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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce „Hodnocení finanční situace podniku a 

návrhy na jejich řešení“ je zhodnocení podniku za použití  vybraných 

metod finanční analýzy v letech 2006 - 2010.  V diplomové práci jsou 

předloženy návrhy vedoucí k řešení problémových oblastí ve finančním 

hospodaření podniku.  Pro finanční analýzu byly použity data z  let 2006 – 

2010. 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this master’s thesis called “Evaluation of the financial 

situation in the firm and proposal to its improvement” is analyse of the 

financial situation using selected financial analysis methods. This 

master’s thesis contains some recommendation for problem solving in 

the areas of financial management in Raciola company. I have used 

financial data from 2006 – 2010 in this master’s thesis. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Finanční analýza, absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, 

rozdílové ukazatele, soustavy ukazatelů, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

Cash-flow, aktiva, pasiva. 

 

 

KEYWORDS 

Financial analysis, diferential ratio, ratio indexes, ratio systems, 

balance, income statement, Cash-flow, assets, debts. 

 

 

  



 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

 

HANZLÍK, T. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její 

zlepšení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011. 

108 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Jiří Jaroš. 

  



 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

 

V Brně, dne 27. května 2011 

 

 

………………………………………….. 

                                                                           Bc. Tomáš Hanzlík 

  



 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Tímto chci poděkovat vedoucímu své diplomové práce Ing. Jiřímu Jarošovi za jeho 

odborné vedení a cenné rady při zpracování této diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBSAH 
 
ÚVOD ....................................................................................................................................................... 10 

1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A POSTUP ZPRACOVÁNÍ ................................. 12 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .................................................................................... 13 

2.1 VÝZNAM A CÍLE FINANČNÍ ANALÝZY ........................................................................................... 13 

2.3 UŽIVATELÉ FINANČNÍ ANALÝZY ................................................................................................... 15 

2.4 ZDROJE VSTUPNÍCH DAT ............................................................................................................... 19 

2.5 PŘÍSTUPY K FINANČNÍ ANALÝZE ................................................................................................... 22 

Fundamentální analýza .................................................................................................................... 22 

Technická analýza ............................................................................................................................ 22 

2.6 METODY FINANČNÍ ANALÝZY ...................................................................................................... 24 

2.7 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ .......................................................................................... 26 

Horizontální analýza ........................................................................................................................ 26 

Vertikální analýza ............................................................................................................................ 27 

2.8 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ ......................................................................................... 28 

2.9 ANALÝZA CASH-FLOW ................................................................................................................. 30 

2.10 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ ..................................................................................... 31 

Ukazatelé rentability ........................................................................................................................ 32 

Ukazatele aktivity ............................................................................................................................. 34 

Ukazatelé zadluženosti ..................................................................................................................... 36 

Ukazatelé likvidity ............................................................................................................................ 37 

2.11 ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ ............................................................................................. 39 

2.11.1 Pyramidové soustavy ..................................................................................................... 40 

2.11.2 Altmanův index finančního zdraví (Z-Score) ................................................................. 42 

2.11.3 Index IN05 ..................................................................................................................... 43 

3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE ................................................................. 46 

3.1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ......................................................................................................... 46 

3.1.2 Organizační struktura firmy ............................................................................................... 48 

Divize zajišťující zpracování a výrobu produktů: ........................................................................................ 49 
Divize zajišťující chod společnosti .............................................................................................................. 50 

3.2     STRATEGICKÁ ANALÝZA ............................................................................................................... 50 

3.2.1 Analýza oborového okolí podniku ...................................................................................... 50 

3.3 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI ............................................................................................... 54 

3.3.1 Analýza absolutních ukazatelů ........................................................................................... 55 

Horizontální analýza .................................................................................................................................... 55 
Vertikální analýza ........................................................................................................................................ 62 



 

3.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů ........................................................................................... 67 

Čistý pracovní kapitál .................................................................................................................................. 67 

3.3.3 Analýza poměrových ukazatelů .......................................................................................... 68 

Ukazatele rentability .................................................................................................................................... 68 
Ukazatele aktivity ........................................................................................................................................ 72 
Ukazatele zadluženosti ................................................................................................................................. 76 
Ukazatele likvidity ....................................................................................................................................... 78 
Provozní ukazatele ....................................................................................................................................... 80 

3.3.4 Analýza soustav ukazatelů ................................................................................................. 81 

Altmanův index finančního zdraví podniku ................................................................................................. 81 
Index IN05 ................................................................................................................................................... 83 

4 SYNTÉZA VÝSLEDKŮ A VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ ....................................................... 85 

4.1 SYNTÉZA VÝSLEDKŮ ZJIŠTĚNÝCH FINANČNÍ ANALÝZOU .............................................................. 85 

4.3 NÁVRHY NA ŘEŠENÍ V PROBLÉMOVÝCH OBLASTECH .................................................................... 88 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................................... 96 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .................................................................................................... 98 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .................................................................................................. 102 

SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ ................................................................................... 103 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................................................... 103 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................................................... 103 

SEZNAM GRAFŮ ................................................................................................................................... 104 

SEZNAM PŘÍLOH................................................................................................................................ 104 

PŘÍLOHY ............................................................................................................................................... 105 



10 

 

ÚVOD 

V současnosti, v době  kdy na světovém trhu zuří finanční i 

ekonomická krize a firmy se začínají obávat o odbyt svých produktů i 

svoji finanční stabilitu, se stále více do popředí probojovávají manažeři 

jiného typu než tomu bylo do dnešní doby – na úkor obchodníků a stratégů 

firmy začaly požadovat  ekonomy a manažery specializované na řízení 

nákladů. Základním úkolem těchto manažerů je optimalizace firemních 

nákladů a stabilizace firmy v očekávání chudých a problémových 

obdobích. Finanční analýza, jako jeden z nástrojů, bývá využita jako zdroj 

informací pro tyto manažery. Finanční analýza poskytuje potřebné 

informace pro operativní i strategické rozhodnutí. Chápeme ji jako systém 

finančních ukazatelů potřebná pro manažerské rozhodování a řízení 

podniku.  Manažerská rozhodnutí se ve firmě dělají neustále, a tak je dobré 

finanční analýzu provádět průběžně  a podrobně vyhodnocovat minimálně 

jednou ročně. 

 

Finanční analýza se stala důležitou částí soustavy podnikového 

řízení. S její pomocí můžeme propojit nástroje finančního účetnictví a 

finančního řízení firmy. Účetnictví zobrazuje informace pro finanční 

rozhodování prostřednictvím účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a 

ztráty, Cash-flow). Finanční analýza má za úkol komplexní zobrazení 

finanční situace firmy, vybrat její složky a poté poměřovat získané údaje 

mezi sebou a zvyšovat tak jejich vypovídající hodnotu a rozšiřovat jejich 

schopnosti. Za pomoci finanční analýzy můžeme dospět k závěrům o 

celkovém hospodaření a finanční situaci společnosti. 

 

Hlavním cílem této práce je provést podrobnou finanční analýzu 

(absolutní a rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele, soustavy ukazatelů) 

a na jejím základě hodnocení výkonnosti a ocenění podniku RACIOLA-

JEHLIČKA s.r.o, pro potřeby majitelů podniku na základě vybraných 
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metod. Předpokládám, že moje pozornost bude nejprve zaměřena na 

důkladnou analýzu současné situace  společnosti, ta bude následně využita 

pro návrh možných řešení problémových oblastí ve finančním hospodaření 

podniku.  

 

  



12 

 

1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A POSTUP 

ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční situaci podniku 

RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o a to v období let 2007 - 2010 pomocí 

zvolených metod finanční analýzy, porovnání výsledků s  konkurencí, 

odhalení silných a slabých stránek společnosti a podány návrhy na 

opatření vedoucí k eliminaci slabých stránek a problémových oblastí ve 

finančním hospodaření  a tím také ke zlepšení ekonomické situace 

podniku. 

 

Cíle této diplomové práce budou dosaženy postupným plněním 

následujících kroků. V první řadě budou v diplomové práci formulovány 

teoretická východiska oblasti finanční analýzy a finančního řízení, poté 

pomocí vybraných analytických metod finanční analýzy provedena 

analýza vybraného podniku. Dále bude provedena syntéza výsledků a 

diagnostika problémových oblastí ve finančním hospodaření podniku a 

podány návrhy na opatření vedoucí k eliminaci slabých stránek a 

problémových oblastí finančním hospodaření 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Význam a cíle finanční analýzy 

 

Finanční analýza je především analýzou finančního systému 

podniku a proto významnou částí při finančním řízení podniku. 

 

Zde je uvedeno několik dílčích definicí finanční analýzy z  dostupné 

literatury.  

 

Finanční analýza je formalizovaná metoda, která poměřuje získané 

údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, 

umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční 

situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí. (1) 

 

Finanční analýza je oblast, která představuje výraznou součást 

soustavy finančního řízení. Je úzce spojena s finančním účetnictvím a 

finančním řízením podniku a propojuje tyto dva nástroje podnikového 

řízení. (2) 

Vyhodnocuje údaje účetních výkazů a pomáhá odhalit slabé i silné 

stránky finančního hospodaření firmy. Je pohledem do minulosti, ale 

současně  i základnou, z  níž se odvíjí podnikatelský záměr pro příští 

období. (3) 

Pro každého z vedení společnosti je velmi důležitá funkce  zpětné 

vazby, která poukazuje na úspěšnost prováděných činností ve společnosti .  

 

Pro zpracování finanční analýzy jsou důležité kvalitní a objektivní 

zdroje o finančním hospodaření podniku a těmi jsou především účetní 

výkazy. Pomocí správné interpretace získaných informací z těchto 
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dokumentů lze analyzovat dosavadní vývoj, plánovat budoucí činnost 

firmy a odhadovat vývoj její finanční situace, vyhlídky a šance do 

budoucna. 

