zadluženost a byla, resp. je, schopna vždy a včas splácet své závazky. Lze tedy shrnout, 

že se jedná se o velice důvěryhodnou společnost, přičemž mezi faktory, které k výše 

uvedeným nestandardním výsledkům přispívají, patří zejména:  

• Vynikající vedení a management společnosti, který má bohaté zkušenosti v oboru, 

umí jednat s lidmi a orientuje se v dané oblasti podnikání. 

• Zkoumané období let 2014 až 2019 bylo nejen v České republice, nýbrž 

i celosvětově, vnímáno jako období expanze hospodářského cyklu, (přičemž roky 

2018 a 2019 bývají označovány jako jeho vrchol). 
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• Byl zaznamenán velký rozvoj v oblasti stavebnictví a strojírenství, což jsou obory, 

ve kterých jsou produkty značky Makita využívány nejvíce. 

• Společnost zastupuje světoznámou značku, jež je zárukou kvality.  



67 
 

4 VLASTNÍ NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ FINANČNÍ 
SITUACE 

Z analýz vyplývá, že společnost dlouhodobě vykazuje velice uspokojivé finanční 

výsledky. Nebude proto lehké navrhnout řešení, jak tyto, již v podstatě vynikající, 

výsledky ještě zdokonalit. Potenciální možnost zlepšení, resp. vývoje, je však možné 

shledávat v následujících třech oblastech, a sice v koupi či pronájmu skladových prostor. 

Makita dosahuje vynikajících finančních výsledků a už by si zasloužila vlastní sídlo, od 

roku 1995, kdy byla společnost založena, je již stabilizovaná. 

Dále to je automatizaci výdejů zboží a větší propagaci na sociálních sítích a oslovení 

mladé generace zákazníku. 

 

Vlastní skladovací prostory 

Společnost momentálně funguje již ve druhém skladu a nyní hledá další, větší, prostory, 

kam by se přestěhovala, protože současný prostor je již nedostačující. Společnost tedy 

byla, resp. je, za svého působení na území České republiky vždy v nájmu a stojí za 

zvážení, zda opět vstoupit do třetího nájemního vztahu, nebo investovat do vlastních 

skladovacích prostor, protože finanční výsledky by to mohly umožňovat.  

Nevýhody nájmu – Nejistota, to je hlavní nevýhoda pronájmu skladovací haly. Vlastník 

může kdykoli ukončit smlouvu. Dále záleží na podmínkách, které by byly nastaveny ve 

smlouvě jako například výpovědní doba. Dále nájemce nemá garanci, že vlastník bude 

chtít smlouvu prodloužit. Tudíž může nastat situace hledání nového prostoru v nejméně 

vhodnou dobu. Pokud není smlouva dobře nastavena může v průběhu času nájem stoupat. 

Dále by mohl nastat problém s dokládáním vyúčtování za energie a služby, pokud není 

ve smlouvě sjednán paušální režim. Další nevýhodou je, že prostory není možné upravit 

přesně dle vlastních potřeb. 

Výhody nájmu – Jednoznačnou výhodou umístění skladu do pronajatého prostoru je 

určitá míra „bezstarostnosti“. Když se něco rozbije, nebo nefunguje, stačí zavolat majiteli 

a ten musí chybu opravit. Nicméně je třeba mít štěstí na majitele. Pronajímatel se může 

ukázat jako nekomunikativní a bude problém se s ním domluvit, aby určitou potřebnou 

opravu provedl rychle. Nakonec se může stát, že si nájemce opravu zařídí sám, za vlastní 

náklady, a bude se s pronajímatelem přít o uhrazení těchto nákladů. Také je potřeba mít 
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v nejlepším případě výhodnou smlouvu, ve které budou pravidla pro takové situace 

jednoznačně stanovena, což se stane málokdy, protože nájemce má při vyjednávání 

smlouvy slabší pozici. Jde o otázku tzv. běžné a pravidelné údržby a opravy, kterou jak 

nájemce, tak pronajímatel vždy vidí rozdílnými pohledy. Jako příklad lze uvést režim 

servisování klimatizace. Bude její pravidelná údržba, která stojí i tisíce eur, hrazena 

nájemcem, či majitelem? 

Současný sklad se nachází v městské části Brno Tuřany, což je skvělá lokalita díky 

blízkosti dálnice D1 a D2. Vedení by i nadále preferovalo umístění v lokalitě Brno-město. 

Umístění skladu v okrese Brno-venkov by mohlo představovat komplikace pro 

zaměstnance z hlediska dojíždění.  

