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Abstrakt  

Tato bakalářská práce se zaměřuje na měření a hodnocení výkonnosti firmy Tierra Verde, 

s.r.o. v letech 2015-2019. Práce se dělí na 3 části. První část je zaměřená na teoretická 

východiska, kde je vysvětlená finanční analýza a její metody. Druhá část je analytická, 

kde je provedená finanční analýza firmy a na konci této části je souhrnné zhodnocení 

finanční situace. V poslední části jsou představeny návrhy pro zlepšení aktuální situace.  

 

Abstract  

This bachelor’s thesis focuses on the measurement and evaluation of the performance of 

Tierra Verde, Ltd. in 2015-2019. The paper is divided into 3 parts. The first part covers 

theoretical foundations and includes a description of financial analysis and its methods. 

The second part is analytical and entails a financial analysis of the company as well as an 

overall evaluation of the financial situation at the end. The last part introduces suggestions 

aiming at improvement of the current situation. 
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ÚVOD 

Téma této bakalářské práce je měření a hodnocení výkonnosti firmy. Měření a následně 

hodnocení je zpracováno prostřednictvím vybraných ukazatelů finanční analýzy, díky 

kterým bude dosaženo cíle této práce. Finanční analýza je zpracovaná pro                             

roky 2015-2019.  

V dnešní době je pro firmy dobré znát svou finanční situaci, jelikož o podniku dokáže 

mnohé říct. Ať už tyto informace slouží pro externí nebo interní uživatele.  

Pro mou bakalářskou práci jsem si vybrala firmu Tierra Verde, s.r.o., která je 

československý výrobce ekodrogérie a ekokosmetiky. Firma na trhu působí 13 let a za 

tuto dobu expandovala i do dalších států Evropy. Pro firmu je však stále důležité, aby vše 

bylo ekologické a měla co nejmenší dopady na životní prostředí. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První je teoretická část, v které jsou vysvětleny 

základní pojmy finanční analýzy, výkonnosti, účetní výkazy, uživatelé finanční analýzy 

a vybrané ukazatele s doporučenými hodnotami a oborovými průměry. 

Druhá je analytická část, kde je nejprve představena firma a poté je vypracovaná finanční 

analýza pomocí vybraných ukazatelů. Výsledné hodnoty jsou znázorněny v tabulkách a 

grafech pro lepší orientaci. Tyto hodnoty jsou navíc ještě porovnány s oborovými 

průměry a doporučenými hodnotami. Na konci této části je zhodnocení finanční situace 

podniku.  

V poslední části jsou představeny návrhy pro zlepšení výkonnosti firmy. Dále také 

obsahuje závěr, kde jsou shrnuté a zhodnocené výsledky z analytické části.    
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je změření a zhodnocení výkonnosti společnosti Tierra 

Verde, s.r.o. v letech 2015-2019 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy a na závěr 

navrhnutí opatření pro zlepšení finanční situace.  

Dílčími cíli práce jsou:  

• představení společnosti Tierra Verde, s. r. o., 

• analýza absolutních ukazatelů, 

• výpočet rozdílových ukazatelů, 

• výpočet poměrových ukazatelů a porovnání s oborovým průměrem, 

• výpočet soustav poměrových ukazatelů, 

• shrnutí a zhodnocení výsledků finanční analýzy, 

• vlastní návrhy na zlepšení finanční situace společnosti. 

Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretická hlediska, v jejichž rámci 

jsou vysvětleny základní pojmy týkající se finanční analýzy a výkonnosti. Tyto informace 

budou následně použity v analytické části.  

V druhé části jsou představeny základní informace o společnosti. Poté jsou zde 

vypočítány vybrané ukazatele, které se porovnají s oborovými průměry a doporučenými 

hodnotami. Pro výpočet ukazatelů jsou použité účetní výkazy firmy (rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty) z let 2015-2019. Na závěr této části je zhodnocení finanční situace 

společnosti.  

V poslední části jsou prezentovány návrhy pro zlepšení finanční situace a výkonnosti 

společnosti.  

 

 

  



13 

 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části práce se nachází definování základních pojmů finanční analýzy a 

měření výkonnosti, kterými se v této práci budu zabývat.  

2.1 Výkonnost  

Pojem výkonnost používáme téměř každodenně bez ohledu na naše odborné nebo 

zájmové zaměření. Jelikož se používá v hodně oborech, pro vysvětlení výkonnosti 

můžeme najít nespočet definic. V obecném pojetí výkonnost znamená charakteristiku, 

která popisuje způsob neboli průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost 

(Wagner, 2009, s. 17). 

Informace o výkonnosti podniku jsou významné pro zhodnocení jeho procesu tvorby 

výkonu a jeho potenciálního rozvoje. Tyto informace nalezneme především ve 

výsledovce (Fibírová, Šoljaková, 2005, s. 15). 

Finanční výkonnost podniku by měla odrážet výsledky chování podniku ve finančních i 

v nefinančních oblastech podnikového řízení (Knápková, Pavelková, 2017, s. 151). 

2.1.1 Měření výkonnosti 

Měření výkonnosti můžeme vysvětlit jako měření činnosti, při které dochází k přiřazení 

hodnoty určité charakteristice zkoumaného objektu. Výsledkem této činnosti je hodnota 

vztahující se k této charakteristice, která může sloužit k popisu určité charakteristiky 

objektu, a to v případě, že víme, jak ji interpretovat. (Wagner, 2009, s. 35). 

2.2 Finanční analýza  

Pod pojmem finanční analýza si můžeme představit systematický rozbor získaných dat, 

která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy zahrnují hodnocení 

firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek (Růčková, 

2019, s.9). 

Finanční analýza poskytuje představu o finančním zdraví podniku. Tvorbu finanční 

analýzy má na starost finanční manažer a vrcholové vedení podniku. Provádí se 

především před investičním a finančním rozhodováním v podniku (Vochozka, 2017, s. 

32). 
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2.2.1 Účel finanční analýzy 

Finanční analýza se používá ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

Dokáže odhalit, zda je dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, zda 

využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a mnoho dalších 

významných skutečností. Průběžná znalost finanční situace firmy pomáhá manažerům 

správně se rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční 

struktury, při poskytování obchodních úvěrů, při rozdělování zisku apod. (Knápková, 

Pavelková, 2017, s.17). 

2.2.2 Uživatelé finanční analýzy  

Informace, které souvisí s finanční situací podniku, zajímají mnoho subjektů, kteří 

přijdou nějakým způsobem do styku s podnikem. Finanční analýza je důležitá pro 

akcionáře, věřitelé a další externí uživatele, stejně jako pro manažery podniku. Výčet 

uživatelů finanční analýzy je velice rozsáhlý a rozmanitý. Jedno mají všichni společné a 

to, že potřebují vědět, aby mohli řídit (Grünwald, Holečková, 2007, s.27). 

Uživatele finanční analýzy můžeme rozdělit na externí a interní. Mezi externí můžeme 

zařadit stát nebo banky, mezi interní řadíme zaměstnance nebo manažery.  

Stát a jeho orgány 

Stát se zaměřuje především na kontrolu vykazovaných daní a dále využívá informace o 

podnicích pro různé státní statistiky, rozdělování finančních výpomocí a sleduje finanční 

zdraví podniků, kterým byly v rámci veřejné soutěže svěřeny státní zakázky (Vochozka, 

2020, s. 33). 

Investoři 

Investoři využívají zprávy o finanční analýze podniku především proto, aby získali 

dostatečné množství informací pro rozhodování o potenciálních investicích. Sledují 

především míru rizika a výnosů spojených s vloženým kapitálem. Dále jim také poskytuje 

informace o tom, jak podnik nakládá s prostředky, které do podniku vložili (Vochozka, 

2020, s. 33). 

Banky a jiní věřitelé 

Tyto subjekty využívají informace z finanční analýzy pro získání představy o finančním 

zdraví budoucího či existujícího dlužníka. V počáteční fázi se věřitel rozhoduje, zda úvěr 
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poskytne, v jaké výši a za jakých podmínek. Stává se, že součástí úvěrových smluv bývá 

pravidelné předávání zpráv o finanční situaci podniku (dlužníka) (Vochozka, 2020, s. 33). 

Obchodní partneři 

Obchodní partneři sledují především zadluženost, solventnost a likviditu podniku. Tyto 

ukazatele jsou projevem krátkodobého zájmu zákazníků a dodavatelů. Stejně důležité je 

však i hledisko dlouhodobé, které představuje dlouhodobou stabilitu obchodních vztahů 

(Vochozka, 2020, s. 33). 

Manažeři 

Manažeři využívají finanční analýzu pro potřeby operativního a strategického finančního 

řízení podniku. Ve většině podniků bývají právě manažeři zpracovateli, protože mají 

přístup i k informacím, které nejsou veřejně dostupné externím uživatelům (banky, stát, 

investoři atd.). Výstupy z finanční analýzy využívají manažeři ke každodenní práci a 

snaží se tak naplánovat základní cíle podniku (Vochozka, 2020, s. 33). 

Zaměstnanci  

Zaměstnanci mají přirozený zájem na prosperitě a stabilitě podniku. Především se jedná 

o prosperitu a jistotu zaměstnání, o stabilitu v oblasti mzdové a sociální, případně růst 

mezd (Vochozka, 2020, s. 33). 

Další uživatelé 

Výše uvedený seznam uživatelů finanční analýzy není zcela úplný a je tedy zřejmé, že se 

význam finanční analýzy nesmí podceňovat. V současnosti je sestavování a 

vyhodnocování finančních ukazatelů běžnou součástí činností podniku (Vochozka, 2020, 

s. 33). 

2.2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Pro úspěšné zpracování finanční analýzy jsou důležité zejména základní účetní výkazy:  

• rozvaha, 

• výkaz ze zisku a ztrát, 

• přehled o peněžních tocích (Růčková, 2019, s. 22).  

Rozvaha  

Mezi základní účetní výkazy každého podniku patří rozvaha, která nás informuje o tom, 

jaký majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů je tento majetek financován. Rozvaha se 
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vždy sestavuje k určitému datu a musí platit, že aktiva se rovnají pasivům. (Knápková, 

Pavelková, 2017, s. 24). 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 

Rozvaha nás informuje o celkové finanční situaci podniku. V rozvaze můžeme najít údaje 

stavu majetku k určitému datu, a to v uspořádání podle jednotlivých forem prostředků a 

zdrojích tohoto majetku v uspořádání podle původu zdrojů (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015, s. 27). 

Aktiva  

Majetek se dělí na tří základní skupiny – stálá aktiva (dlouhodobý majetek), krátkodobý 

oběžný majetek a třetí skupinu tvoří specifická skupina přechodných aktiv (časové 

rozlišení). (Vochozka, 2020, s. 35). 

Aktivy v širším pojetí rozumíme celkovou výši ekonomických zdrojů, jimiž podnik 

disponuje v určitém časovém okamžiku (Růčková, 2019, s. 25). 

Pasiva 

Strana pasiv bývá také označována jako strana zdrojů financování firmy. Na této straně 

hodnotíme finanční strukturu analyzované firmy. Finanční struktura podniku představuje 

strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je financován majetek podniku (Růčková, 

2019, s. 27) 

Tabulka 1: Struktura rozvahy (Knápková, Pavelková, 2017, s.24) 

ROZVAHA 
AKTIVA PASIVA 

 A.  Pohledávky za upsaný ZK  A. Vlastní kapitál  

 B.  Dlouhodobý majetek   A.I. Základní kapitál 

 B.I.  DNM  A.II. Ážio a kapitálové fondy 

 B.II.  DHM  A.III. Fondy ze zisku  

 B.III.  DFM  A.IV. VH minulých let 

 C.  Oběžná aktiva  A.V. VH běžného účetního období 

 C.I.  Zásoby  A.VI. 

Rozhodnuto o zálohách na výplatě 

podílu na zisku  

 C.II.  Pohledávky  B. + C. Cizí zdroje 

 C.II.1  Dlouhodobé pohledávky  B. Rezervy 

 C.II.2  Krátkodobé pohledávky  C. Závazky 

 C.III.  Krátkodobý finanční majetek   C.I. Dlouhodobé závazky 

 C.IV.  Peněžní prostředky  C.II. Krátkodobé závazky 

 D.  Časové rozlišení aktiv   D. Časové rozlišení pasiv  
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Výkaz zisku a ztráty  

Výnosy, náklady a výsledek hospodaření tvoří obsah účetního výkazu zisku a ztráty. Tento 

výkaz může být sestaven v druhotném nebo účelovém členění (Knápková, Pavelková, 

2017, s. 41). 

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

účetní období bez ohledu na to, zda došlo k jejich inkasu. Naopak náklady představují 

peněžní částky, které podnik v daném období účelně vynaložil na získání výnosů, i 

přestože k jejich skutečnému zaplacení nemuselo dojít ve stejném období (Knápková, 

Pavelková, 2017, s. 40). 

Výsledek hospodaření (VH) podniku je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady 

(Knápková, Pavelková, 2017, s. 41).:  

 

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 − 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 = 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í (+𝑧𝑖𝑠𝑘, −𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑎) 

 

Výkaz zisku a ztráty se v České republice používá ve formě stupňovité podoby. To 

znamená, že se dělí na provozní, finanční a mimořádnou část. Všechny části dohromady 

dávají výsledný výsledek hospodaření (Vochozka, 2020, s. 37).  

Přehled o peněžních tocích   

Přehled o peněžních tocích nebo také výkaz cash flow podává informace o peněžních 

tocích v průběhu účetního období. Peněžními toky označujeme přírůstky (příjmy) a 

úbytky (výdaje) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Tento výkaz slouží 

k posouzení skutečné finanční situace. 

Výkaz se většinou rozděluje na tři základní části: provozní činnost, investiční činnost a 

finanční činnost (Růčková, 2019, s. 35). 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období se rovná součtu 

peněžních prostředků na začátku období a peněžních toků z výše uvedených činností. 

Výkaz je velmi užitečný pro posouzení likvidity a také platební schopnosti podniku 

(Grünwald, Holečková, 2007, s. 46). 
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2.3 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele vycházejí z dat, které jsou ve finančních výkazech. Vývoj těchto dat 

je zjišťován v rámci jednoho řádku účetního výkazu (rozvahy nebo výsledovky) a jeho 

změny ve více obdobích zkoumá jako rozdíl absolutních hodnot za předcházející a běžné 

období (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 84).  

Absolutní ukazatele se využívají k analýze vývojových trendů (srovnání vývoje v časových 

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

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

(Knápková, Pavelková, 2017, s. 71). 

2.3.1 Horizontální analýza  

Horizontální analýza firmy se zabývá otázkami: o kolik se změnily jednotlivé položky 

finančních výkazů v čase anebo o kolik procent se změnily jednotlivé položky v čase 

(Růčková, 2019, s. 118). 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝑛 − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎(𝑛−1) 

 

𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 
𝑥100 

2.3.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza představuje procentní rozbor základních účetních výkazů. Vertikální 

rozbor je vyjadřován relativně (v procentním vyjádření), je tedy možné ho využít pro 

srovnání s firmami v rámci stejného oboru podnikání, anebo s odvětvovými průměry 

(Růčková, 2019, s. 113).  