 

Finanční analýza zobrazí nejen minulý a současný stav finančního 

hospodaření, ale i pomůže určit příčiny zhoršení či zlepšení stavu a může 

pomoci při rozhodování u budoucí situaci podniku a predikcím vývoje 

dalšího počínání společnosti. Vždy je ovšem důležité vybrat jen ty 

potřebné údaje, z  velkého počtu údajů pak vybrat ukazatele dobře 

zobrazující aktuální stav či situaci, jinak se může stát, že manažeři budou 

informacemi přehlceni. ( 4 ) 

 

Po účetním zpracování  by tyto výsledky měly být analyzovány. 

V této analýze pak můžou nastat určité problémy a nepřesnosti, mezi které 

mimo jiné patří: 

• Každý podnik je specifický, neexistují tak žádné vzorové 

teoretické modely. 

• Nejsou a ani nemůžou být určeny obecně platné normy 

ukazatelů, pouze průměrné nebo doporučené hodnoty a ty 

také nemusejí být v každém případě ideální pro každý podnik 

nebo situaci, do kterých se společnost může dostat. 

• I ty nejobvyklejší a nejpoužívanější metody pro zpracování 

dat mohou poskytnout zkreslené informace a tak selhat. 

 

Hlavním úkolem finanční analýzy je pokud možno komplexní 

posouzení současné finanční a ekonomické situace žadatele a určitý 

výhled do budoucna. Finanční analýza proto zahrnuje následující oblasti:  



15 

 

• hodnocení majetkové a kapitálové struktury podniku, jakož i 

zhodnocení struktury nákladů a výnosů 

• diagnóza finanční situace podniku pomocí poměrových 

ukazatelů, pyramidálních rozkladů a bonitních i bankrotních 

modelů 

• odhalení případných poruch a nedostatečné hodnoty ukazatelů 

• poznání silných i slabých stránek finanční situace podniku 

• zobrazení minulého vývoje finančního hospodaření podniku 

• příčiny negativních či pozitivních vývojových trendů 

• rezervy v provozní i investiční činnosti podniku 

Konečným výsledkem finanční analýzy žadatele bude tedy globální 

posouzení finanční situace podniku a výsledky finanční analýzy tak 

mohou sloužit jako podklad pro tvorbu finančních plánů. ( 4 ) 

 

Účelem finanční analýzy je tedy posouzení finanční situace, tj.  

finanční výkonnosti (rentabilita a aktivita) a finanční pozice 

(likvidita,finanční stabilita a zadluženost) a také nástroj pro krátkodobé a 

zejména pak pro dlouhodobé finanční řízení, rozhodování a posouzení 

úrovně hospodaření podniku, bonity a úvěruschopnosti dlužníka. ( 4 ) 

 

2.3 Uživatelé finanční analýzy 

O informace o současné finanční situaci podniku má zájem mnoho 

skupin subjektů. Požadavky jednotlivých subjektů na tyto informace se 

liší v závislosti na jejich typu, všechny informace však slouží jako základ 

pro rozhodování u budoucím počínání společnosti. Mezi hlavní zájemce 

patří bezesporu manažeři daného podniku, dále jeho vlastnící (akcionáři, 

společnící…) a také věřitelé (banky…). Skupiny se dělí na Externí a 
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interní uživatele dle možností přístupu k citlivým a neveřejným 

informacím o společnosti. 

Externí uživatelé finanční analýzy  

Externí uživatelé finančních analýzy při vlastní analýze finanční 

situace podniku vycházejí ze zveřejňovaných účetních výkazů a dalších 

veřejnosti přístupných zdrojů. Hlavními externími uživateli finanční 

analýzy jsou mimo jiné investoři, banky a jiní věřitelé, obchodní partneři, 

konkurenti, stát a jeho orgány. ( 4 ) 

 

Investoři 

Investory rozumíme ty subjekty (akcionáře, společníky...), které do 

podniku vkládají kapitál za účelem jeho zhodnocení. Očekávají tedy, že 

po určitém čase se jim tyto vložené prostředky vrátí, ale také, že získají 

něco navíc, ať už ve formě dividend či podílů na zisku nebo prodejem 

zhodnocených akcií. Z toho vyplývá, že akcionáři (společníci) mají 

prioritní zájem o finančně-účetní informace bez ohledu na to, zda jde o 

kapitálově silné institucionální investory (investiční fondy, banky atd.) či 

fyzické osoby s relativně omezenými kapitálovými možnostmi. ( 4 ) 

 

Obrázek 1- Schéma uživatelů finanční analýzy 

Zdroj: ( 3 ) 
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Obchodní partneři 

Obchodní dodavatelé se zaměřují především na to, zda bude podnik 

schopen hradit splatné závazky. Jde jim především o krátkodobou 

prosperitu, solventnost a likviditu. U dlouhodobých dodavatelů se 

soustřeďuje zájem také na dlouhodobou stabilitu, s cílem zajistit svůj 

odbyt u stabilního zákazníka. 