Makita momentálně využívá sklad o výměře 4600 m2. Nové prostory by, dle vedení, měly 

být minimálně dvakrát, ideálně třikrát větší, přičemž jedním z nejdůležitějších požadavků 

je minimální výška budovy 12 m kvůli vysoko zdvižným vozíkům. Dalším požadavkem 

je dobré napojení na hlavní dálniční tahy. Bohužel žádná nemovitost o těchto vlastnostech 

není, dle běžně dostupných online zdrojů na území Brna na prodej. Nicméně v Adamově, 

což je 20 km za Brnem, lze nalézt nabídku prodeje vhodných prostor o velikosti 12330 m2 

za 125 milionů Kč. Kdyby byl tento sklad v Brně, odhadoval bych jeho cenu na 

150 milionů korun. S touto částkou budu dále pracovat. 

Co se týče pronájmu, tak v Brně jsou celkem čtyři volné sklady k pronájmu v rozmezí od 

12000 do 16000 m2 a jejich měsíční pronájem činí od 1,2 do 1,8 milionů korun. Pro 

výpočet budu používat částku 1,5 milionů korun. 

Samostatný pozemek k prodeji o požadované velikosti se v současné době neprodává.   

Tudíž lze porovnat tyto varianty: 

1. Pronájem skladu za 1,5 milionů korun měsíčně. 

2. Koupě skladu za cca 150 milionů korun. 

Vezme-li se v úvahu varianta získání úvěru ve stejné výši jako nájem (1,5 milionů korun), 

tak by jej společnost splatila za 8,3 roku, což je velmi krátká doba pro splacení úvěru. 

Navíc si myslím, že banka by neměla problém poskytnout Makitě úvěr na takovou částku 

díky její důvěryhodnosti. Dále jsem toho názoru, že při současné finanční situaci by si 

společnost nemusela půjčovat celou částku, nýbrž pouze část.  
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Nicméně finální rozhodnutí, zda si skladové prostory koupit či pronajmout, nebude na 

společnosti ale na realitním trhu. Plocha pozemku přesahující 10000 m2 je skutečně velká 

a v současné době je takovýchto pozemků v lokalitě Brno-město opravdu minimum, 

zvláště když je dalším požadavkem minimální výška budovy o 12 metrech. 

Zkrátka požadavky společnosti není možno v současné době naplnit při koupi vlastního 

skladu. Takže je pro společnost lepší si skladové prostory pronajmout. Nicméně 

v případě, že by se objevila možnost koupě pozemku v ceně kolem 150 milionů korun, 

tak by o tomto kroku měla společnost vážně uvažovat.  

Samozřejmě je tu možnost koupit pozemek a následně stavět mimo Brno. Například 

v Pohořelicích, v Hustopečích nebo u Znojma jsou dostatečně velké parcely. V tomto 

případě by se ale museli hledat noví zaměstnanci nebo zajistit dopravu stávajících z Brna.  

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že žádná z uvažovaných variant nepředstavuje pro 

společnost zcela ideální scénář. Odmyslíme-li aktuální nedostupnost vhodných 

nemovitostí, tak by z mého pohledu bylo pro společnost nejlepší zvolit koupi, a to proto, 

že u nájmu shledávám jistou nesvobodu jako největší kámen úrazu. 

FINANCOVÁNÍ NOVÝCH SKLADOVÝCH PROSTORŮ 

Makita během zkoumaného období dosáhla čistého zisku přes 320 milionů korun. Tudíž 

bychom mohli říct, že by si mohla klidně dovolit pořídit hned dvě haly (stále počítáme 

s hodnotou kolem 150 milionů korun). Nicméně nevíme, kolik procent ze zisku odvádí 

své mateřské společnosti. Takže nejsme schopni určit kolik má společnost momentálně 

k dispozici prostředků ke koupi, ale dovolil bych si tvrdit, jestli by nebyla společnost 

někomu podřízená tak by pro ni neměl být problém celou koupi financovat jen z vlastních 

zdrojů. 

Za optimální finanční strukturu se považuje takové rozložení kapitálu, které je spojeno 

s minimalizací veškerých nákladů na jeho pořízení a které je zároveň v souladu 

s předpokládaným vývojem tržeb a zisku a majetkovou strukturu podniku (Růčková, 

2019, s 28). 

Když by se zvážila varianta úvěru, určitě by musel být zaplacen nějaký úrok. Některé 

banky nabízí podnikatelské úvěry s úrokovou sazbou i pod 4 % ale většina nabídek je 

kolem 5 a více %. Nicméně při financování z vlastních zdrojů by tato situace nenastala. 