Vertikální analýza spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako 

procentního podílu k jediné zvolené základně položené jako 100 % (Knápková, 

Pavelková, 2017, s. 71).  

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =
𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎

𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑎
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2.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

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

likviditu. K nejznámějším rozdílovým ukazatelům patří čistý pracovní kapitál, čisté 

pohotové prostředky a čistý peněžní majetek (Knápková, Pavelková, 2017, s. 85). 

Rozdílové ukazatele vznikají jako rozdíl dvou či více veličin (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015, s. 69). 

2.4.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) neboli provozní kapitál je rozdíl mezi oběžným majetkem 

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

pracovní kapitál představuje tu část oběžného majetku, která je financována 

dlouhodobým kapitálem (Knápková, Pavelková, 2017, s. 85). 

- Manažerský přístup 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

- Investorský přístup  

Č𝑃𝐾 = (𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒) − 𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

Jestliže nám ukazatel vyjde kladně, udává nám část oběžných aktiv, kterou podnik nebude 

muset vydat na úhradu závazku. Často je také ČPK označován jako ,,ochranný polštář“ 

pro případ neočekáváné potřeby likvidních prostředků. Vyjde-li ukazatel záporně, 

znamená to, že krátkodobými zdroji je financována i část stálých aktiv (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 98-99). 

2.4.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) určují okamžitou likviditu právě splatných 

krátkodobých závazků. Je to rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě 

splatnými závazky. Jestliže do peněžních prostředků zahrneme pouze hotovost a zůstatek 

na běžném účtu, jedná se o nejvyšší stupeň likvidity (Knápková, Pavelková, 2017, s. 86).  

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
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2.4.3 Čistý peněžní majetek 

Také označován jako čistý peněžně-pohledávkový finanční fond představuje kompromis 

mezi ukazateli ČPK a ČPP. Z oběžných aktiv vylučuje zásoby nebo i nelikvidní 

pohledávky. Od takto očištěných oběžných aktiv se odečítají krátkodobá závazky 

(Sedláček, 2007, s. 38-39). 

Č𝑃𝑀 = (𝑂𝐴 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑛𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦) − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

2.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější metody finanční analýzy, 

jelikož poskytují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách podniku (Sedláček, 2007, s. 55). 

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

zisku a ztráty, příp. cash flow. Lze proto zkonstruovat velké množství ukazatelů 

(Knápková, Pavelková, 2017, s. 87). 

Mezi poměrové ukazatele patří ukazatele zadluženosti, likvidity, rentability, aktivity, a 

další (Knápková, Pavelková, 2017, s. 87). 

2.5.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky. Obecně 

se dá říct, že poměřují to, čím je možno platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel) (Knápková, Pavelková, 2017, s. 93). 

Ukazatelé likvidity odhalují schopnost podniku splácet krátkodobé závazky, neboť trvalá 

platební schopnost je jednou ze základních podmínek úspěšné existence podniku 

(Růčková, 2019, s.128). 

Obecné schéma pro ukazatele likvidity lze zapsat takto (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, 

s.132): 

𝑃𝑜𝑚ě𝑟𝑜𝑣ý 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =
Čí𝑚 𝑗𝑒 𝑚𝑜ž𝑛𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡

𝐶𝑜 𝑗𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑛𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡 
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Běžná likvidita (likvidita III. stupně) 

Určuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Je citlivá na strukturu 

zásob a jejich správné oceňování vzhledem k jejich prodejnosti a také na strukturu 

pohledávek vzhledem k jejich neplacení ve lhůtě či nedobytnosti (Sedláček, 2007, s. 66). 

Vyjadřuje schopnost firmy uhradit do jednoho roku splatné závazky, kdy za prostředky 

schopné uhradit závazky se považují oběžná aktiva (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, 

s.132). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele je v rozmezí 1,5-2,5. Pokud se oběžný majetek a 

krátkodobé závazky rovnají (hodnota ukazatele je rovna 1) je podniková likvidita značně 

riziková, a to zejména pokud je obrat krátkodobých závazků vyšší než obrat oběžných 

aktiv (Knápková, Pavelková, 2017, s. 94). 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 

Pohotová likvidita se snaží odstranit nevýhody běžné likvidity. Vylučuje zásoby z OA a 

ponechává v čitateli jen peněžní prostředky (v hotovosti a na bankovních účtech), 

krátkodobé CP a krátkodobé pohledávky (očištěné od těžko vymahatelných a 

pochybných, protože by neoprávněně zlepšovaly hodnotu ukazatele) (Sedláček, 2007, s.                        

67). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 1-1,5. Při poměru menším než 1 musí podnik 

spoléhat na případný prodej zásob (Knápková, Pavelková, 2017, s. 95). 

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) 

Okamžitá likvidita poměřuje schopnost podniku hradit své právě splatné dluhy. Do 

čitatele se dosazují peníze (v hotovosti a na běžných účtech) a jejich ekvivalenty (volně 

obchodovatelné krátkodobé CP, splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky). Do jmenovatele 

pak krátkodobé závazky (Sedláček, 2007, s. 67). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
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Doporučovaná hodnota okamžité likvidity je v rozmezí 0,2-0,5. Vysoké hodnoty 

ukazatele svědčí o neefektivním využití finančních prostředků (Knápková, Pavelková, 

2017, s. 95). 

2.5.2 Ukazatele zadluženosti  

Poukazují na vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku. Zároveň měří 

rozsah, v jakém podnik používá dluhy k financování (tedy zadluženost podniku) 

(Sedláček, 2007, s. 63). 

Ukazatele zadluženosti hodnotí finanční strukturu firmy z dlouhodobého pohledu. 

Používá se jako indikátor výše rizika, které firma podstupuje při určité struktuře vlastních 

a cizích zdrojů. Také slouží jako míra schopnosti firmy znásobit své zisky využitím 

vlastního kapitálu (Roučková, 2019, s. 132). 

Celková zadluženost  

Celková zadluženost se vypočítá jako podíl cizích zdrojů (celkového dluhu) k celkovým 

aktivům. Čím je větší podíl vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti 

ztrátám věřitelů v případě, že by nastala likvidace. Věřitelé z tohoto důvodu 

upřednostňují nízký ukazatel zadluženosti (Sedláček, 2007, s. 63). 

Tento ukazatel je nutné posuzovat v souvislosti s celkovou výnosnosti podniku a se 

strukturou cizího kapitálu (Roučková, 2019, s. 68). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem k ukazateli celkové zadluženosti. 

Vyjadřuje finanční nezávislost podniku. Oba ukazatele (jejich součet je roven 1) 

informují o finanční struktuře podniku (finanční stabilitě) (Sedláček, 2007, s. 64). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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Úrokové krytí  

Ukazatel úrokového krytí nám říká, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Úrokové krytí 

poukazuje na to, jak velký je bezpečnostní polštář pro věřitele (Roučková, 2019, s. 68). 

Pokud se ukazatel rovná číslu 1, znamená to, že podnik vytvořil zisk, který je dostatečný 

pro splácení úroků věřitelům, ale na stát v podobě daní, a především na vlastníka 

v podobě čistého zisku nic nezbylo. Z toho vyplývá, že tato hodnota není pro podnik 

uspokojivá. Odborná literatura uvádí většinou doporučenou hodnotu tohoto ukazatele 

vyšší než 5 (Knápková, Pavelková, 2017, s. 90). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Doba splácení dluhů (cizích zdrojů) 

Doba, za kterou podnik dokáže splatit své dluhy, je vypočítána jako poměr cizích zdrojů 

a zisku před daněmi, odpisy a úroky (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s.148). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎů =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 3,5 roku, minimálně by měla být vyšší než 1 rok, 

jinak by čerpání dlouhodobých zdrojů ztrácelo smysl (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, 

s.148).  

2.5.3 Ukazatele aktivity  

Měří, jak podnik dokáže hospodařit se svými aktivy. Jestliže jich má více, než je vhodné, 

vznikají mu zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Má-li jich naopak nedostatek, pak se 

musí vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí a přichází o 

výnosy, které by mohl získat (Sedláček, 2007, s. 60). 

Ukazatele aktivity lze vyjádřit v podobě obratu jednotlivých položek aktiv, příp. pasiv, 

nebo v podobě doby obratu jednotlivých aktiv, příp. pasiv (Knápková, Pavelková, 2017, 

s. 107). 

Obrat celkových aktiv 

Udává počet obrátek (tj. kolikrát se aktiva obrátí) za daný časový interval (za rok) 

(Sedláček, 2007, s. 61). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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U tohoto ukazatele platí, že čím větší hodnota ukazatele, tím lépe. Minimálně se 

doporučuje hodnota 1, hodnotu však ovlivňuje i příslušnost k odvětví. Nízká hodnota 

znamená neúměrnou majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivní využití 

(Knápková, Pavelková, 2017, s. 107-108). 

Obrat zásob 

Můžeme ho znát také jako ukazatele intenzity využití zásob a vyjadřuje, kolikrát je 

v průběhu roku každá položka zásob podniku prodána a znovu naskladněna (Sedláček, 

2007, s. 61). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Doba obratu zásob 

Vyjadřuje dobu, po kterou jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich spotřeby (jde-

li o suroviny a materiál) nebo do doby jejich prodeje (u zásob vlastní výroby) (Sedláček, 

2007, s. 62). 

Platí, že čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím lepší je situace 

(Růčková, 2019, s. 70). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

(𝑡𝑟ž𝑏𝑦 ÷ 360)
 

Doba splatnosti krátkodobých pohledávek 

Tento ukazatel popisuje to, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě pohledávek 

neboli za jak dlouho jsou pohledávky průměrně splaceny. Doporučovanou hodnotou je 

běžná doba splatnosti faktur, jelikož většina expandovaného zboží je fakturována a každá 

faktura má svou dobu splatnosti (Růčková, 2019, s. 70). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

(𝑡𝑟ž𝑏𝑦 ÷ 360)
 

Doba obratu krátkodobých závazků 

Pomocí tohoto ukazatele se zjišťuje doba, za jakou jsou v průměru krátkodobé závazky 

uhrazovány, resp. kolikrát je možné z dosažených tržeb uhradit aktuální stav 

krátkodobých závazků (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 156). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

(𝑡𝑟ž𝑏𝑦 ÷ 360)
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2.5.4 Ukazatele rentability 

Rentabilita je měřítkem schopnosti vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu (Růčková, 2019, s. 60). 

U poměrových ukazatelů se nejčastěji vychází z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy 

(Růčková, 2019, s. 60-61). 

Tyto ukazatele budou nejvíce zajímat akcionáře a potenciální investory. Rentabilita je 

obecně vyjadřována poměrem zisku k částce vloženého kapitálu (Růčková, 2019, s. 61). 

Nejdůležitější kategorie zisku jsou: 

• EBIT (zisk před odečtením úroků a daní, také jako provozní výsledek 

hospodaření), 

• EAT (zisk po zdanění, také jako výsledek hospodaření za běžné účetní období), 

• EBT (zisk před zdaněním, také jako provozní zisk snížený nebo zvýšený o 

finanční a mimořádný výsledek hospodaření) (Roučková, 2019, s. 61). 

Pokud podnik nedokáže vyprodukovat po několik účetních období zisk, blíží se 

nezadržitelně ke svému zániku (Sedláček, 2007, s.56) 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROI – return on investment) 

Jeden z nejdůležitějších ukazatelů pro hodnocení podnikatelské činnosti firem (Sedláček, 

2007, s. 56).  

Tento ukazatel se nejčastěji používá jako ukazatel měřící výnosnost dlouhodobého 

kapitálu vloženého do majetku podniku. Jako dlouhodobý kapitál se myslí dlouhodobý 

cizí kapitál a vlastní kapitál (Knápková, Pavelková, 2017, s. 105). 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

V této bakalářské práci jsem za zisk dosadila EBIT.  

Rentabilita celkového kapitálu (ROA – return on assets) 

Tento ukazatel zastupuje pohled managementu podniku. Manažeři firmy zkoumají 

výkonnost veškerého kapitálu fungujícího v podniku bez ohledu na jeho původ 

(Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 124). 

Tento ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu 

na to, z jakých zdrojů jsou financována. Vhodný je při porovnávání podniků s rozdílnými 
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daňovými podmínkami a s různým podílem dluhu ve finančních zdrojích (Sedláček, 

2007, s. 57). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Můžeme se setkat i se vzorečkem v této podobě:  

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 × (1 − 𝑡)

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

kde t = daňová sazba (Knápková, Pavelková, 2017, s. 102). 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – return on equity) 

Pomocí tohoto ukazatele vlastníci zjišťují, jestli jejich kapitál přináší dostatečný výnos, 

nebo jestli se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního rizika 

(Sedláček, 2007, s. 57). 

Růst tohoto ukazatele může znamenat např. zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení 

podílu vlastního kapitálu ve firmě nebo také pokles úročení cizího kapitálu (Růčková, 

2019, s. 63). 

𝑅𝑂𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘(𝐸𝐴𝑇)

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita tržeb (ROS – return on sales) 

ROS patří mezi běžně využívané ukazatele rentability. Představuje poměry, které 

v čitateli zahrnují výsledek hospodaření v různých podobách a ve jmenovateli tržby, opět 

různým způsobem upravované podle účelu analýzy. Nejčastěji to jsou tržby, které tvoří 

provozní výsledek hospodaření (Růčková, 2019, s. 65). 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Za položku zisk si můžeme dosadit EBIT, EBT nebo EAT. Za položku tržby můžeme 

dosadit tržby za vlastní výkony a zboží nebo celkové výnosy (Kubíčková, Jindřichovská, 

2015, s. 128). 

V této bakalářské práci jsem za zisk dosadila EBIT.  

2.6 Analýza soustav ukazatelů 

Finančně-ekonomickou situaci podniku lze analyzovat pomocí velkého počtu 

rozdílových a poměrových ukazatelů. Nevýhodou je, že jednotlivé ukazatele mají samy 
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o sobě omezenou vypovídající schopnost, jelikož charakterizují pouze určitý úsek 

činností podniku. K posouzení celkové finanční situace se vytváří soustavy ukazatelů 

označované také jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy (Sedláček, 2007, 

s. 81) 

Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují:  

a) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – typickým příkladem jsou 

pyramidové soustavy, které slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb 

mezi ukazateli jejich rozkladem. 

b) Účelové výběry ukazatelů – cílem je sestavit takové výběry ukazatelů, které by 

dokázaly kvalitně diagnostikovat finanční situaci podniku. Podle účelu jejich 

použití se člení na (Sedláček, 2007, s. 81):  

• Bonitní (diagnostické) modely – jejich cílem je stanovit, zda se firma řadí 

mezi dobré, či špatné firmy. Je zřejmé, že musí umožňovat srovnatelnost 

s jinými firmami v rámci jednoho oboru podnikání. 