Zákazníci (odběratelé) mají zájem na finanční situaci dodavatele 

zejména v dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě finančních 

potíží nebo bankrotu dodavatele neměli potíže s vlastním zajištěním 

výroby (jsou na něm svým způsobem závislí). Potřebují mít také jistotu, 

že dodavatelský podnik bude schopen dostát dohodnutým dodávkám. ( 4 ) 

 

Banky a jiní věřitelé  

Věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu dlužníka, 

aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za 

jakých podmínek. Banky při poskytování úvěrů svým klientům často 

zahrnují do úvěrových smluv klauzule, kterými je vázána stabilita 

úvěrových podmínek na hodnoty vybraných finančních ukazatelů. Banka 

si například může vymínit úvěrovou podmínku, že zvýší úvěrovou sazbu, 

jestliže podnik překročí jistou hranici zadluženosti. Držitelé dluhopisů se 

zajímají zejména o likviditu podniku, o jeho finanční stabilitu a o to, zda 

jim bude jejich cenný papír splacen včas a v dohodnuté výši. ( 4 ) 

 

Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data z mnoha 

důvodů; např. pro statistiku, pro kontrolu podniků se státní účastí, pro 

kontrolu plnění daňových povinností, rozdělování finanční výpomoci 

podnikům, získání přehledů o finančním stavu podniků se státní zakázkou. 

Vyžadují informace pro formulování hospodářské politiky státu. ( 4 ) 
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Interní uživatelé finanční analýzy  

Na rozdíl od externích uživatelů mají interní uživatelé přístup 

k podrobnějším a méně přístupným informacím o společnosti. Jedná se o 

údaje finančního, manažerského a vnitropodnikového účetnictví, 

informace z podnikových kalkulací, plánů a jiných zdrojů. Taková analýza 

je vesměs prováděna podnikovým útvarem, auditorem nebo ratingovými 

agenturami. Mezi interní uživatele bývají řazeni manažeři, zaměstnanci a 

odbory. ( 4 ) 

 

Manažeři  

Manažeři využívají informace poskytované finančním účetnictvím 

především pro dlouhodobé a operativní řízení podniku. Tyto informace 

umožňují vytvoření zpětné vazby mezi řídícím rozhodnutím a jeho 

praktickým důsledkem. Znalost finanční situace podniku jim umožňuje 

rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, při zajišťování 

optimální majetkové struktury včetně výběru vhodných způsobů jeho 

financování, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování 

disponibilního zisku apod. Finanční analýza, která odhaluje silné a slabé 

stránky finančního hospodaření podniku, umožňuje manažerům přijmout 

pro příští období správný podnikatelský záměr rozpracovaný ve finančním 

plánu. Manažeři mají často zájem o informace týkající se finanční pozice 

jiných podniků (konkurence, dodavatelé, odběratelé). ( 4 ) 

 

Zaměstnanci  

Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, 

hospodářské a finanční stabilitě svého podniku. Často bývají podobně jako 

řídící pracovníci motivováni hospodářskými výsledky. Zajímají se o 

jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové a sociální. ( 4 ) 
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2.4 Zdroje vstupních dat 

 

Zdroje informací pro finanční analýzu 

Za základní zdroje informací pro zpracování finanční analýzy 

můžeme považovat finanční a nefinanční data. Nejprve je nutné je 

zpracovat, ověřit u nich jejich důvěryhodnost, spolehlivost a 

srovnatelnost. Až tak učiníme, můžou být využity jako vstupní data pro 

finanční analýzu. Základní data jsou data získané z účetní závěrky, tedy z 

rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní závěrce. Mimo tato data 

musíme také myslet na další zdroje. Dále vám tedy uvedu základní dělení 

pramenů vstupních dat 

 

Členění vstupních dat finanční analýzy  

Existuje spousta možností členení vstupů dat, já ve své práci budu 

používat členění na 3 základní druhy: 

 Dle původu dat  

Toto členění rozlišuje interní informace, které se týkají  podniku a 

externí informace přicházející z vně podniku. 

 

• Interní  – tady můžeme zařadit data oficiální ,  například  

účetní výkazy, výroční zprávy a údaje z vnitropodnikového 

účetnictví, ale také neoficiální, jsou to veškerá ostatní data o 

společnosti mezi které patří interní statistiky, směrnice, 

zprávy jednotlivých oddělení a jiné. 

 

• Externí  dělíme stejně jako data  interní, příkladem oficiálních  

externích dat  jdou třeba informace statistických úřadů. 
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Neoficiálními mohou být burzovní informace, informace z 

novin a další.  