Ke konci fiskálního roku 2019 disponovala Makita peněžními prostředky na účtech 
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v hodnotě přes 270 milionů korun. Bylo by vhodné zvážení i finanční pomoci mateřské 

společnosti. Tato varianta by měla být také výhodnější než bankovní úvěr. V neposlední 

řadě je nutné připomenout současnou situaci pandemie Covid-19 a velice nezodpovědné 

chování vlády, její hlavní prioritou je totiž jen znovu zvolení, proto tu máme rekordní 

zadluženost, která může ještě narůstat z důvodů současných restrikcí. Tudíž by bylo pro 

Makitu dobré investovat do vlastní nemovitosti kvůli hrozbě vyšší inflace v budoucích 

letech. 

Dále by investice do vlastních prostorů byla výhodná i z pohledu daňových odpisů, 

jelikož by si společnost mohla část pořizovací ceny majetku mohla uplatnit v daňovém 

přiznání za určité zdaňovací období. Nová budova by patřila do 6. odpisové skupiny, tudíž 

počet let odepisování by byl 50. Roční odpis by byl cca 3 miliony korun. 

𝑁á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒

𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑝𝑙á𝑡𝑘𝑦  

Rovnice 32 Návratnost investice 

(Zdroj: 14 Managementmania.com) 

 

Tabulka 17 - Návratnost investice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cena nové budovy 150 000 000 Kč 
Měsíční splátka/měsíční nájem 1 500 000 Kč 
Doba návratnosti 8,33 let 

 

Podle tabulky návratnosti investice do nové budovy, můžeme pozorovat, že doba 

návratnosti je pod 10 let, tudíž můžeme investici doporučit, jelikož se jedná o krátkou 

dobu. 

Jak již bylo zmíněno, společnost během své 26leté existence je ve druhém skladu a hledá 

nové větší prostory. Případná koupě vlastní nemovitosti s pozemky by mohla umožnit 

případné další rozšíření haly i v budoucnu. Ušetřily by se budoucí náklady, jelikož 

stěhování samo o sobě není levný proces, navíc do nákladů lze zahrnout i ztrátu, kterou 

Makita utrpí během doby stěhování, kdy nebudou moct fungovat v běžném provozu. 

Pokud to současný realitní trh umožní měla by společnost, dle mého názoru, preferovat 

koupi vlastní budovy před nájmem. Společnost má dostatek prostředků, aby nemusela 
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využívat externí financování. Dále je doba návratnosti investice velmi krátká. Mohla by 

umožnit i případné rozšíření v dalších letech a v neposlední řadě by mohla uplatnit 

možnost daňových odpisů. 

 

Automatizace  

Ať už by společnost nový sklad koupila, či byla v nájmu, tak další z možností, jak zlepšit 

finanční situaci, ale především chod společnosti, je větší automatizace výdeje zásilek ze 

skladu. Dle mého názoru je systém výdeje zásilek a chod skladu zastaralý na to, jak velká 

společnost Makita je. Myslím, že by společnost potřebovala podobný systém, jaký jsem 

viděl například ve skladu firmy Movianto nebo Nutrend. V těchto skladech používá 

každý zaměstnanec speciální náramkové „hodinky“, které umí naskenovat kód jednotlivé 

lokace a propojit se s registrem zásob. Skladník má tedy ihned přehled o tom, zda je právě 

toto zboží to, které zrovna potřebuje, jaké množství konkrétního produktu je k dispozici 

a kde se nachází. V neposlední řadě by tento systém také usnadnil práci při inventuře. 

V těchto skladech také používají pro některé lokace automatické zdvižné jeřáby 

(ještěrky), takže není potřeba, aby někteří zaměstnanci měli školení na jejich řízení. Tyto 

i další automatizace by urychlily výdej objednávek, vedly by ke zmenšení chybovost, 

zvýšení efektivnosti a možná i k nahrazení několika pracovních míst, a tím tedy ke snížení 

mzdových nákladů. 

Jako další inspiraci si můžeme vzít tzv. Amazon’s Smart Warehouse. CTO Amazonu 

Werner Vogels popsal jejich sklady jako „Symfonii lidí a strojů pracujících společně“. 

V těchto skladech už dávno neplatí, že by pracovníci nachodili několik kilometrů denně, 

nýbrž všechno zboží jim přiváží roboti podle konkrétní objednávky a na nich je jen 

kontrola a balení. Samozřejmě nutno zmínit, že Amazon prodává hlavně zboží jako 

telefony nebo knihy, kterou jsou většinou menší a lehčí. Makita má ve svém sortimentu 

i sekačky nebo elektrocentrály, které váží i desítky kilo a nejsou nejmenší, proto by 

nemohl být použit úplně stejný systém jako u Amazonu, ale muselo by se jednat 

o individuální přístup, jak propojit zaměstnance s roboty. (13. Inside Amazon’s Smart 

Warehouse) 
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Propagace 

Výrobky Makita nejsou typickým produktem k propagaci na sociálních sítích. Nákup 

tohoto zboží v mnohých z nás nevyvolává pocit radosti, jako tomu často bývá při koupi 

jiného zboží, které bývá na sociálních sítích běžně propagováno (elektronika, oblečení, 

kosmetika, auta atd.). Produkty této společnosti jsou účelové a lidé si je kupují pro práci. 