• Bankrotní (predikční) modely – jejich cílem je informovat uživatele o tom, 

zda je v dohledné době firma ohrožena bankrotem. Vychází se z faktu, že 

každá firma, která je ohrožena bankrotem, již určitý čas vykazuje 

symptomy, které jsou pro bankrot typické, např. problémy s 

běžnou likviditou, s rentabilitou celkového vloženého kapitálu (Růčková, 

2007, s. 80). 

2.6.1 Altmanův index finančního zdraví podniku (Z-skóre) 

Altmanův index finančního zdraví podniku patří mezi nejznámější a nejpoužívanější 

modely. Vychází z tzv. diskriminační analýzy a vyjadřuje finanční situaci podniku 

(Knápková, Pavelková, 2017, s.132) 

Tento model je v České republice mimořádně oblíbený, pravděpodobně z jednoduchosti 

jeho výpočtu. Je stanoven jako součet hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž 

je přiřazena různá váha, z nichž největší váhu má rentabilita celkového kapitálu 

(Růčková, 2019, s.81). 
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Pro společnosti veřejně neobchodovatelné na burze je vzorec následující: 

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

kde  X1 = čistý pracovní kapitál/celková aktiva 

 X2 = nerozdělený zisk minulých let/celková aktiva 

 X3 = EBIT/celková aktiva 

 X4 = vlastní kapitál/cizí zdroje 

 X5 = tržby/celková aktiva (Mrkvička, Kolář, 2006, s. 146) 

Interpretace výsledků: 

• Z >2,9   pásmo prosperity 

• 1,2<Z<2,9  pásmo šedé zóny – ani úspěšná firma, ani firma s problémy 

• Z<1,2   pásmo bankrotu 

(Růčková, 2019, s.81) 

Z Score vykazuje v současnosti vyšší chybovost než je uváděných 94 % (s ročním 

předstihem), resp. 72% (s dvouletým předstihem), což Altman vysvětluje tak, že jsou 

současné podniky vystavovány většímu riziku, než tomu bylo v 60. letech 20. století, kdy 

model vznikal (Vochozka, 2020, s. 105) 

2.6.2 Index IN05 – Index důvěryhodnosti  

Manželé Neumaierovi zpracovali 4 indexy (IN95, IN99, IN01 a IN05), které poskytují 

posouzení finanční výkonnosti a důvěryhodnosti českých podniků (Sedláček, s. 111). 

Index IN05 vzniknul aktualizací indexu IN01. Aktualizace vyplynula z výsledků 

ověřování IN modelů na datech průmyslových podniků v roce 2004 (Kalouda, 2017, s. 

86). 

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

kde X1 = celková aktiva / cizí kapitál  

 X2 = EBIT / nákladové úroky 

 X3 = EBIT / celková aktiva 

 X4 = výnosy / celková aktiva 

X5 = oběžná aktiva / krátkodobé závazky (Kubíčková, Jindřichovská, 2015, s. 

234) 
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Interpretace výsledků: 

• IN>1,6   uspokojivá finanční situace 

• 0,9<IN≤1,6  šedá zóna 

• IN≤0,9   firma je ohrožena vážnými finančními problémy (Sedláček, 

2007, s. 112) 

Klíčovou výhodou indexů IN je jejich tvorba v českých podmínkách, která předpokládá 

vyšší úspěšnost indexů při jejich kalkulaci z dat českých podniků. Druhou velkou výhodou 

tvorby indexů v českých podmínkách je jednoznačnost využitých ukazatelů, které jsou 

v modelu aplikovány na základě českých účetních standardů a na základě stejných 

účetních standardů jsou získány hodnoty těchto ukazatelů za jednotlivé podniky 

(Vochozka, 2020, s. 113). 

2.6.3 Index bonity  

Index bonity se používá především ve středoevropských zemích, a to zejména v německy 

mluvících zemích – Německo, Rakousko, Švýcarsko (Vochozka, 2020, s. 95). 

𝐵𝑖 = 1,5 × 𝑥𝑖1 + 0,08 × 𝑥𝑖2 + 10 × 𝑥𝑖3 + 5 × 𝑥𝑖4 + 0,3 × 𝑥𝑖5 + 0,1 × 𝑥𝑖6 

kde X1 = cash flow / cizí zdroje 

 X2 = celková aktiva / cizí zdroje 

 X3 = zisk před zdaněním / celková aktiva 

 X4 = zisk před zdaněním / celkové výkony 

 X5 = zásoby / celkové výkony 

 X6 = celkové výkony / celková aktiva (Sedláček, 2007, s. 109) 

Čím větší hodnotu Bi dostaneme, tím je finančně-ekonomická situace hodnocené firmy 

lepší (Sedláček, 2007, s.109). 

 

  

 

 

 

Obrázek 1: Hodnotící stupnice (Vlastní zpracování dle Sedláček, 2007, s.109) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této analytické části se pokusím co nejblíže popsat firmu Tierra Verde, s.r.o. a zároveň 

provést finanční analýzu. Finanční analýzu udělám pro roky 2015–2019 a její výsledky 

srovnám s oborovým průměrem. Na závěr zhodnotím finanční situaci firmy a přidám mé 

doporučení pro zlepšení. 

3.1 Základní informace o společnosti 

Název společnosti: Tierra Verde, s.r.o. 

Sídlo: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno  

IČ: 28280725 

Datum vzniku a zápisu: 4. dubna 2008 

Právní forma: Společnost s ručením omezením 

Předmět podnikání:  

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona 

• Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 

povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně – nákladní mezinárodní provozovaná 

vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně  

Rozhodující odběratel pro firmu je Česká republika, avšak vyváží i do jiných států. Na 

Slovensku má svou dceřinou společnost, s kterou jsou velmi provázaní a představuje pro 

ně 2. největší trh. Další dceřinou společnost má firma v Bulharsku. Vyváží i do ostatních 

států po Evropě, nejvíce do Norska, Švédska, Dánska a Slovinska. Do zahraničí vyváží 

pouze v menším objemu, jelikož už by to pak nesouznělo s firemní filozofií. V plánu je 

začít vyvážet ve větším objemu do okolních států, tzn. Německo, Rakousko, Maďarsko.  

Nejčastěji se s firmou můžeme setkat v menších obchodech, zdravých výživách a 

bezobalových prodejnách, kde má jeden z největších odbytů. Stejně velký odbyt má také 

formou e-commerce na e-shopech jako Biooo.cz, Econea.cz nebo Rohlik.cz. Firma má 

však i vlastní e-shop. Značku můžeme také najít v supermarketech, hypermarketech a 

řetězcích, například Globus, Kaufland nebo dm. 
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Cílovou skupinou jsou ženy ve věku 25 let a více, většinou těhotné nebo matky, které 

chtějí pro sebe a své děti to nejlepší a nejkvalitnější, mají nějaké zdravotní problémy, jsou 

citlivější nebo se začínají zajímat o přírodu a životní prostředí.  

V roce 2019 firma měla průměrně 30 zaměstnanců a k tomu 10-15 na poloviční úvazek.  

3.1.1 Historie společnosti  

Firma byla založena v roce 2008 zakladatelkou Natašou Foltánovou. Později se k ní 

přidali další společníci, nyní jich je 5. Firma začala výrobou mýdlových ořechů, které 

obsahují saponin. Postupně přidávala další produkty (celkem 200), které mají přírodní 

složení a jsou téměř 100% rozložitelné v přírodě. Bezobalové stáčírny představila v roce 

2017 a nyní jsou na více než 300 místech v Česku a na Slovensku.  

Tierra Verde se prezentuje jako československý výrobce od samého začátku, jelikož se 

slovenskou pobočkou úzce spolupracuje a prezentují se jako jedna. Zároveň na české 

pobočce pracuje hodně Slováků.  

Firma začala vyrábět své produkty ručně a tento způsob používá doteď. Od samého 

začátku jí nejde jen o dobré a ekologické produkty, ale i o vzdělávání lidí. Snaží se ukázat 

lidem, jak ekologicky snížit dopady a zachovat zdroje a krásy přírody dalším generacím.  

Za dobu svého působení na trhu získala firma několik prestižních certifikátů. Mezi ně 

patří například Programme for the Endorsement of Forest Certification, Ecogarantie nebo 

Global organic textile standard. Vysoké požadavky mají také na své dodavatele. 

Například dováží biobavlnu, o kterou se zajímají od semínka až po distribuci. I ta má 

certifikát GOTS, který vlastní všichni dodavatelé.  

Firma i po dobu koronaviru stále roste.  

3.1.2 Přehled výrobků 

Firma vyrábí tyto výrobky: 

• Přípravky na praní 

• Přípravky na úklid 

• Přípravky na nádobí  

• Péče o tělo  

• Přípravky pro domácnost 

• Péče o děti 
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• Dezinfekce na ruce  

• Kosmetické pomůcky 

• Ručníky, osušky a látkové kapesníky 

3.2 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů znamená horizontální a vertikální analýzu rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty. 

3.2.1 Horizontální analýza aktiv  

Horizontální analýza je rozdělená na analýzu aktiv z rozvahy, analýzu pasiv z rozvahy a 

analýzu výkazu zisku a ztráty. Výsledky absolutních změn jsou vyjádřeny v tis. Kč a 

relativních změn v procentech.  

Tabulka 2: Horizontální analýza aktiv (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

AKTIVA  

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

v tis. 

Kč  
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

AKTIVA 

CELKEM -735 -21,71 7857 296,38 2326 22,13 8330 64,91 9640 45,55 

Dlouhodobý 

majetek -17 -2,67 1914 308,7 869 36,76 2046 58,41 1839 33,14 

Dlouhodobý 

nehmotný 

majetek -18 -18,18 -18 -22,22 112 177,78 120 68,57 -77 -26,1 

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek 1 0,19 2032 376,99 757 29,44 1899 57,06 1907 36,48 

Dlouhodobý 

finanční 

majetek 0 0 0 0 0 0 27  100 0 0 

Oběžná 

aktiva -698 -25,73 5058 251,02 1573 22,24 6969 80,60 7801 49,96 

Zásoby -139 -20,44 2415 446,40 1709 57,81 4765 101,71 4647 49,18 

Dlouhodobé 

pohledávky 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

Krátkodobé 

pohledávky -475 -29,38 2298 201,23 -156 -4,54 1480 45,07 3570 74,94 

Peněžní 

prostředky -84 -20,19 345 103,92 0 0 123 18,17 -324 -40,5 

Časové 

rozlišení 

aktiv  -20 -55,56 785 4906,3 -116 -14,48 -685 -100 0 0 
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V průběhu let 2016-2019 celková aktiva rostla, a to až o 296 % v roce 2016. V roce 2015 

celková aktiva oproti minulému roku klesla. Stejně jako celková aktiva, dlouhodobý 

majetek podniku také rostl, kromě roku 2015. Zajímavý vývoj můžeme vidět například u 

dlouhodobého nehmotného majetku, kdy v letech 2015 a 2016 nejprve klesal, v roce 2017 

vzrostl o téměř 180 %, v dalším roce opět vzrostl a následně v roce 2019 klesl o 26 %. 

V tomto roce nejvíce došlo k poklesu položek software, goodwill a ostatní dlouhodobý 

nehmotný majetek. V tabulce můžeme vidět, že firma každý rok, kromě roku 2015, 

navyšuje stav svých zásob, v roce 2016 je navýšila o více než 400 % a v roce 2018 to 

bylo o 100 %. Zatím se nedá říct, jestli je efektivní, aby je měla tak vysoké, jelikož s tím 

rostou i náklady. To zjistíme u dalších výpočtů.  

Kolísavý trend mají také krátkodobé pohledávky, které v roce 2015 klesly, následně 

vzrostly o 200 %, poté opět klesly a další roky opět rostly. Naopak dlouhodobé 

pohledávky se vůbec nezměnily a jsou stále nulové. Je zřejmé, že firma preferuje 

pohledávky s krátkou dobou splatností, to ale nemusí vyhovovat všem odběratelům.  

Neustálé snižování a zvyšování můžeme vidět u peněžních prostředků, které v roce 2015 

klesly, v dalším roce vzrostly o 200 %, v roce 2018 došlo k mírnému nárůstu a následně 

k poklesu o 40 %. Velká část peněžních prostředků pravděpodobně šla do závazků, které 

firmě každoročně rostou (tabulka 3). Podobně jako peněžní prostředky je na tom časové 

rozlišení aktiv.  

Největší změny můžeme vidět v letech 2015 a 2016, kdy v roce 2015 se téměř všechny 

položky oproti minulému roku snížily. V roce 2016 se však téměř všechny položky 

zvýšily. Rok 2016 bychom mohli považovat za zlomový rok pro firmu, kdy se jí začalo 

dařit. 
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3.2.2 Horizontální analýza pasiv  

Tabulka 3: Horizontální analýza pasiv (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

Vývoj celkových pasiv v průběhu let 2015-2019 byl stejný jako u celkových aktiv. 

Nejprve v roce 2015 klesly a následující roky rostly. Velký nárůst byl v roce 2017 u 

vlastního kapitálu a to přes 350 %, kdy se ostatní kapitálové fondy zvýšily o 1 494 tis. 

Kč. Do firmy byl vložen vklad od společníka firmy a zároveň firma pravděpodobně 

přijmula dar. Vlastní kapitál rostl i v dalších letech o více než 60 %. U výsledku 

hospodaření minulých let můžeme vidět, že v letech 2015 a 2016 se nejprve snižoval, 

v roce 2016 až o 50 %.  V roce 2017 se začal zvyšovat a velké zvýšení nastalo v roce 

2019, a to o 832 %. Toto zvýšení představuje nerozdělený zisk, o jehož naložení bude 

firma rozhodovat v budoucnu. Výsledek hospodaření běžného účetního se od roku 2016 

PASIVA 

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

v tis. 

Kč  
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

PASIVA 

CELKEM -735 -21,71 7857 296,38 2326 22,14 8330 64,91 9640 45,55 

Vlastní 

kapitál  -146 -26,84 40 10,05 1539 351,37 1772 89,63 2401 64,04 

Základní 

kapitál  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výsledek 

hospodaření 

minulých let -23 -7,77 -145 -53,11 40 31,25 45 26,79 1771 831,5 

Výsledek 

hospodaření 

běžného 

účetního 

období  -123 559,09 185 -127,6 5 12,50 1727 3837,78 630 35,55 

Cizí zdroje  -514 -18,79 7782 350,38 614 6,14 6798 64,03 7239 41,57 

Dlouhodobé 

závazky 777 777 2202  251,08 1903 61,81 3503 70,31 4558 53,72 

Krátkodobé 

závazky -661 -32,97 5851 545,29 -1289 -18,62 3032 53,81 2396 27,65 

Závazky z 

obchodních 

vztahů -587 -55,01 4162 867,08 -1782 -38,39 1000 34,97 409 10,60 

Závazky k 

zaměstnancům 45 281,25 158 259,02 115 52,51 107 32,04 336 76,19 

Časové 

rozlišení 

pasiv -75 -70,09 35 109,38 173 258,2 -240 -100 285 108,4 
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každoročně zvyšuje. O více než 3 800 % vzrostl v roce 2018, to znamená, že firma 

evidovala účetní zisk.  