 

 Dle typu dat 

Dle typu rozlišujeme data na finanční, jakými jsou údaje získané z 

účetnictví vyjádřené v peněžní hodnotě  (hodnota a struktura aktiv a pasiv, 

úroveň nákladů, výnosů a výše dosaženého zisku). Nefinanční jsou ta, 

která najdeme mimo účetní systém a bývají vyjádřené i v jiných, než 

peněžních jednotkách. Jsou to hodnoty například o počtu zaměstnanců, 

velikosti zásob a další. 

 

 Dle praktického hlediska 

Dle praktického hlediska jsou  zdroje členěny na účetní (výkazy 

finančního a vnitropodnikového účetnictví, výkazy pro daňové účely a 

výroční a auditorské zprávy) zdroje neúčetní, kde můžeme zařadit všechny 

ostatní.Mimo to se dají informační zdroje rozdělovat také na 

kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné a podle mnoha dalších aspektů.  

 

Účetní závěrka 

Účetní závěrka je nejdůležitějším zdrojem informací a dat pro 

tvorbu finanční analýzy. Jedná se o oficiální zdroj interních dat, každá 

firma má povinnost ji každoročně zveřejňovat. Její obsah definuje zákon o 

účetnictví a obsahuje 3 části a to rozvahu, výkazu zisku a ztrát a přílohy. 

Účetní závěrka bývá také součástí výroční zprávy společnosti a to 

v případě, že společnost podléhá povinnosti auditu. 

 

 

Rozvaha 
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Rozvaha zobrazuje přesné informace o stavu majetku společnosti a 

zdrojů jeho krytí. Majetek podniku je zaznamenán v aktivech a zdroje 

krytí jsou označována jako pasiva. Vždy platí podmínka základní bilanční 

rovnice, to znamená, že se aktiva rovnají pasivům. V rozvaze je hodnota 

aktiv a pasiv k určitému dni. V rozvaze lze vidět , jaké pohledávky a 

závazky společnost má , mimo jiné lze také z rozvahy zjistit celkovou 

zadluženost vůči různým finančním institucím a jiné důležité ukazatele. 

Rozvaha nám komplexně zobrazuje finanční situaci v podniku. ( 5 ) 

 

Výkaz zisků a ztrát  

Zobrazuje informace o hospodářském výsledku (zisku nebo ztráty) 

společnost ve sledovaném (nebo minulém) období. Z výkazu lze získat 

důležité informace (např. materiálovou náročnost nebo mzdovou 

náročnost), výše  daní nebo odpisů. ( 5 ) 

Výkaz o peněžních tocích (Cash Flow)  

Podává informaci o peněžních tocích v podniku. Především v 

současné době, kdy roste počet firem, které nehradí své závazky a 

prodlužuje se lhůta splatnosti, je výkaz cash-flow velmi důležitým. Pro 

každou společnost je klíčové, aby každá faktura byla zaplacena. V 

opačném případě dochází ke zvyšování tržeb bez potřebného zvyšování 

peněžních prostředků. Výkon společnosti přitom končí až faktickým 

připsáním peněz na bankovní účet. ( 5 ) 

 

Příloha 

Velmi důležité jsou v příloze např. údaje o nezaplacených daních a 

pojistném na sociální a zdravotní pojištění, má-li totiž společnost finanční 

problémy, tak v první řadě přestává platit pojistné, je to informace, že ve 

společnosti není něco v pořádku. ( 5 ) 

 

http://firmy.finance.cz/firmy-a-dane/informace/dane-z-prijmu/�
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2.5 Přístupy k finanční analýze 

Pro výběr a hodnocení přístupů k finanční analýze můžeme vybírat 

ze dvou základních přístupů: 

 

Fundamentální analýza 

• založená na znalostech vzájemných souvislostí mezi ekonomickými 

a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků, na jejich 

subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy 

• analýza zpracovává značné množství kvalitativních údajů, a pokud 

využívá kvantitativní informace, odvozuje zpravidla své závěry bez 

použití algoritmizovaných postupů 

 

Technická analýza  

• používá matematických, statistických a dalších algoritmizovaných 

metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických údajů s 

následným kvalitativním ekonomickým posouzením výsledků 

• této analýze by měly obvykle předcházet zejména takové aspekty 

jako jsou výběr srovnatelných podniků pro účely analýzy, příprava 

potřebných údajů a ukazatelů, ověření předpokladů o používaných 

ukazatelích.   

 

Další rozdělení může být například z  pohledu na konkurenční 

ekonomiku, to je finanční analýza uplatňována ve 2 rovinách: 

• uvnitř podniku - pomocí analýzy jsou předávány důležité 

informace pro manažery a řídící pracovníky. Specialisté, kteří mají 

nejen odborné znalosti, techniku, ale také propracované metody, se 

zabývají obvykle periodickou analýzou, případně řešením dílčího 

tématického problému. Právě manažerské účetnictví poskytuje 
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potřebné hodnotové informace pro hodnocení vývoje nákladů, zisku, 

marže, bodu zvratu apod.  