Proto si myslím, že by společnosti měla využívat tyto platformy spíše kvůli většímu 

povědomí veřejnosti než jako prodejní nástroj. Sociální sítě jsou velmi jednoduchý 

komunikační prostředek a je díky nim možné oslovit velké množství lidí. Nicméně 

uživatelé těchto sítí bývají především lidé mladší generace, kteří nejsou běžnou skupinou, 

na kterou tato společnost obvykle míří. V každém případě by bylo dobré nad tímto 

nápadem přemýšlet, protože jeho realizace by pro společnost nebyla nijak nákladná. 

Pokud by působení Makity na sociálních sítích mělo úspěch, společnost by z toho mohla 

jen prosperovat. Když by se pro tento způsob propagace společnost rozhodla, nastává 

otázka, kdo by se o jejich sociální sítě staral. Zda by to byl někdo interní nebo by Makita 

využila služeb nějaké externí firmy specializující se na sociální sítě, tato varianta by byla 

jistě nákladnější ale dovolím si tvrdit, že také efektivnější.  
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ZÁVĚR 

Předmětem této bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situaci společnosti 

Makita, spol. s.r.o a podání konkrétních návrhů pro dosažení lepších výsledků. Za tímto 

účelem byla provedena finanční analýza společnosti, a to za období let 2014 až 2019. 

(Protože finanční rok společnosti neodpovídá roku kalendářnímu, byl rozbor proveden 

konkrétně za období 1. 4. 2014 až 31. 3. 2019.) 

Úvodní pasáž teoretické části obsahuje vedle uvedení jejího cíle i její metodiku. Dále 

v rámci teoretické části došlo k definování samotného pojmu finanční analýza a byly 

představeny zdroje informací, jež jsou k jejímu provedení nezbytné. Následoval rozbor 

ukazatelů finanční analýzy a to tak, že byly vysvětleny a představeny jejich konkrétní 

výpočty. 

Po úvodním podrobnějším představení společnosti Makita, spol. s r.o., byla praktická část 

věnována reálnému využití v teoretické části představených ukazatelů a výpočtů.  

Během této analýzy bylo zjištěno, že společnost byla během období 2014–2019 každý 

rok vysoce zisková. Její čistý zisk za rok 2019 přesahoval 70 milionů Kč. Společnost je 

minimálně zadlužená (v průměru celková zadluženost činila 14,6 %). Naprostou většinu 

své činnosti je schopna sama financovat, a to víc jak ze tří čtvrtin. Společnosti dále 

vykazuje velmi dobrou rentabilitu. Je schopna platit včas své závazky a zároveň také 

vymáhat včas své pohledávky. Má stabilně dobré výsledky a v průběhu zkoumaného 

období zaznamenala značný progres. 

Pro vylepšení finanční situace společnosti jsem navrhnul zvážení investice do vlastních 

prostor, větší automatizaci výdeje zásilek, a větší využívání sociálních sítí. 

Makita, spol. s r.o. zaznamenala během let 2014 až 2019 skvělé finanční výsledky 

a můžeme ji označit za finančně zdravou společnost. Za obvyklé situace bych usuzoval, 

že společnost bude v těchto dobrých výsledcích pokračovat i nadále. Bohužel nás všechny 

zasáhla neočekávaná situace v roce 2020, a sice pandemie onemocnění Covid-19, která 

ovlivnila celý svět. Uzavíraly se školy, továrny, obchody. Tento faktor ovlivnil 

ekonomiku na celém světě. Mohu pouze odhadovat, jak se bude finanční situace 

společnosti vyvíjet nadále a jaké budou její výsledky za rok 2020. Já se osobně 

domnívám, že se její finanční situace nijak výrazně nezmění. Teoreticky by pandemie 

společnosti mohla dokonce pomoct, a to vzhledem k tomu, že prvními obchody, které se 
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v České republice po prvním plošném uzavření na jaře roku 2020 znovu otevřely, byly 

právě hobby markety, kde se zboží Makita prodává. Lidé nemohli cestovat a většina 

z nich zvolila dovolenou v tuzemsku nebo pouze na chatě. Tudíž měli více času pro své 

kutilství. Rozvoj stavebnictví se také nijak zvlášť nezpomalil, staví se stále dál. Není tedy 

zcela nereálná domněnka, že pandemie chod společnosti nijak zvlášť neohrozí. S jistotou 

to bude možné samozřejmě ověřit až ve chvíli, kdy budou zveřejněny finanční výsledky 

za rok 2020 a 2021.  
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