Cizí zdroje firmě v roce 2015 klesly, následující roky však rostly. Z cizích zdrojů firmě 

meziročně rostly dlouhodobé závazky, a to každý rok o více než 50 %. Především rostou 

závazky k úvěrovým institucím, což může znamenat, že firma investuje do svých 

podnikatelských záměrů. Kolísavý trend mají krátkodobé závazky, které v roce 2015 

klesly, následně vzrostly, v dalším roce klesly a poté opět rostly. Tento trend hodně 

ovlivnily závazky z obchodních vztahů, závazky k úvěrovým institucím a závazky 

ostatní, z nich to byly krátkodobé finanční výpomoci a závazky k zaměstnancům.  

Stejně jako u aktiv, jsou největší rozdíly mezi lety 2015 a 2016. 

3.2.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  

Tabulka 4: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Výkaz zisku 

a ztráty 

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

v tis. 

Kč  
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

Tržby z 

prodeje 

výrobků a 

služeb  -2723 -87,98 14690 3948,9 11420 75,82 17699 66,83 22544 51,03 

Tržby za 

prodej 

zboží  8475 191,4 -6497 -56,36 -4882 -97,06 213 143,92 106 29,36 

Výkonová 

spotřeba  5369 92,58 5188 46,45 3916 23,94 12520 61,76 15041 45,87 

Změna stavu 

zásob vlastní 

činností  -72 -105,9 -461 11525 -218 46,88 12 -1,76 361 -53,8 

Osobní 

náklady  116 28,43 2702 515,65 3126 96,90 2513 39,56 5942 67,03 

Mzdové 

náklady 96 28,66 2115 490,72 2362 92,77 1537 31,32 4372 67,84 

Úprava 

hodnot v 

provozní 

oblasti  149 143,3 326 128,85 -329 -56,82 744 297,6 471 47,38 

Ostatní 

provozní 

výnosy 216 113,7 -76 -844,4 44 13,33 501 133,96 425 48,57 

Ostatní 

provozní 

náklady 276 195,7 -20 -28,99 -144 -36,27 201 79,45 120 26,43 
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Provozní 

výsledek 

hospodaření  -129 -172 383 -709,3 231 70,21 2423 432,68 1140 38,22 

Nákladové 

úroky a 

podobné 

náklady 12 17,39 60 74,07 235 166,67 67 17,82 379 85,55 

Ostatní 

finanční 

výnosy 13 216,7 -12 -63,16 103 1471,3 52 47,27 41 25,31 

Ostatní 

finanční 

náklady -11 -28,95 49 181,48 104 136,84 145 80,56 85 26,15 

Finanční 

výsledek 

hospodaření  12 -11,88 -121 135,96 -236 112,38 -160 35,87 -423 69,80 

VH před 

zdaněním  -155 -1192 261 -183,8 -5 -4,20 2263 1985,1 717 30,16 

VH za 

účetní 

období   -123 559,09 185 -127,6 5 12,50 1727 3837,8 630 35,55 

 

Velmi pozitivní vývoj mají tržby z prodeje výrobků a služeb, které každý rok, kromě roku 

2015, rostly nejméně o 50 %, což znamená, že se firmě daří. Tržby za prodej zboží v roce 

2015 vzrostly, ale v letech 2016 a 2017 klesly. Od rok 2018 však opět začaly růst. 

S tržbami roste i výkonová spotřeba, která by měla naopak klesat, aby firma snižovala 

své náklady. Osobní náklady meziročně také rostou nejméně o 40 %. Je to zejména díky 

navyšování počtu zaměstnanců a pravděpodobně také zvyšováním mezd. Velký nárůst 

v roce 2018 zaznamenala položka úprava hodnot v provozní oblasti, pravděpodobně 

nárůstem odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Ostatní provozní 

náklady v průběhu let kolísaly. Nejprve klesly, pak vzrostly, poté opět klesly a následně 

rostly. 

Provozní výsledek hospodaření v roce 2015 klesl, od roku 2016 však roste, což je pro 

firmu dobré. V roce 2018 to bylo o více než 430 %. Ostatní finanční výnosy v roce 2015 

rostly, následně v roce 2016 klesly. Opačně to bylo u položky ostatní finanční náklady, 

kdy v roce 2015 klesla a následně rostla. 

Finanční výsledek hospodaření naopak každoročně klesá. Jelikož se nejedná o hlavní 

předmět podnikání firmy, nenaznačuje to, že by byla ve ztrátě. Znamená to, že firmě 

rostou náklady na bankovní úvěry nebo finanční služby.  
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Výsledek hospodaření za účetní období má od roku 2016 rostoucí trend. V roce 2018 

dokonce vzrostl o 3 838 %, v dalším roce to bylo o 36 %.  

3.2.4 Vertikální analýza aktiv  

Stejně jako horizontální analýza je vertikální analýza rozdělená na analýzu aktiv, pasiv a 

výkazu zisku a ztráty. U vertikální analýzy zjišťujeme procentuální zastoupení 

jednotlivých položek k jejich celkovému objemu. Říká nám tedy, jaké je složení majetku, 

kapitálu, výnosů, nákladů a hospodářských výsledků. Výsledky jsou opět představeny 

v tabulkách a následně i v grafech.  

Tabulka 5: Vertikální analýza aktiv (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

AKTIVA  
Podíl na celkových aktivech (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 23,39 25,07 27,29 26,22 23,98 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 3,06 0,60 1,36 1,39 0,71 

Dlouhodobý hmotný majetek 20,33 24,47 25,93 24,70 23,19 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 2,34 0,13 0,09 

Oběžná aktiva 76,01 67,31 67,37 73,78 76,02 

Zásoby 20,41 28,13 36,50 44,65 45,76 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 43,08 32,74 25,59 22,51 27,05 

Peněžní prostředky 12,52 6,44 5,28 3,78 1,55 

Časové rozlišení aktiv  0,60 7,62 5,34 0,00 0,00 

 

U firmy Tierra Verde mají v aktivech největší zastoupení oběžná aktiva, a to zhruba tři 

čtvrtiny z celkových aktiv. Z oběžných aktiv mají největší podíl zásoby, které si firma 

drží vysoké a každoročně je navyšuje. Poměrně velké zastoupení mají i krátkodobé 

pohledávky, které se pohybují okolo 30 % vůči celkovým aktivům. Naopak neměnné 

zůstávají dlouhodobé pohledávky, které jsou stále nulové.  

Podíl dlouhodobého majetku nejprve rostl, v roce 2018 však začal nepatrně klesat. V roce 

2018 klesl o 1 %, následně v roce 2019 to bylo o 2,2 %. Z dlouhodobého majetku má 

největší zastoupení dlouhodobý hmotný majetek, okolo 24 % vůči celkovým aktivům, 

avšak do roku 2017 rostl a poté začal klesat. Firma si prostory jako jsou výrobní haly, 

kanceláře, provozovny spíše pronajímá. V dlouhodobém hmotném majetku jsou tedy 
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zejména regály, vysokozdvižné vozíky a automobily. Dlouhodobý nehmotný majetek se 

pohybuje okolo 1 %. Dlouhodobý finanční majetek firma do roku 2017 měla nulový. 

V roce 2017 měl podíl ve výši 2,34 %, následně v roce 2018 klesl na 0, 13 % a v dalším 

roce na 0,09 %. Firma tedy nemá skoro žádný dlouhodobý finanční majetek. 

Podíl peněžních prostředků také meziročně klesá zhruba o 2 %, v roce 2016 to bylo              

o 6 %. Celkově peněžní prostředky nemají velký podíl vůči celkovým aktivům, v roce 

2019 to bylo pouze 1,55 %. U firmy dochází především ke snižování peněžních 

prostředků na účtech. Dalo by se říct, že firma vykazuje nízkou platební schopnost.  

 

Graf 1: Struktura aktiv (Vlastní zpracování dle tabulky č. 5) 

3.2.5 Vertikální analýza pasiv  

Tabulka 6: Vertikální analýza pasiv (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

PASIVA 
Podíl na celkových pasivech (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 

PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál  15,01 4,17 15,40 17,71 19,96 

Základní kapitál  7,54 1,90 1,56 0,95 0,65 

Výsledek hospodaření minulých let 10,30 1,22 1,31 1,01 6,44 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období  -5,47 0,38 0,35 8,37 7,80 

Cizí zdroje  83,78 95,19 82,73 82,29 80,04 

Dlouhodobé závazky 33,08 29,30 38,82 40,09 42,34 

Krátkodobé závazky 50,70 65,89 43,91 40,95 35,91 

Závazky z obchodních vztahů 18,11 44,18 22,28 18,24 13,86 

Závazky k zaměstnancům 2,30 2,08 2,60 2,08 2,52 

Časové rozlišení pasiv 1,21 0,64 1,87 0 0 
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V celkových pasivech mají největší zastoupení cizí zdroje, které představují každý rok 

více než 80 % celkových pasiv. Znamená to, že firma upřednostňuje cizí zdroje 

financování. I přestože mají takto velké zastoupení, pomalu se od roku 2017 každý rok 

snižují.  

Podíl dlouhodobých závazků se každoročně od roku 2018 zvyšuje zhruba o 2 %, v roce 

2016 podíl mírně klesl. Podíl krátkodobých závazků se od roku 2017 snižuje, v roce 2018 

o 3 % a v roce 2019 o 5 %. V krátkodobých závazcích jsou nejvyšší především závazky 

z obchodních vztahů a krátkodobé finanční výpomoci. Podíl závazků z obchodních 

vztahů od roku 2017 klesá, což vypovídá o tom, že firmě se nepatrně snižují závazky 

k jejím dodavatelům, kterým dluží například za zboží, služby nebo materiál.   

Podíl vlastního kapitálu nejprve klesl, ale od roku 2017 každoročně roste zhruba o 2 %, 

což je pro firmu dobré, protože firma začíná více financovat z vlastních zdrojů. Avšak 

pokud by i na dále rostl vlastní kapitál, nemuselo by to být pro firmu výhodné, jelikož je 

financování vlastními zdroji nákladnější než financování z cizích zdrojů. Výše základní 

kapitál zůstává neměnná, pouze se mění jeho podíl vůči celkovým pasivům. Výsledek 

hospodaření běžného účetního období firmě roste, což je dobře. Akorát v roce 2015 byl 

výsledek hospodaření záporný. V roce 2018 vzrostl jeho podíl vůči celkovým pasivům o 

8,4 % a v roce 2019 o 7,8 %. Firma postupně zvyšuje svůj výsledek hospodaření, a to 

znamená, že se jí daří. V roce 2019 se zvýšil i podíl výsledku hospodaření minulých let o 

více než 5 %, kdy v minulých letech se jeho podíl pohyboval okolo 1 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Struktura pasiv (Vlastní zpracování dle tabulky č. 6) 
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3.2.6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty  

Tabulka 7: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Výkaz zisku a ztráty 
Podíl v % 

2015 2016 2017 2018 2019 

Výnosy 100 100 100 100 100 

Tržby z prodeje výrobků a služeb  3,02 73,73 97,67 96,93 97,13 

Tržby za prodej zboží  93,54 24,62 0,55 0,79 0,68 

Ostatní provozní výnosy 3,29 1,62 1,38 1,92 1,89 

Tržby z prodaného DM 0 0,52 0 0,1 0 

Tržby z prodaného materiálu 3,21 0,70 1,11 1,58 0,92 

Ostatní finanční výnosy 0,15 0,03 0,41 0,36 0,3 

Náklady  100 100 100 100 100 

Výkonová spotřeba  89,56 78,73 73,23 74,74 72,57 

Osobní náklady  4,20 15,53 22,95 20,21 22,47 

Mzdové náklady 3,46 12,26 17,73 14,69 16,41 

Úprava hodnot v provozní oblasti  2,03 2,79 0,9 2,27 2,22 

Ostatní provozní náklady 3,34 1,91 0,91 1,04 0,87 

Nákladové úroky a podobné náklady 0,65 0,68 1,36 1,01 1,25 

Ostatní finanční náklady 0,22 0,37 0,65 0,74 0,62 

 

Výkaz ze zisku a ztráty je rozdělený na výnosy a náklady.  

U výnosů má největší podíl položka tržby z prodeje výrobků a služeb, a to vždy zhruba 

97 %. V roce 2015 tomu však bylo jinak a největší podíl měla položka tržby za prodej 

zboží. Firma má tedy od roku 2016 největší výnos ze své hlavní podnikatelské činnosti, 

tou je prodej výrobků. Okolo 1,5 % podílu se pohybují ostatní provozní výnosy, kde jsou 

to především tržby z prodaného materiálu. Nepatrný podíl má také položka ostatní 

finanční výnosy, která se pohybuje okolo 0,3 % podílu. Od roku 2017 se každoročně ale 

její podíl snižuje. Tržby z dlouhodobého majetku nemá firma žádné, kromě roku 2016 a 

2018, kdy firma prodala automobil a paletový vozík. 

U nákladů představuje největší podíl položka výkonová spotřeba, která se pohybuje okolo 

73 %, v roce 2015 to bylo dokonce 90 %. Ve výkonové spotřebě jsou to především 

spotřeba materiálu a energie a o trošku nižší podíl mají služby. Osobní náklady 

představují zhruba 22 % z celkových nákladů, avšak v roce 2015 to byly pouhá 4 % a 

v roce 2016 to bylo 16 %. V roce 2018 klesly na 20 %, naopak v tomto roce vzrostla třeba 
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výkonová spotřeba nebo úprava hodnot v provozní oblasti, kde její podíl vzrostl o 1,4 %, 

což mohlo být zapříčiněno nákupem dvou automobilů a vysokozdvižného vozíku a 

zvýšením odpisů. Podíl nákladových úroků se v roce 2017 také zvýšil oproti minulým 

rokům. Poté už zůstal nad 1 %. Podíl ostatních finančních nákladů také v roce 2017 

vzrostl, i když jen o 0,3 %.  

3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

U analýzy rozdílových ukazatelů jsou představeny hodnoty čistého pracovního kapitálu 

(ČPK), který je vypočítán podle manažerského a investorského způsobu. Dále hodnoty 

čistých pohotových prostředků (ČPP) a čistého peněžního majetku (ČPM).  

Tabulka 8: Analýza rozdílových ukazatelů v tis. Kč (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Rozdílový ukazatele/rok  2015 2016 2017 2018 2019 

ČPK – manažerský přístup 942 149 3 011 6 948 12 353 

ČPK – investorský přístup -222 793 3 456 6 685 11 805 

ČPP -741 -6 247 -4 958 -7 867 -10 587 

ČPM 401 -2 807 -1 674 -2 502 -1744 

 

3.3.1 Čistý pracovní kapitál  

Čistý pracovní kapitál vypočtený manažerským přístupem byl ve všech sledovaných 

letech v kladné výši. V roce 2016 jeho hodnota klesla, ale od roku 2017 roste, a to každým 

rokem téměř dvojnásobně.  