 

• z vnějšího pohledu - analýza slouží pro potřeby banky, investorů, 

obchodních partnerů, státních orgánů a dalších účastníků 

kapitálového a finančního trhu. Zde finanční účetnictví předává 

nezbytné hodnotové informace pro  řízení prostřednictvím svých 

výkazů jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních 

tocích a příloha k výkazům finančního účetnictví. ( 6 ) 
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2.6 Metody finanční analýzy 

Metody, které používáme pro tvorbu finanční analýzy dělíme na ty, 

využívající elementární matematiku a metody založené na složitějších 

matematických postupech. 

Ještě před popisem samotných metod uvedu schéma jejich rozdělení. 

 

Obrázek 2 - Schéma metod finanční analýzy 

Zdroj:  (  21 ) 
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Metody elementární technické analýzy 

 Analýza absolutních ukazatelů 

 Analýza rozdílových ukazatelů 

 Analýza cash flow 

 Analýza poměrových ukazatelů 

 Analýza soustav ukazatelů 

 

Vyšší metody finanční analýzy 

a) Matematicko-statistické metody 

 bodové odhady 

 statistické testy odlehlých dat 

 empirické distribuční funkce  

 korelační koeficienty 

 regresní modelování 

 autoregresní modelování 

 analýzy rozptylu 

 faktorová analýza 

 diskriminační analýza  

 robustní matematicko-statistické postupy 

b) Nestatistické metody 

 fuzzy množiny 

 expertní systémy 

 gnostická teorie neurčitých dat ( 7 ) 
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2.7 Analýza absolutních ukazatelů 

 

Horizontální a vertikální analýza 

Absolutní ukazatele slouží k analýze vývojových trendů a k analýze 

komponent (horizontální analýze a vertikální analýze). Tyto analýzy 

představují počáteční bod rozboru účetních výkazů a pomůžou snadněji 

nahlédnout do výkazů. Oba postupy nám podávají obraz o absolutních 

údajích z účetních výkazů v určitých souvislostech. Horizontální a 

vertikální analýza nás upozorňuje na problémové oblasti ve financích 

podniku, na které je potřeba se zaměřit a podrobit je dalšímu zkoumání.  

 

Horizontální analýza je zaměřena na vývoj zkoumané veličiny v 

čase, ve většíně případů ještě ve vztahu k některým z  minulých účetních 

období. Vertikální analýza pak sleduje strukturu finančního výkazu 

vztaženou k některé z dalších veličin (např. celková bilanční suma). 

 

Cílem těchto analýz je mimo jiné podrobné zobrazení vývoje 

finanční situace minulých období a jeho příčin. ( 8 )  

 

Horizontální analýza  

Sleduje změny absolutních ukazatelů v daném období, ukazuje 

změnu položky v procentech nebo indexem. Při porovnávání sledovaných 

položek postupujeme po řádcích tedy horizontálně, proto mluvíme o 

horizontální analýze absolutních ukazatelů. 

 

Jejím cílem je porovnat pohyby jednotlivých položek a  změřit 

jejich intenzitu. 
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Pomocí horizontální analýzy hledáme odpověď na následující 

otázky: 

• o kolik jednotek se změnila sledovaná položka za určité 

časové období?  

• o kolik % se změnila příslušná položka v čase?  ( 8 )  

 

1−−= tt ukazatelukazatelzmenaAbsolutní
 

 

[ ]%100. zmena Procentní
1

1

−

−−
=
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tt

ukazatel
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Vertikální analýza 

Vertikální analýza poskytne náhled na strukturu aktiv a pasiv a také 

funkci činitelů na tvorbě zisku. Provádí se v jednotlivých letech shora 

dolů napříč účetními výkazy v jednotlivých letech, proto jí říkáme 

vertikální analýza. Tato analýza nám pomůže identifikovat trendy nebo 

časové změny za předpokladu, že analyzujeme výkazy za 2 a více let. 

 

Vertikální analýza je velmi dobrým nástrojem pro meziroční a 

mezipodnikové srovnání. 

 

Tato analýza na jednotlivé položky účetních výkazů pohlíží ve 

vztahu k nějaké veličině a zobrazuje pak procentní podíl jednotlivých 

položek výkazů na určeném základu. V analýze rozvahy jsou položky 

výkazu uváděny jako procentuální část z celkových aktiv. Ve výkazu zisku 

a ztráty je základem  pro procentní vyjádření položky ve většině případů 

velikost celkových výnosů nebo tržeb. ( 8 )  
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2.8 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Rozdílové ukazatele někdy bývají označovány jako finanční fondy 

nebo fondy finančních prostředků, získáme je jako rozdíl dvou absolutních 

ukazatelů.   

 

Pod pojmem „fond“ se ve finanční analýze může chápat jako:  

• agregace vybraných stavových položek , která vyjadřují  aktiva nebo 

pasiva 

• rozdíl určitých položek aktiv na jedné straně a určitých položek 

pasiv na straně druhé. Tento rozdíl pak nazýváme jako čistý fond.  