Čistý pracovní kapitál vypočtený investorským přístupem byl v roce 2015 v záporné výši, 

ale od roku 2016 je kladný. Opět platí, že se každoročně zvýší téměř dvojnásobně.  

Dle těchto výsledků můžeme říct, že se podniku zvyšuje schopnost hradit své závazky a 

zajišťuje si platební schopnost, avšak pokud by se i v dalších letech hodnota čisté 

pracovního kapitálu zvyšovala, znamená to, že podnik neefektivně využívá své 

prostředky, protože již v roce 2019 byla jeho hodnota poměrně vysoká. 

3.3.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky měly ve všech sledovaných letech zápornou hodnotu, která se 

každý rok zvyšovala, a to až na -10 567 tis. Kč v roce 2019. I přestože v roce 2017 
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hodnota klesla, od roku 2018 opět roste. Záporné hodnoty nám říkají, že firma má 

nedostatek peněžních prostředků, z kterých by mohla splácet závazky.  

3.3.3 Čistý peněžní majetek  

Čistý peněžní majetek byl v roce 2015 kladný. Od roku 2016 je však záporný. Jeho 

hodnota v průběhu let kolísala. V roce 2017 se snížila na – 1 674 tis. Kč, poté vzrostla na 

– 2 502 tis. Kč a v roce 2019 se opět snížila na – 1 744 tis. Kč. Snížení hodnoty v roce 

2017 bylo pravděpodobně zapříčiněno tím, že oběžná aktiva vzrostla, ale krátkodobá 

pasiva se snížila.  

Graf 3: Vývoj rozdílových ukazatelů (Vlastní zpracování dle tabulky č. 8) 

V grafu č. 3 můžeme vidět, jak se jednotlivý ukazatele vyvíjely v letech 2015-2019. 

Největší pokles zaznamenal ukazatel čisté pohotové prostředky a největší nárůst čistý 

pracovní kapitál.  

3.4 Analýza poměrových ukazatelů  

U analýzy poměrových ukazatelů budou vypočítány ukazatele likvidity, zadluženosti, 

aktivity a rentability. Tyto hodnoty budou představeny v tabulkách a v grafech.  
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3.4.1 Ukazatele likvidity  

Likvidita nám říká, zda je podnik schopný hradit své závazky. V tabulce č.9 máme 

vypočítané tři stupně likvidity, a to běžnou, pohotovou a okamžitou likviditu. Hodnoty, 

které vzešly z výpočtu, jsou srovnány s oborovým průměrem. Následně jsou ještě tyto 

hodnoty vyobrazeny v grafu.  

Tabulka 9: Ukazatele likvidity (Vlastní zpracování dle účetních výkazů a statistik MPO ČR) 

Ukazatele likvidity/rok  2015 2016 2017 2018 2019 

Běžná likvidita  1,88 1,02 1,53 1,8 2,12 

Běžná likvidita – oborový průměr 1,45 1,50 1,6 1,53 1,56 

Pohotová likvidita  1,37 0,59 0,7 0,71 0,84 

Pohotová likvidita – oborový 

průměr  0,97 1,00 1,07 0,97 0,92 

Okamžitá likvidita  0,31 0,1 0,12 0,09 0,04 

Okamžitá likvidita – oborový 

průměr 0,27 0,26 0,34 0,15 0,27 

 

Běžná likvidita neboli likvidita 3. stupně nám říká, kolikrát oběžná aktiva převyšují 

krátkodobé závazky. Doporučená hodnota pro tento ukazatel se pohybuje v rozmezí 1,5 

– 2,5. Běžná likvidita podniku nejprve v roce 2016 klesla na 1,02, což byla riziková 

hodnota. Bylo to z důvodu nárůstu krátkodobých závazků, a to skoro až na stejnou 

hodnotu oběžných aktiv. Následně se od roku 2017 zvyšovala, a to až na 2,12 v roce 2019. 

Kromě roku 2016, se běžná likvidita pohybovala v doporučených hodnotách, což 

znamená, že je podnik platební schopný.  

Při srovnání běžné likvidity podniku a oborového průměru můžeme vidět, že podnik se 

ve většině let pohybuje nad oborovým průměrem. Výjimkou je rok 2016 a 2017, avšak 

v roce 2017 byl jen nepatrně pod průměrem.  

Pohotová likvidita neboli likvidita 2. stupně se od běžné likvidity liší tím, že z výpočtu 

vylučuje zásoby, nejméně likvidní zdroj. Tento ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí 

1 – 1,5. Pohotová likvidita podniku nabyla této hodnoty pouze v roce 2015, kdy to bylo 

1,37. Následně se snížila na 0,59 a poté pozvolna rostla, a to na hodnotu 0,84 v roce 2019, 

pokud by tento růst pokračoval i v dalších letech, podnik by mohl dosáhnout 

doporučených hodnot. I přestože hodnota roste, stále se pohybuje pod doporučovanou 
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hodnotou, což znamená, že by podnik musel prodat své zásoby, aby mohl splatit své 

závazky.  

Oborový průměr ve většině let také nedosahoval doporučených hodnot, dosáhl jich pouze 

v roce 2016 a 2017. Je tedy zřejmé, že podniky v tomto oboru obecně nemají vysokou 

hodnotu pohotové likvidity, je to z důvodu, že se jedná o výrobní podniky, které si drží 

vysoké zásoby.  

Okamžitá likvidita neboli likvidita 1. stupně poměřuje jen ty nejlikvidnější položky 

rozvahy. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5. Okamžitá 

likvidita podniku se ve většině let pohybovala pod doporučenou hodnotou, kromě roku 

2015, kdy byla 0,31. Hodnota se navíc od roku 2018 snižuje, a to až na 0,04 v roce 2019. 

Je to z důvodu, že firmě se zvyšují krátkodobé závazky, ale snižují peněžní prostředky. 

Pro podnik to znamená, že má sníženou schopnost hradit krátkodobé závazky.  

Při porovnání podniku s oborovým průměrem můžeme vidět, že jeho okamžitá likvidita 

je opravdu nízká.  

Graf 4: Vývoj ukazatelů likvidity (Vlastní zpracování dle tabulky č. 9) 

V grafu č. 4 můžeme vidět, jak se v jednotlivých letech vyvíjela likvidita podniku ve 

srovnání s oborovým průměrem. Oborový průměr se většinou pohyboval nad hodnotami 

podniku.  
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3.4.2 Ukazatele zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti nám říkají, zda podnik využívá k financování vlastní nebo cizí 

zdroje. Mezi ukazatele zadluženosti patří celková zadluženost, koeficient 

samofinancování, úrokové krytí a doba splácení dluhů. Vypočítané hodnoty jsou 

představeny v tabulce a v grafu. Hodnoty jsou navíc porovnány s oborovým průměrem. 

Tabulka 10: Ukazatele zadluženosti (Vlastní zpracování dle účetních výkazů a statistik MPO ČR) 

Ukazatele zadluženosti/rok  2015 2016 2017 2018 2019 

Celková zadluženost  83,78 % 95,19 % 82,7 % 82,3 % 80 % 

Celková zadluženost – oborový 

průměr 45 % 47 % 39 % 37,3 %  34,6 % 

Koeficient samofinancování  15 % 4,17 % 15,4 % 17,7 % 20 % 

Koeficient samofinancování – 

oborový průměr 54 % 53 %  61 % 62,4 % 65,3 % 

Úrokové krytí (kolikrát) -0,75 1,84 1,3 6,37 4,76 

Doba splácení dluhů (roky) 11,99 12,09 14,86 4,68 4,73 

 

Celková zadluženost se má pohybovat v rozmezí 30 a 60 %. Hodnoty podniku Tierra 

Verde se pohybují nad těmito doporučenými hodnotami. V roce 2016 to dokonce               

bylo 95 %. V podniku tedy představuje větší podíl cizích zdrojů než vlastních, to znamená 

vyšší zadluženost, která může být riziková. Od roku 2017 se hodnota začala                

snižovat, a to na 80 % v roce 2019. Firma by se dál měla snažit hodnotu snižovat, pokud 

by zůstala stejná nebo by se opět zvýšila, mohlo by to být pro ni opravdu rizikové. 

Oborové průměry se od roku 2017 také snižují a pohybují se v doporučených hodnotách. 

Znamená to, že podniky v tomto oboru upřednostňují spíše financování z vlastních 

zdrojů. Firma Tierra Verde však doposud upřednostňovala spíše cizí zdroje.  
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Graf 5: Celková zadluženost (Vlastní zpracování dle tabulky č. 10) 

Z grafu č. 5 můžeme vidět, že celková zadluženost firmy Tierra Verde je mnohem vyšší 

než oborový průměr. 

Koeficient samofinancování nám ukazuje poměr vlastního kapitálu vůči celkovým 

aktivům. Součet tohoto ukazatele a ukazatele celkové zadluženosti by měl být zhruba 1. 

Hodnota koeficientu nejprve v roce 2016 klesla, a to na pouhá 4 %. Následně od roku 

2017 roste, a to na 20 % v roce 2019. I přestože hodnota tohoto ukazatele roste, stále je 

poměrně nízký a firma by se měla snažit hodnotu zvýšit.  

Oborové průměry se drží poměrně vysoko, všechny roky nad 50 % a každý rok se hodnota 

zvyšuje. Podniky v tomto oboru jsou méně zadlužené, než je to u Tierra Verde.  

 

Graf 6: Koeficient samofinancování (Vlastní zpracování dle tabulky č. 10) 
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Úrokové krytí nám říká, kolikrát pokrývá vytvořený zisk nákladové úroky. V České 

republice zatím doporučené hodnoty nebyly vytvořeny, v zahraničí se udává doporučená 

hodnota trojnásobek a více, ale většinou se uvádí pětinásobek. V roce 2015 se hodnota 

úrokového krytí dostala do mínusu, a to na -0,75. Bylo to z důvodu záporného EBIT. 

V ostatních letech se hodnota pohybovala v kladných číslech a v roce 2018 dosáhla čísla 

6,37, což značí poměrně vysokou schopnost splácet úroky a úvěry. V roce 2019 hodnota 

klesla na 4,76, ale stále je to nad doporučenou hodnotou. Jelikož v letech 2018 a 2019 

bylo úrokové krytí poměrně vysoké a firma vykazuje zisk, je zdravé i vyšší zadlužení. 

Doba splácení dluhů říká, za jak dlouho je podnik schopen splatit své dluhy. 

Doporučovaná hodnota u tohoto ukazatele je 3,5 roku, minimálně však 1 rok. Hodnoty 

podniku se v letech 2015–2017 pohybovaly nad 10 lety, v roce 2017 to bylo              

dokonce 14,86 let, aby podnik splatil své dluhy, což byly opravdu vysoké hodnoty. V roce 

2018 však hodnota klesla na 4,68 let, kde se zhruba držela i v roce 2019. Tento pokles 

byl hlavně díky nárůstu zisku firmy, a to u EBITDA v roce 2018 na 3 814 tis. Kč, oproti 

předchozímu roku byla EBITDA pouze 740 tis. Kč.  

3.4.3 Ukazatele aktivity  

Ukazatele aktivity říkají, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Mezi ukazatele 

aktivity patří obrat celkových aktiv, obrat zásob, doba obratu zásob, doba splatnosti 

krátkodobých pohledávek a doba obratu krátkodobých závazků. Vypočítané hodnoty jsou 

představeny v tabulce, kde jsou porovnány s oborovým průměrem a následně zobrazeny 

v grafech.  

Tabulka 11: Ukazatele aktivity (Vlastní zpracování dle účetních výkazů a statistik MPO ČR) 

Ukazatele aktivity/rok  2015 2016 2017 2018 2019 

Obrat celkových aktiv (krát) 4,49 1,91 2,08 2,11 2,18 

Obrat celkových aktiv – oborový průměr 1,19 1,27 1,09 1,48 1,38 

Obrat zásob (krát) 21,99 6,80 5,68 4,71 4,77 

Obrat zásob – oborový průměr 6,91 6,94 6,32 8,3 7,59 

Doba obratu zásob (dny) 16,37 52,96 63,33 76,38 75,53 

Doba obratu zásob – oborový průměr 52,12 51,87 56,95 43,4 47,45 

Doba splatnosti krátkodobých pohledávek 

(dny) 34,55 61,64 44,4 38,5 44,65 

Doba obratu krátkodobých závazků (dny) 32,46 124,06 76,18 70,05 59,27 

Doba obratu krátkodobých závazků – 

oborový průměr 109,53 75,92 107,92 77,61 73,77 
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Obrat celkových aktiv říká počet obrátek celkových aktiv v tržbách za rok. Minimální 

doporučovaná hodnota pro tento ukazatel je 1. Obrat celkových aktiv podniku v roce 2015 

dosahoval hodnoty 4,49. V roce 2016 jeho hodnota klesla na 1,91 a následně rostla. 

V roce 2019 dosáhla hodnoty 2,18. Znamená to, že aktiva se více než 2x obrátí za rok. 

Hodnoty se ve všech letech pohybovaly nad minimální doporučenou hodnotou a každý 

rok se hodnota zvyšuje, což naznačuje to, že se firmě daří.  

Při porovnání s oborovým průměrem lze vidět, že hodnoty podniku byly ve všech letech 

vyšší.  

 

Graf 7: Obrat celkových aktiv (Vlastní zpracování dle tabulky č. 11) 

V grafu č. 7 lze dobře vidět, že hodnota obratu celkových aktiv podniku je vyšší než u 

oborového průměru.  

Obrat zásob se v průběhu let snižoval, kromě roku 2019, kdy nepatrně vzrostl. V roce 

2015 dosáhl hodnoty 21,99, avšak v roce 2019 to bylo již 4,77. Tento pokles je z důvodu 

nárůstu množství zásob v podniku. Průměrně za roky 2016-2019 byla každá položka 

zásob průměrně 5,5krát prodána a znovu naskladněna.  

Kromě roku 2015 se hodnoty podniku pohybovaly pod oborovým průměrem. Největší 

rozdíl byl v roce 2018, kdy oborový průměr dosahoval hodnoty 8,3, ale u podniku Tierra 

Verde to bylo pouze 4,71. Dá se říct, že firma má větší množství zásob než firmy ve 

stejném oboru.  
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Graf 8: Obrat zásob (Vlastní zpracování dle tabulky č. 11) 

V grafu č. 8 je zobrazeno, jak byl nejprve oborový průměr obratu zásob nižší než 

podniková hodnota, ale v dalších letech vzrostl a byl vyšší.  

Doba obratu zásob by měla nabývat co nejnižších hodnot. U podniku Tierra Verde 

dochází k nárůstu doby obratu zásob. V roce 2016 byla průměrná doba obratu 16,37 dní, 

avšak v roce 2017 už to bylo 52,96 dní. V roce 2019 se oproti předchozímu roku hodnota 

nepatrně snížila, avšak stále je poměrně vysoká, a to 75,53 dní.  

Při porovnání s oborovými průměry můžeme vidět, že například v letech 2016 a 2017 se 

s podnikovými hodnotami o moc nelišily. Rozdíl je v roce 2018, kdy se oborový průměr 

snížil, ale podniková hodnota zvýšila. Pro firmu to může znamenat, že nevyužívá položky 

zásob tak intenzivně jako firmy ve stejném oboru. Také to pro ni znamená, že firmám ve 

stejném oboru přináší zásoby větší zisk.  

 

Graf 9: Doba obratu zásob (Vlastní zpracování dle tabulky č. 11) 
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V grafu č. 9 můžeme vidět, že doba obratu zásob byla u firmy nejdříve nižší než u 

oborového průměru. V dalších letech tomu však bylo naopak a byla vyšší.  

Doba splatnosti krátkodobých pohledávek by měla mít dobu obratu kratší než doba 

obratu závazků. U podniku Tierra Verde dosáhla nejnižší hodnoty v roce 2015, a to 34,55 

dnů. V roce 2016 vzrostla na 61,64 dnů, poté klesala a v roce 2019 opět vzrostla na 44,65 

dnů. Průměrně tedy krátkodobé pohledávky bývají firmě splaceny po 40 dnech, kromě 

roku 2016, kdy hodnota byla vyšší.  

Doba obratu krátkodobých závazků by měla dosahovat alespoň hodnoty doby 

splatnosti krátkodobých pohledávek. Doba obratu krátkodobých závazků byla 32,46 dnů 

v roce 2015. Poté se zvýšila na 124 dnů, což je vysoká hodnota. Následně se snižovala, a 

to v roce 2019 na 59,27 dnů. V letech 2017-2019 průměrně trvalo podniku splatit 

krátkodobé závazky 68 dnů.  

V porovnání s oborovým průměrem jsou hodnoty podniku nižší, kromě roku 2016, což 

znamená, že firma splácí své krátkodobé závazky rychleji než firmy ve stejném oboru. 

V roce 2015 byl rozdíl více než 70 dnů a v roce 2017 to bylo 30 dnů.  

Graf 10: Doba obratu krátkodobých pohledávek a závazků (Vlastní zpracování dle tabulky č. 11) 

V grafu č. 10 lze vidět dobu obratu krátkodobých pohledávek a závazků. Doba obratu 

krátkodobých závazků byla nižší pouze v roce 2015, další roky byla vyšší než doba 

splatnosti krátkodobých pohledávek.  
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3.4.4 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability měří schopnost podniku dosahovat zisku použitím investovaného 

kapitálu. Mezi ukazatele rentability patří rentabilita investovaného kapitálu (ROI), 

rentabilita celkového kapitálu (ROA), rentabilita vlastního kapitálu (ROE) a rentabilita 

tržeb (ROS). Vypočítané hodnoty jsou představeny v tabulce č. 12, kde jsou i porovnány 

s oborovým průměrem. Pro přehlednější zobrazení vývoje hodnot jsou výsledky 

zobrazeny v grafech.  

Tabulka 12: Ukazatele rentability (Vlastní zpracování dle účetních výkazů a statistik MPO ČR) 

Ukazatele aktivity  2015 2016 2017 2018 2019 

ROI  -15,33 % 7,39 % 7,04 % 23,05 % 20,40 % 

ROI – oborový 

průměr  25,12 % 18,69 % 26,49 % 16,81 % 10,82 % 

ROA -2,30 % 2,47 % 3,82 % 13,33 % 12,71 % 

ROA – oborový 

průměr 14,67 % 11,66 % 17,33 % 11,16 % 7,60 % 

ROE -36,43 % 9,13 % 2,28 % 47,27 % 39,06 % 

ROE – oborový 

průměr  22,02 % 10,32 % 21,29 % 14,19 % 8,82 % 

ROS -0,51 % 1,29 % 1,84 % 6,33 % 5,83 % 

ROS – oborový 

průměr  12,18 % 9,83 % 15,84 % 7,56 % 5,52 % 

 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROI) má doporučované hodnoty v rozmezí 12–15 

%. V roce 2015 dosáhla firma záporné hodnoty ROI, a to -15,33 %. Zápornou hodnotu 

způsobil záporný zisk, který v tom roce byl – 61 tis. Kč. Ve zbylých letech byla hodnota 

kladná. Doporučovaných hodnot firma dosáhla a překročila v letech 2018 a 2019, kdy 

byla rentabilita nad 20 %. Znamená to, že od roku 2018 firma dobře investuje kapitál a 

přináší jí vysoký zisk.  

V porovnání s oborovým průměrem byla rentabilita firmy nižší. Od roku 2018 však firma 

dosahuje vyšší rentability. Oborový průměr se celkově, kromě roku 2019, pohybuje nad 

doporučenými hodnotami.  
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Graf 11: Rentabilita investovaného kapitálu (Vlastní zpracování dle tabulky č. 12) 

V grafu č.11 můžeme vidět, jak rostla rentabilita investovaného kapitálu firmy a roce       

2018 a 2019 byla nad oborovým průměrem, který se od roku 2017 snižuje.  

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) měří výkonnost podniku a doporučená hodnota 

se pohybuje okolo 10 %.  Hodnota tohoto ukazatele v průběhu let rostla, až na rok 2019, 

kdy mírně poklesla. V roce 2015 byla hodnota opět záporná kvůli zápornému zisku. 

Firma se nad doporučovanou hodnotou pohybovala v letech 2018 a 2019, kdy v roce 2018 

měla nejvyšší hodnotu, a to 13,33 %.  

Rentabilita vloženého kapitálu firmy byla do roku 2018 o mnoho nižší než oborový 

průměr. Od roku 2018 je vyšší, v roce 2019 to bylo o 5 %. 

 

Graf 12: Rentabilita vloženého kapitálu (Vlastní zpracování dle tabulky č. 12) 
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V grafu č. 12 lze vidět růst rentability vloženého kapitálu, a to až do roku 2019, kdy mírně 

klesla. Oproti tomu oborový průměr se od roku 2017 snižuje.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) má kolísavý trend. V roce 2016 vzrostla, 

následně v roce 2017 klesla, poté opět vzrostla a v roce 2019 klesla, a to na 39,06 %. 

Nejvyšší hodnoty ROE firma dosáhla v roce 2018, kdy byla 47,27 %. ROE je navíc 

v letech 2016, 2018 a 2019 vyšší než ROA, což vypovídá o tom, že firma dobře hospodaří 

s cizími zdroji.  

Oborový průměr byl do roku 2018 vyšší než rentabilita vlastního kapitálu firmy. Od roku 

2018 dosahuje vyšších hodnot firma Tierra Verde. Oborový průměr se pohybuje zhruba 

okolo 15 %.  

 

Graf 13: Rentabilita vlastního kapitálu (Vlastní zpracování dle tabulky č. 12) 

V grafu č. 13 je dobře vyobrazeno, jak hodnota ROE v průběhu let rostla a klesala. 

Podobně je na tom i oborový průměr, který však od roku 2017 pouze klesá.  

Rentabilita tržeb (ROS) v průběhu let rostla, a to až do roku 2019, kdy klesla                        

na 5,83 %. Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2018, a to 6,33 %. Nejnižší hodnotu měla 

v roce 2015, kdy byla -0,51 % a to kvůli zápornému zisku. Rentabilita tržeb je 

v porovnání s ostatními rentabilitami nižší, což může znamenat horší situaci v podniku 

z hlediska produkce. 

V porovnání s oborovým průměrem byla rentabilita tržeb firmy nižší, a to až do roku 

2019, kdy byla vyšší. Poměrně velké rozdíly byly v letech 2015-2018, od roku 2018 se 

ROS firmy liší od oborového průměru jen o málo.  
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Graf 14: Rentabilita tržeb (Vlastní zpracování dle tabulky č. 12) 

Velký rozdíl mezi oborovým průměrem a rentabilitou tržeb firmy můžeme vidět v        

grafu č.14, kde je i dobře znázorněn růst a přiblížení k oborovému průměru.  

3.5 Analýza soustav ukazatelů  

Analýza soustav ukazatelů se dělí na bankrotní a bonitní modely. V mé bakalářské práci 

budou představeny 2 bonitní a 1 bankrotní model. Konkrétně se bude jednat o Altmanův 

index finančního zdraví podniku (Z-skóre), index IN05 – index důvěryhodnosti a index 

bonity.  

3.5.1 Altmanův index finančního zdraví (Z-skóre) 

Altmanův index slouží k předpovídání budoucího vývoje podniku a případného bankrotu. 

V tabulce č. 13 jsou vypočítané jednotlivé ukazatele a celé Z – skóre pro roky 2015-2019. 

Tabulka 13: Altmanův index (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

X1 0,3553 0,0142 0,2346 0,3283 0,4010 

X2 0,1030 0,0122 0,0131 0,0101 0,0644 

X3 -0,0230 0,0247 0,0382 0,1332 0,1271 

X4 0,1792 0,0438 0,1862 0,2153 0,2495 

X5 4,4885 1,9121 2,0750 2,1046 2,1813 

Z-skóre 4,83 2,02 2,45 2,85 3,02 
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Dle Altmanova indexu byla finanční situace podniku v letech 2015, 2018 a 2019 

bezproblémová a stabilní, jelikož se hodnoty Z-skóre pohybovaly nad 2,9, kromě roku 

2018, kdy hodnota byla přesně 2,9. V letech 2016 a 2017 byly hodnoty 2,02 a 2,45, což 

jsou hodnoty v tzv. šedé zóně, která signalizuje možné problémy. Hodnoty se blížily spíše 

horní hranici intervalu a v dalších letech byly nad hranicí, nemusíme jim dávat velký 

zřetel.   

Graf 15:Altmanův index (Vlastní zpracování dle tabulky č. 13) 

V grafu č. 15 můžeme vidět, hodnoty Z-skóre firmy se pohybují u horní hranice pásma 

šedé zóny. Pouze v roce 2016 byly uprostřed zóny. Podnik bychom tedy mohli označit 

spíše za stabilní a bezproblémový. 

3.5.2 Index IN05 – Index důvěryhodnosti  

Index IN05 je nejnovější variantou modelu IN, předtím to byly indexy IN95, IN99 a IN01, 

od manželů Neumaierových. Tento model je pro české podniky nejvhodnější. V tabulce 

č. 14 jsou vypočítané jednotlivé ukazatele, které byly použity k výpočtu hodnoty indexu 

pro roky 2015-2019.  
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Tabulka 14: Index IN05 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

X1 1,1936 1,0505 1,2088 1,2153 1,2495 

X2 -0,7531 1,8440 1,3032 6,3657 4,7640 

X3 -0,0230 0,0247 0,0382 0,1332 0,1271 

X4 4,6484 1,9441 2,1127 2,1536 2,2301 

X5 1,8779 1,0215 1,5343 1,8017 2,1166 

Index IN05 1,18 0,81 0,94 1,56 1,52 

 

Index IN05 firmy Tierra Verde se ve všech letech pohybuje v tzv. šedé zóně, kromě roku 

2016, kdy se nachází pod spodní hranicí šedé zóny, a to na 0,81. Tato hodnota může 

nasvědčovat, že firma spěje k bankrotu. V dalších letech se index zvyšoval a v roce 2018 

a 2019 se pohyboval u horní hranice šedé zóny, což je dobré znamení. Pro firmu to 

znamená, že se ji snižuje pravděpodobnost na zkrachování a má velkou pravděpodobnost, 

že bude vytvářet hodnotu. 

 

Graf 16: Index IN05 (Vlastní zpracování dle tabulky č. 14) 

V grafu č. 16 je dobře zobrazený vývoj indexu IN05. V roce 2016 sice klesl pod pásmo 

šedé zóny, ale v dalších letech se jeho hodnota zvyšovala k horní hranici šedé zóny.  
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3.5.3 Index bonity 

V tabulce č. 15 jsou představeny hodnoty indexu bonity. 

Tabulka 15: Index bonity (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

X1 0,0864 0,0260 0,0697 0,2190 0,2183 

X2 1,1936 1,0505 1,2088 1,2153 1,2495 

X3 -0,0536 0,0113 0,0089 0,1123 0,1004 

X4 -0,0119 0,0059 0,0043 0,0534 0,0460 

X5 0,0455 0,1471 0,1759 0,2122 0,2098 

X6 4,4885 1,9121 2,0750 2,1046 2,1813 

Index bonity 0,09 0,50 0,57 2,09 1,94 

 

Dle výsledných hodnot firma v letech 2015-2017 mohla očekávat určité finanční 

problémy. Od roku 2018 je ale firma ve velmi dobré finanční situaci. Hodnota indexu 

bonity se každoročně zvyšuje, kromě roku 2019, kdy se mírně snížila. Nejnižší byla v roce 

2015, a to 0,09 a nejvyšší 2,09 v roce 2018. O firmě se dá říct, že pokud si udrží tuto 

hodnotu anebo ji ještě zvýší, neměly by jí hrozit žádné problémy a měla by být ve velmi 

dobré finanční situaci.  

3.6 Zhodnocení finanční situace podniku  

Po provedení finanční analýzy firmy Tierra Verde, s. r. o. budou nyní shrnuty celkové 

poznatky. O firmě se dá říct, že každoročně roste a také se zlepšuje její finanční situace. 

Od roku 2018 navíc firma u většiny ukazatelů dosahuje lepších hodnot, než jsou oborové 

průměry.  

Horizontální analýza ukázala, že celková aktiva a pasiva se nejprve v roce 2015 snížily, 

ale následně každý rok rostly. Z aktiv se firmě nejvíce zvyšovaly zásoby, a to                              

i o 446 % v roce 2016. Dále se také zvyšoval dlouhodobý hmotný majetek, v roce 2016 

o 377 %, což způsobil nákup automobilů. Z pasiv došlo k nárůstu především u 

dlouhodobých závazků, které v roce 2015 vzrostly o 777 %, znamená to, že firma si více 

půjčuje u bank. Kromě roku 2016, také roste výsledek hospodaření běžného účetního 

období, v roce 2018 o 3 838 %. U výkazu zisku a ztráty od roku 2016 rostou tržby 

z prodeje výrobků a služeb a od roku 2018 i tržby za prodej zboží. Osobní náklady se 

firmě také zvyšují, v roce 2016 to bylo o 516 %, což je zapříčiněno větším počtem 
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zaměstnanců a nárůstem mezd. Provozní výsledek hospodaření od roku 2016 roste, kdy 

v roce 2018 to bylo o 433 %.  

U vertikální analýzy aktiv můžeme vidět větší podíl u oběžných aktiv než u stálých aktiv. 