 

Mezi nejčastěji používané rozdílové ukazatele řadíme čistý pracovní 

kapitál, čisté pohotové prostředky a také čisté peněžně-pohledávkové 

finanční fondy.  ( 9 ) 

 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál, označovaný také jako provozní nebo 

provozovací kapitál je nejčastěji používaným rozdílovým ukazatelem, 

který vypočítáme jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. 

 

Čistý pracovní kapitál chápeme jako oběžná aktiva očištěná o 

závazky podniku, které bude nutné v brzké době (do 1 roku) uhradit nebo 

ho můžeme charakterizovat jako část oběžných aktiv financovaných 

dlouhodobými zdroji (dlouhodobé závazky, dlouhodobé bankovní úvěry a 

vlastní kapitál podniku). V případě, že krátkodobá aktiva mají vyšší 

hodnotu než krátkodobé závazky, můžeme konstatovat, že má firma dobré 

finanční zázemí. ( 9 ) 
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• Pohled manažera - je to část oběžného majetku financována 

dlouhodobým vlastním i cizím kapitálem: 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobý cizí kapitál 

• Pohled vlastníka - k čistému provoznímu kapitálu lze přistupovat 

způdobem:  

ČPK = vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál – stálá aktiva 

 

                 ČPK z pohledu manažera                 ČPK z pohledu investora 

                   A       ROZVAHA       P                     A       ROZVAHA       P 

   

 
 

ČPK ČPK 

 

 

  
Pohledy na ČPK  Zdroj: ( 10 ) 

 

legenda: 

CKdl     cizí kapitál dlouhodobý 

CKkr     cizí kapitál krátkodobý 

ČP       čistý pracovní kapitál 

OA       oběžná aktiva  

SA        stálá aktiva 

 

Hodnota čistého pracovního kapitálu je důležitým ukazatelem 

platební schopnosti podniku. Čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím větší 

by měla být při dostatečné likvidnosti jeho složek schopnost podniku 

hradit své finanční závazky. ( 9 ) 

 

                            VK 

      SA 

 

                            CKdl 

 

      OA                CKkr 

                            VK 

      SA 

 

                            CKdl 

 

      OA                CKkr 



30 

 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky jsou rozdílem mezi pohotovými 

peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky, pohotovými 

peněžními prostředky chápeme  peníze v hotovosti a na běžných účtech, 

někdy se zahrnují i jejich ekvivalenty.  Výhodou ukazatele tohoto typu je 

jeho nízká souvislost s podnikovými oceňovacími technikami. Může být 

lehce neúmyslně nebo úmyslně ovlivněn časovým posunem plateb ve 

vztahu k okamžiku zjišťování likvidity zadržením nebo naopak dřívějším 

uskutečněním plateb. Publikované účetní závěrky neposkytují pro externí 

analytiky vstupní údaje pro výpočet tohoto ukazatele. ( 9 ) 

 

ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky  

 

Čistý peněžní majetek  

Čistý peněžní majetek je středí cesta mezi čistým pracovním 

kapitálem a čistými pohotovostními prostředky. Čistý peněžní majetek 

vedle pohotových prostředků a jejich ekvivalentů zahrnuje do oběžných 

aktiv ještě krátkodobé pohledávky. ( 9 ) 

 

ČPM = oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – krátkodobá 

pasiva 

 

2.9 Analýza cash-flow 

Za cíl finanční analýzy cash-flow považujeme zhodnocení příjmů a 

výdajů firmy za sledované období. Sledovaným obdobím bývá ve většině 

případu jeden rok ale můžeme vidět analýzy také za půlrok, kvartál, či  

měsíc. Cash flow analýza je důležitou částí každé finanční analýzy firmy .  

Díky ní lehce poznáme, jaká je finanční pozice firmy a to jak současná tak 

budoucí. ( 11 ) 
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Pro výpočet používáme některou ze 2 metod. Jsou to metody přímá 

a nepřímá. 

 

Přímá metoda  – standardní přímá  metoda vychází z peněžních 

příjmů a výdajů firmy (metoda čerpá z informací na účtech peněžních 

prostředků), pro tuto metodu je potřeba  upravit účetní systém. Upravená 

přímá metoda spočívá v přeměně nákladů a výnosů ve výsledovce na 

příjmy a výdaje skrze změny na účtech aktiv a pasiv. ( 11 ) 

 

Nepřímá metoda  – je výsledek hospodaření upraven o nepeněžní a 

mimořádné položky hospodaření a o změny položek rozvahy (položky 

pracovního kapitálu, investice, změny VK atp.)  ( 11 ) 

 