Oběžná aktiva představují zhruba 70 % celkových aktiv v letech 2015-2019. Z oběžných 

aktiv jsou to od roku 2017 zásoby, které každoročně rostou. Před rokem 2017 to byly 

krátkodobé pohledávky. U pasiv mají větší zastoupení cizí zdroje oproti vlastnímu 

kapitálu. Avšak podíl cizích zdrojů se snižuje a vlastního kapitálu zvyšuje. U cizích zdrojů 

dochází k poklesu podílu krátkodobých závazků, ale k nárůstu dlouhodobých závazků. U 

výkazu zisku a ztráty mají ve výnosech největší podíl tržby z prodeje výrobků a služeb, a 

to od roku 2017 okolo 97 %. U nákladů má největší podíl výkonová spotřeba, která se 

pohybuje okolo 75 %. K nárůstu došlo u osobních nákladů, kde se jejich podíl v roce 2017 

zvýšil o 7 %. 

U analýzy rozdílových ukazatelů byl vypočítán čistý pracovní kapitál manažerským a 

investorským způsobem. U manažerského způsobu byl ČPK ve sledovaných letech 

kladný, u investorského byl v roce 2015 záporný, což znamená, že v tomto roce měla 

firma vyšší dlouhodobá pasiva, než stála aktiva. Čisté pohotové prostředky byly ve všech 

sledovaných letech záporné. Firma by tedy nedokázala okamžitě splatit své. Čistý peněžní 

majetek byl v roce 2015 kladný, ale od roku 2016 se pohybuje v záporných hodnotách. 

Je to především z důvodu, že firma má největší část oběžných aktiv v zásobách, které jsou 

v tomto ukazateli odečteny. 

Do analýzy poměrových ukazatelů patří ukazatele likvidity, zadluženosti, aktivity a 

rentability. Ukazatel běžné likvidity se, kromě roku 2016, pohyboval v doporučených 

hodnotách a většinu let byl vyšší než oborové průměry. Pohotová likvidita se nacházela 

v doporučených hodnotách pouze v roce 2015, poté klesla a nacházela se pod hranicí. 

Také byla nižší než oborové průměry. Okamžitá likvidita firmě v průběhu let klesala. 

V doporučených hodnotách byla pouze v letech 2015 a 2016. Od roku 2017 je nižší než 

oborové průměry. Z výsledků vyplývá, že firma by mohla mít problém s uhrazením právě 

splatných dluhů. Celková zadluženost se nachází poměrně vysoko, v roce 2016                

byla 95 %. Od roku 2017 však pomalu klesá. I přesto je vysoko nad oborovými průměry. 

Koeficient samofinancování je naopak poměrně nízký. Tyto dva ukazatele říkají, že firma 

spíše financuje z cizích zdrojů než z vlastních. Od roku 2017 se však snaží více financovat 

i z vlastních zdrojů. Úrokové krytí bylo v roce 2016 záporné. Nejvyšší hodnoty dosáhlo 
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v roce 2018, a to 6,37, což je hodnota vyšší než doporučovaná. I přesto má firma hodnoty 

nižší než oborové průměry. Doba splácení dluhů se do roku 2017 zvyšovala a od roku 

2018 začala klesat, a to na 4,7 let, což je pořád nad doporučenou hodnotou. Ke snížení 

doby došlo, protože firmě vzrostl zisk. Obrat celkových aktiv se od roku 2017 zvyšuje a 

všechny sledované roky je vyšší než oborový průměr. Obrat zásob v roce 2015 dosahoval 

poměrně vysoké hodnoty, a to 21,99. Následně klesal a od roku 2016 je nižší než oborový 

průměr. Doba obratu zásob v průběhu let rostla, a to až na 76,4 v roce 2018. Oborový 

průměr naopak většinu let klesal. Firma si své zásoby drží poměrně dlouho, než je 

spotřebuje nebo prodá. Doba splatnosti krátkodobých pohledávek má kolísavý trend, 

v průměru se pohybuje okolo 40 dnů. Firma by mohla ještě tuto dobu snížit. Doba obratu 

krátkodobých závazků v roce 2016 několikanásobně vzrostla, ale od roku 2017 se snižuje. 

V roce 2019 trvalo firmě zaplatit své krátkodobé závazky 59 dnů. Doba obratu 

krátkodobých závazků je delší než doba splatnosti krátkodobých pohledávek, což 

znamená, že byla dodržena finanční rovnováha ve firmě. Rentabilita investovaného 

kapitálu ROI měla do roku 2018 rostoucí trend, v roce 2019 se mírně snížila. Od roku 

2018 dosahuje velmi dobrých hodnot a investovaný kapitál jí přináší zisk. Rentabilita 

vloženého kapitálu ROA má stejný trend jako ROI a také od roku 2018 dosahuje velmi 

dobrých hodnot. Rentabilita vlastního kapitálu ROE je ve většinu let vyšší než ROA, což 

je pro firmu pozitivní. Rentabilita tržeb ROS dosahuje nejnižších hodnot ze zkoumaných 

rentabilit a má stejný trend jako ostatní rentability. K mírnému poklesu v roce 2019 došlo, 

protože se zisk nezvýšil oproti předchozímu roku o tolik, jako se zvýšily jiné položky, 

například vlastní kapitál.  

V analýze soustav ukazatelů se podle Altmanova indexu firma pohybovala v šedé zóně 

pouze v letech 2016 a 2017. Zbylé roky firma byla prosperující. Podle indexu IN05 byla 

v šedé zóně všechny roky, kromě 2018. Index bonity se v průběhu let zvyšuje, až na rok 

2019, kdy mírně klesl.  

Souhrnně se dá říct, že se finanční situace v podniku lepší a pokud si udrží hodnoty, nebo 

je ještě zlepší, neměly by jí hrozit žádné problémy nebo krachování.  



60 

 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V následující části jsou představeny mé návrhy na zlepšení finanční situace firmy. Dle 

finanční analýzy si firma vede docela dobře a každým rokem je její finanční situace lepší, 

proto bych doporučila jen menší změny, které by mohly ještě zlepšit finanční situaci. 

Mezi mé návrhy patří optimalizace zásob, zvýšení okamžité likvidity a spolupráce 

s influencery. 

4.1 Optimalizace zásob  

První z návrhů pro zlepšení finanční situace je optimalizace zásob. Následující tabulka 

znázorňuje výši a rozdělení zásob v letech 2015-2019. 

Tabulka 16: Rozdělení zásob a jejich výše (Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Druh zásob/rok (v tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 

Zásoby 541 2 956 4 685 9 450 14 097 

Materiál 25 2 269 3 278 7 106 11 431 

Nedokončená výroba a 
polotovary  0 0  0 106 151 

Výrobky 14 479 1 162 1 727 1 992 

Zboží 496 208 245 511 523 

 

Dle tabulky č. 16 můžeme vidět, že nejvíce zásob má od roku 2016 ve formě materiálu. 

Každoročně se materiál zvyšuje, v roce 2016 se zvýšil devadesátkrát oproti roku 2015.  

V roce 2019 byl materiál v hodnotě 11 431 tis. Kč.  

Obrat zásob se každoročně snižuje a doba obratu zvyšuje. V roce 2019 se zásoby 

průměrně obrátily 4,8krát a doba mezi obraty byla 75,5 dne. Každý rok se také obrat a 

doba obratu zásob vzdalují od oborového průměru. V roce 2019 došlo k nepatrnému 

zlepšení těchto ukazatelů.  

Obecně by si firma měla udržovat co nejmenší množství nutných zásob, jelikož se 

zásobami je vázán i kapitál a náklady. Navíc je tu i riziko spojené s držením zásob 

v logistickém řetězci, které je pro výrobce hlubší a má delší časový                                    

interval (Režňáková, 2010, s. 106). 

Firma by měla udržovat takové zásoby, aby zabezpečily plynulý chod výroby a aby 

celkové náklady s nimi spojené byly co nejmenší (Švarcová, 2006, s. 86).  
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Firma má 2 možnosti, jak snížit objem zásob. Buď zvýšením objemu výroby, čímž by se 

zvýšila i celková spotřeba materiálu, anebo snížením průměrné zásoby při zachování 

celkové spotřeby (Švarcová, 2006, s. 86). 

V případě druhé varianty by firma mohla zavést metodu Just in Time.  

Metoda Just in Time vznikla v Japonsku a postupně se stala oblíbenou v USA a Evropě. 

U této metody jde o to, že firma si udržuje ,,nulové“ zásoby. Jde o to, že odběratel i 

dodavatel si časově a prostorově ideálně vyhovují. Odběratel dostává materiál, výrobek 

či zboží právě v okamžiku, kdy je potřebuje. Dodavatel tyto požadavky plní ,,právě včas“, 

a tak není nutné vytvářet zásobu (Kislingerová, 2007, s. 490).  

Jestliže zásobování funguje bez problémů, firma ušetří obrovské náklady na skladovou 

manipulaci, evidenci, vytápění, klimatizaci a dalších (Švarcová, 2006, s.86). 

Aby metoda fungovala správně, mělo by dodržet několik podmínek. Podmínkami jsou 

například spolehlivost dodavatele, který dodává 100 % výrobků včas a potřebné kvalitě, 

dostupnost dopravních služeb a rychlá reakce všech článků logistického řetězce na 

vzniklé poruchy tak, aby prodleva v jedné části nevyvolala zpoždění ostatních prvků 

systému (Kislingerová, 2007, s. 490).  

Mezi výhody metody Just in Time patří:  

- snížení zásob a meziproduktu,  

- snížení požadavků na místo,  

- kratší doba prostupnosti,  

- větší zapojení zaměstnanců  

- zlepšení kvality produktu/služby (Štůsek, 2005, s. 158). 

Pokud by firma tuto metodu zavedla, snížily by se jí zásoby a ušetřené peněžní prostředky 

by mohla investovat jinam.  

Dále firmě doporučuji vypočítat celkové náklady na zásoby a optimální velikost dodávky 

zásob. Vzorečky pro tyto výpočty jsou představeny níže. Bohužel jsem neměla potřebná 

data pro výpočet, proto jsou zde pouze uvedeny vzorečky bez výpočtu a mé doporučení 

na jejich výpočet. Firmě by výsledné hodnoty pomohly s rozhodováním o optimalizaci 

zásob. 
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Celkové náklady na zásoby se vypočítají jako: 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 = 𝑆 ×
𝑞

2
+ 𝐷 ×

𝑄

𝑞
+ 𝑆 × 𝑃𝑍 

S – průměrné roční jednotkové náklady na skladování 

q – velikost dodávky zásob 

D – objednávací a přepravní náklady 1 dodávky 

Q – roční spotřeba zásob 

PZ – pojistná zásoba (Janíčková, 2020).  

Pro výpočet optimální velikosti dodávky zásob se používá Harris-Wilsonův vzorec:  

𝐸𝑂𝑄 = √
2 × 𝐷 × 𝑄

𝑆
 

                      (Janíčková, 2020). 

4.2 Zvýšení okamžité likvidity  

Okamžitá likvidita firma se každoročně snižuje. V roce 2019 dosáhla hodnoty pouze 0,04. 

Doporučované hodnoty jsou 0,2-0,5. I při porovnání s oborovým průměrem lze vidět, že 

okamžitá likvidita firmy je nízká.  

Okamžitá likvidita je schopnost podniku uhradit právě splatné dluhy. Ve vzorečku je 

v poměru krátkodobý finanční majetek a krátkodobé závazky. Právě krátkodobý finanční 

majetek má firma nízký, v roce 2019 došlo dokonce k jeho poklesu, naopak krátkodobé 

závazky firmě rostou.   

Pro firmu to znamená, že je platebně neschopná a aby splatila své dluhy musela by 

například prodat zásoby.  

Firmě bych tedy doporučila zvýšit stav krátkodobého finančního majetku. Třeba právě 

prodejem zásob, které má vysoké. Zásoby by firma mohla prodat například firmám, které 

podnikají ve stejném oboru. Prodejem zásob by i snížila jejich stav, který je momentálně 

vysoký.  

4.3 Digitální marketing – spolupráce s influencery 

Zejména v době koronaviru by se firmy měly zaměřit na digitální marketing. Vše přechází 

do online prostředí, a proto by měly i firmy a jejich marketing. Tierra Verde využívá e-
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mail marketing, kde svým zákazníkům posílá newslettery. Navíc, při přihlášení k odběru, 

zákazník dostane dopravu zdarma na první objednávku. Ze sociálních sítích firma působí 

na Facebooku, Instagramu, LinkedInu a Youtube. Na všech těchto sítích jsou aktivní a 

pravidelně přidávají příspěvky. Mají je tedy dobře zpracované a nedá se jim nic vytknout. 

Jen možná grafickou úpravu pro Instagram, aby jim příspěvky ladily.  

Jako další návrh na zlepšení finanční situace bych zařadila spolupráci s influencery. 

Tierra Verde je na trhu již 13. rokem, a přesto ji zatím moc lidí nezná, i přestože by mnoho 

lidí jejich produkty používali.  

V dnešní době je influencer marketing běžnou součástí marketingu úspěšných firem. 

Některé firmy spolupracují s desítkami influencerů, některé mají třeba tři, s kterými 

spolupracují mnoho let. Základem úspěšného influencer marketingu je správná volba 

influencera, protože pokud firma vybere nevhodného, bude na tom spíše tratit.  

Cílová skupina Tierra Verde jsou ženy ve věku 25 let a více, které jsou většinou matkami 

a chtějí pro sebe a své děti to nejlepší nebo se zajímají o životní prostředky. Firmě bych 

tedy doporučila spolupracovat s takzvanými instamatkami. Instamatky jsou influencerky, 

které se pohybují ve věku 25-35 let a mají děti. Jejich profily sledují deseti až statisíce 

lidí právě z důvodu, že jim poradí něco skvělého pro jejich děti. Mezi nejznámější 

instamatky patří profily Svetpodlekatky, Mamadomisha, A.n.d.u.l.a nebo Kamilasikl.  

Cena za spolupráci s influencerem závisí na počtu sledujících a také na typu odměny. 

Jsou barterové spolupráce, kdy influencer dostává placeno formou produktů dané firmy, 

dále je fixní odměna, u které influencer dostane zaplaceno za počet příspěvků a stories, 

provizní systém, u kterého influencer dostává provizi z prodeje, které se uskutečnily díky 

němu. U fyzických produktů se nabízí 5-15 % z prodeje. Další typ odměny je kombinace 

fixní odměny a provize, kdy se provize pohybuje výrazně níž (Lucie Konečná, 2021).  

Síla influencerů je někdy ohromná. Pokud si firma vybere na spolupráci správného 

influencera, často se stává, že jim jeho sledující vyprodají sklady.  

Firma momentálně spolupracuje s Ivou Pazderkovou, která má jejich produkty sdílené 

například ve výběrech na Instagramu. Iva má 121 tis. sledujících, což je poměrně vysoké 

číslo. Dle mého názoru by však firma měla spolupracovat i s jinými influencery, protože 

Ivu většinou matky nesledují a je to velice kontroverzní osoba.  
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Nyní se pokusím vypočítat náklady a výnosy pro firmu, když by začala spolupracovat 

s nějakým influencerem. Jako influencera jsem vybrala Jitku Boho, která má 108 tis. 

sledujících a řadí se mezi makroinfluencery. Jitka má jednu dceru a je o ní známé, že 

používá přírodní věci a zajímá se o životní prostředí.  

Firma by nejprve musela poslat Jitce balíček se svými produkty, ať už by je Jitka chtěla 

nejprve vyzkoušet anebo použít ke spolupráci. Balíček by byl v hodnotě 2 204 Kč, kde 

by byl z každé kategorie nějaký produkt (aviváž, gel na nádobí, taška na nákup, sprchový 

gel, gel na ruce a další).  

Jitka by na základě tohoto balíčku přidala příspěvek a instastories, kde by produkty 

ukázala a zároveň svým sledujícím poskytla slevový kód. Díky slevovému kódu by firma 

přesně věděla, kolik lidí nakoupilo přes Jitku a kolik jejich nákup stál. Slevový kód 

navrhuji ve výši 10 % s tím, že by se v budoucnu mohl zvýšit, případně snížit.  

Jako odměnu za spolupráci by Jitka měla provizi z prodeje, která by byla také ve              

výši 10 %. Opět se v budoucnu může zvýšit či snížit.  

Celkové výnosy se bohužel přesně nedají vypočítat, jelikož nevím přesný počet 

zákazníku, kteří nakoupí a za jakou částku. Tržby tedy vypočítám pro 100 a 1 000 

zákazníků, kteří nakoupí přes Jitku v průměrné hodnotě 1 000 Kč.  

Tabulka 17: Tržby při spolupráci s influencerem (Vlastní zpracování) 

Počet zákazníků Průměrná hodnota 

objednávky 

Celkové tržby 

100 1 000 Kč 100 000 Kč  

1 000 1 000 Kč  1 000 000 Kč  

Pokud bychom odečetli náklady, tak by výsledný zisk vypadal takto: 

Tabulka 18: Zisk při spolupráci s influencerem (Vlastní zpracování) 

Počet 

zákazníků 

Tržby Balíček 

pro Jitku 

Sleva 10 % Provize 10 % Zisk  

100  100 000 Kč 2 204 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 77 796 Kč 

1 000 1 000 000 Kč   2 204 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč  797 796 Kč  
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Z tabulky můžeme vidět, že i když by přes Jitku nakoupilo 100 zákazníků, což je 0,1 % 

ze všech sledujících, přineslo by to firmě zisk v hodnotě 77 796 Kč. Do této částky nejsou 

započítány žádné jiné náklady jako například náklady na dopravu, výrobu a další. 

Výsledná částka by tedy byla nižší. Avšak i tak by se to firmě vyplatilo. Navíc by získala 

nové zákazníky, kteří by nakupovali u firmy pravidelně.  

Všechny výše zmíněné částky a čísla jsou orientační a můžou se lišit nebo si je firma 

může změnit. Například může Jitce poslat balíček ve vyšší hodnotě nebo poskytnout vyšší 

slevu. Pokud by se držela těchto čísel, přineslo by ji to zisk.  
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo hodnocení výkonnosti podniku. Mnou vybraný podnik je 

Tierra Verde, s. r. o., což je československý podnik zabývající se výrobou ekodrogérie a 

ekokosmetiky.  

Bakalářská práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřená na teoretické hledisko. 

Zde byly vysvětleny základní pojmy, které se týkají finanční analýzy, výkonnost podniku 

a představeny ukazatele, které byly následně použity, a to většinou i s doporučenými 

hodnotami.  

Další je analytická část, kde byl představen podnik, jeho výrobní program a následně 

výpočty vybraných ukazatelů. Výsledné hodnoty ukazatelů jsou zobrazeny v tabulkách a 

pro lepší přehlednost v grafech. Následně jsou porovnány s oborovými průměry a 

doporučenými hodnotami. Všechny výsledné hodnoty jsou také slovně okomentovány. 

Na konci této části je závěrečné zhodnocení finanční situace podniku. 

V poslední části jsou představeny návrhy na zlepšení finanční situace. Tyto návrhy 

vychází z vypočítaných hodnot ve finanční analýze. Jelikož se firma každý rok vyvíjí a 

její finanční situace se zlepšuje, není potřeba velkých změn. Mé návrhy byly optimalizace 

zásob, jelikož firma si zásoby drží vysoké. Pro firmu by bylo efektivnější, když by část 

zásob prodala a peněžní prostředky investovala do něčeho jiného. Další návrh byl ve 

zvýšení okamžité likvidity. Firmě se okamžitá likvidita každoročně snižuje a dosahuje 

velice nízkých hodnot, což znamená, že firma není platebně schopná. Doporučení bylo 

především pro zvýšení krátkodobého finančního majetku, a to prodáním části zásob. 

Poslední návrh byl zapojení influencer marketingu. V dnešní době firmy právě touto 

formou vydělávají hodně peněz a myslím si, že by i Tierra Verde mohla takto zvýšit své 

tržby.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ČPK    Čistý pracovní kapitál 

ČPM   Čistý peněžní majetek  

ČPP   Čisté pohotové prostředky 

ČR    Česká republika 

EAT    Zisk po zdanění 

EBIT    Zisk před zdaněním a úhradou nákladových úroků  

EBITDA  Zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací 

EBT    Zisk před zdaněním  

IB    Index bonity 

IČO    Identifikační číslo  

IN    Index důvěryhodnosti 

Kč   Koruna česká  

ROI    Rentabilita investovaného kapitálu  

ROA   Rentabilita celkového kapitálu 

ROE   Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS    Rentabilita tržeb  

s.r.o.   Společnost s ručením omezeným  

USA   Spojené státy americké  

VH   Výsledek hospodaření  

ZK   Základní kapitál  
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I 

Příloha 1: Rozvaha – Aktiva za období 2015-2019 

  AKTIVA (v tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 

  AKTIVA CELKEM 2 651 10 508 12 834 21 164 30 804 

A. 
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 0 0 0 0 0 

B. Stálá aktiva 620 2 634 3 503 5 549 7 388 

B.I.1. 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 81 63 175 295 218 

B.I.2. Ocenitelná práva 0 0 0 162 128 

B.I.2.1. Software  0 0 0 99 65 

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 0 0 0 63 63 

B.I.4. 
Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek 81 63 175 133 90 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 539 2 571 3 328 5 227 7 143 

B.II.1. Pozemky a stavby 0 0 0 0 0 

B.II.2. 
Hmotné movité věci a jejich 
soubory 535 2 506 3 028 3 678 5 398 

B.II.4. 
Ostatní dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0 0 0 1 679 

B.II.4.3. 
Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0 0 0 1 679 

B.II.5. 

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek  4 65 300 1 549 66 

B.II.5.1. 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 66 

B.II.5.2. 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 4 65 300 1 549 0 

B.III. 
Dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 27 27 

B.III.3. Podíly-podstatný vliv 0 0 0 27 27 

C. Oběžná aktiva 2 015 7 073 8 646 15 615 23 416 

C.I. Zásoby 541 2 956 4 685 9 450 14 097 

C.I.1. Materiál 25 2 269 3 278 7 106 11 431 

C.I.2. 
Nedokončená výroba a 
polotovary 0 0 0 106 151 

C.I.3. Výrobky a zboží  510 687 1 407 2 238 2 515 

C.I.3.1. Výrobky 14 479 1 162 1 727 1 992 

C.I.3.2. Zboží 496 208 245 511 523 

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 6 0 0 0 0 

C.II. Pohledávky 1 142 3 440 3 284 5 365 8 843 



 

 

II 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 1 142 3 440 3 284 4 764 8 334 

C.II.2.1. 
Pohledávky z obchodních 
vztahů 1 105 2 670 3 042 4 005 7 082 

C.II.2.2. 
Pohledávky-ovládaná nebo 
ovládající osoba 0 0 0 0 0 

C.II.2.3. Pohledávky-podstatný vliv 0 0 0 0 0 

C.II.2.4. Pohledávky-ostatní 0 770 242 759 1 252 

C.II.2.4.3
. Stát-daňové pohledávky 18 582 0 0 63 

C.II.2.4.4
. 

Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 19 188 223 759 1 183 

C.II.2.4.6
. Jiné pohledávky 0 0 19 0 6 

C.II.3. Časové rozlišení aktiv 0 0 0 601 509 

C.II.3.1. Náklady příštích období 0 0 0 601 509 

C.II.3.3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C.III.1. 
Podíly-ovládaná nebo 
ovládající osoba 0 0 0 0 0 

C.III.2 
Ostatní krátkodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 

C.IV. Peněžní prostředky 332 677 677 800 476 

C.IV.1. 
Peněžní prostředky v 
pokladně 21 14 98 158 157 

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech  311 663 579 642 319 

D. Časové rozlišení aktiv 16 801 685 0 0 

D.1. Náklady příštích období 16 801 685 0 0 

D.3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 

 

  



 

 

III 

Příloha 2: Rozvaha – Pasiva za období 2015-2019 

  PASIVA (v tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 

  PASIVA CELKEM  2 651 10 508 12 834 21 164 
30 

804 

A. Vlastní kapitál  398 438 1 977 3 749 6 150 

A.I. Základní kapitál 200 200 200 200 200 

A.I.1. Základní kapitál 200 200 200 200 200 

A.II. Ážio a kapitálové fondy     1 494 1 494 1 494 

A.II.1. Ážio  0 0 0 0 0 

A.II.2. Kapitálové fondy 0 0 1 494 1 494 1 494 

A.II.2.1
. Ostatní kapitálové fondy 0 0 1 494 1 494 1 494 

A.III. Fondy ze zisku 70 70 70 70 70 

A.III.1. Ostatní rezervní fond 70 70 70 70 70 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

A.IV. 
Výsledek hospodaření minulých 
let (+/-) 273 128 168 213 1 984 

A.IV.1. 

Nerozdělený zisk nebo 
neuhrazená ztráta minulých let 
(+/-) 273 128 168 213 1 984 

A.IV.2. 
Jiný výsledek hospodaření 
minulých let (+/-) 0 0 0 0 0 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) -145 40 45 1 772 2 402 

A.VI. 
Rozhodnuto o zálohové výplatě 
podílu na zisku (-) 0 0 0 0 0 

B.+C. Cizí zdroje  2 221 10 003 10 617 17 415 
24 

654 

B. Rezervy 0 0 0 0 0 

C. Závazky 2 221 10 003 10 617 17 415 
24 

654 

C.I. Dlouhodobé závazky 877 3 079 4 982 8 485 
13 

043 

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 877 2 140 4 103 6 805 
11 

371 

C.I.9. Závazky-ostatní   939 879 1 680 1 672 

C.I.9.1. Závazky ke společníkům   939 879 1 680 1 672 

C.II. Krátkodobé závazky 1 344 6 924 5 635 8 667 
11 

063 

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 271 1 705 1 939 0 0 

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 5 21 88 409 1 680 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 480 4 642 2 860 3 860 4 269 



 

 

IV 

C.II.8. Závazky ostatní 588 556 748 4 398 5 114 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 66 108 24 150 170 

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 2 616 3 193 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 61 219 334 441 777 

C.II.8.4. 

Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojištění 14 106 162 228 439 

C.II.8.5. Stát-daňové závazky a dotace 114 121 188 703 441 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 0 0 40 41 37 

C.II.8.7. Jiné závazky 333 2 0 219 57 

C.III. Časové rozlišení pasiv 0 0 0 263 548 

C.III.1. Výdaje příštích období 0 0 0 263 548 

C.III.2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 

D. Časové rozlišení pasiv 32 67 240 0 0 

D.1. Výdaje příštích období 32 67 240 0 0 

D.2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 

 

 

  



 

 

V 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty za období 2015-2019 

  Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 372 15 062 26 482 44 181 66 725 

II. Tržby za prodej zboží  11 527 5 030 148 361 467 

A. Výkonová spotřeba 11 168 16 356 20 272 32 792 47 833 

A.1. 
Náklady vynaložené na prodané 
zboží    1 385 226 351 378 

A.2. Spotřeba materiálu a energie 7 666 6 325 9 902 17 450 25 513 

A.3. Služby 3 502 8 646 10 144 14 991 21 942 

B. 
Změna stavu zásob vlastní 
činností (+/-) -4 -465 -683 -671 -310 

C. Aktivace (-) 0 0 0 0 0 

D. Osobní náklady 524 3 226 6 352 8 865 14 807 

D.1. Mzdové náklady 431 2 546 4 908 6 445 10 817 

D.2. 

Náklady na sociální zabezpečení, 
zdravotní pojištění a ostatní 
náklady 93 680 1 444 2 420 3 990 

D.2.1
. 

Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 84 664 1 419 1 995 3 433 

D.2.2
. Ostatní náklady 9 16 25 425 557 

E. Úprava hodnot v provozní oblasti  253 579 250 994 1 465 

E.1. 

Úpravy hodnot dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku 253 579 250 994 1 465 

E.1.1. 

Úpravy hodnot dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku-trvalé 253 579 250 994 1 465 

III. Ostatní provozní výnosy 406 330 374 875 1 300 

III.1. 
Tržby z prodaného 
dlouhodobého majetku 0 107 0 45 0 

III.2. Tržby z prodaného majetku  396 142 302 720 630 

III.3. Jiné provozní výnosy 10 81 72 110 670 

F. Ostatní provozní náklady 417 397 253 454 574 

F.1. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 0 204 0 45 0 

F.2. Prodaný materiál 334 30 135 221 280 

F.3. Daně a poplatky 14 16 17 22 33 

F.4. 

Rezervy v provozní oblasti a 
komplexní náklady příštích 
období 0 0 0 0 0 

F.5. Jiné provozní náklady 69 147 101 166 261 



 

 

VI 

* 
Provozní výsledek hospodaření 
(+/-) -54 329 560 2 983 4 123 

IV. 
Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku-podíly 0 0 0 0 0 

G. 
Náklady vynaložené na prodané 
podíly 0 0 0 0 0 

H. 

Náklady související s ostatním 
dlouhodobým finančním 
majetkem 0 0 0 0 0 

VI. 
Výnosové úroky a podobné 
výnosy 0 0 0 0 0 

I. 
Úpravy hodnot a rezervy ve 
finanční oblasti 0 0 0 0 0 

J. 
Nákladové úroky a podobné 
náklady 81 141 376 443 822 

J.1. 

Nákladové úroky a podobné 
náklady-ovládaná nebo ovládající 
osoba 0 0 244 165 150 

J.2. 
Ostatní nákladové úroky a 
podobné náklady 81 141 132 278 672 

VII. Ostatní finanční výnosy 19 7 110 162 203 

K. Ostatní finanční náklady 27 76 180 325 410 

* 
Finanční výsledek hospodaření 
(+/-) -89 -210 -446 -606 -1 029 

* 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním (+/-) -142 119 114 2 377 3 094 

L. Daň z příjmů 3 79 69 605 692 

L.1. Daň z příjmů splatná 3 79 69 605 692 

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 0 0 0 0 0 

* 
Výsledek hospodaření po 
zdanění (+/-) -145 40 45 1 772 2 402 

M. 
Převod podílu na výsledku 
hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 

* 
Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-) -145 40 45 1 772 2 402 

* Čistý obrat za účetní období  12 324 20 429 27 114 45 579 68 695 
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