2.10 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele patří mezi základní metodické nástroje, 

základními stavebními kameny finanční analýzy. Poměrové finanční 

ukazatele vypočítáme jako podíl dvou položek (nebo 2 skupin položek) 

uváděných ve výkazech a majících obsahové souvislosti. Výběr ukazatelů 

závisí na tom, co chceme právě změřit.  Do dnešní doby se vyvinulo velké 

množství těchto ukazatelů. Často se používá více různých ukazatelů pro 

analýzu stejné charakteristiky finanční situace avšak neplatí „čím více, 

tím lépe“. Zároveň ale není možné rozhodovat na základě jednoho 

Obrázek 3 - Návaznost jednotlivých finančních výkazů 

Zdroj: ( 21 ) 
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ukazatele, který není v normě. Poměrové ukazatele jsou  snadnou a rychlou 

formou informací skrytých již v účetních výkazech. Mají však některé 

nedostatky účetního výkaznictví. ( 8 )  

 

Ukazatele můžeme třídit do následujících skupin: 

• rentability 

• aktivity 

• zadluženosti a finanční struktury 

• likvidity 

• kapitálového trhu 

• provozní činnosti 

• cash-flow 

 

Ukazatelé rentability 

V minulosti patřily mezi jedny z nejsledovanějších ukazatelů . Tyto 

ukazatelé napoví, jak firma funguje a jestli je nebo není efektivní pro své 

vlastníky . ( 8 )  

. 

Rentabilita aktiv - ROA (Return on Assets) 

Rentabilita aktiv udává, jak velký zisk se daří  společnosti  generovat 

z dostupných aktiv. Dá se s její pomocí poměřovat výkonnost firem mezi 

sebou. ROA nemá pevně  definovaný vztah pro výpočet, vzorec může  

vypadat jako EBIT/Aktiva nebo také třeba EAT/Aktiva. V práci bude 

využíváno vztahu: ( 8 )  

 

[ ]%100⋅=
celkemAktiva

EATROA  
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Rentabilita vlastního kapitálu - ROE (Return on Equity) 

Rentabilita vlastního kapitálu staví do jmenovatele pouze vlastní 

kapitál společnosti. Zatímco ROA je tak spíše imaginárním ukazatelem, ze 

kterého bez detailnějších znalostí o firmě  a způsobu jejího financování 

nelze příliš  usuzovat, ROE se dá už bez problémů použít i pro 

benchmarking (srovnávání v rámci odvětví). ROE je však velmi závislé na 

druhu podnikání a činnosti  sledované firmy – někde  je běžné ROE v řádu  

stovek procent (např.  investiční  společnosti),  v jiných odvětvích jsou to 

jen jednotky (např. hutní průmysl). ( 8 )  

 

[ ]%100⋅=
kapitálVlastní

EATROE  

 

Rentabilita investic - ROI  (Return on Investment) 

Tento ukazatel se často  využívá jen pro hodnocení jednotlivých 

investičních projektu ale může  byt použit i v celopodnikovém měřítku. 

Pro firmu jako celek ho jde počítat  spíše z pohledu investora, který 

investoval do nákupu dané firmy a nyní chce zjistit, jaká je rentabilita 

jeho investice. ROI se dá vypočítat  několika  různými  způsoby, v téhle 

práci použiji dále uvedený vzorec. ( 8 )  

 

[ ]%100⋅=
kapitálCelkový

EBITROI  

 

Rentabilita tržeb - ROS (Return On Sales) 

ROS nám zjednodušeně  říká, kolik korun zisku připadá  na jednu 

korunu tržeb. Je to vlastně  celková marže společnosti  po zvážení všech 
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jejích nákladů. Rentabilita tržeb nám dává do souvislosti EBIT případně  

výsledek hospodaření  za účetní období a celkové tržby. ( 8 )  

 

[ ]%100⋅=
Tržby
EATROS

 

 

Rentabilita investovaného kapitálu - ROIC (Return on Invested 

Capital) 

ROIC se využívá především pro zpětné  hodnocení rentability 

společnosti. ROIC zohledňuje fakt, že řada  ukazatelů  používaných pro 

výpočty ukazatelů rentabilita je snadno zmanipulovatelná managementem 

a proto hodně  operuje s cash-flow. ( 8 )  

 

[ ]%100
.

⋅
+

+
=

kapitálvlastnízávazkydl
úrokyziskčistýROCE  

 

Ukazatele aktivity 

Dovedou stručně a jasně  vypovědět některé důležité informace o 

firmě a to jen za využití ze zákona veřejně dostupných údajů – tj. Rozvaze 

a Výkazu zisku a ztráty. Z těchto ukazatelů se tak snadno dozvíte, jak 

efektivně daná firma nakládá se svými finančními prostředky nebo třeba 

jakou má vyjednávací sílu vůči dodavatelům. ( 8 )  

 

Obrat aktiv  (Assets Turnover Ratio) 

Obrat aktiv nám říká, jak velké množství prostředků je schopna 

vyprodukovat ze zdrojů, které má k dispozici za sledované období. ( 8 )  
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aktivaCelková
tržbaRocniaktivcelkovýchObrat =  

 

Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) 

Pomocí ukazatele obratu zásob vypočítáme, kolikrát za rok se naše 

zásoby promění v tržby a naopak. Vypočítáme ho jako podíl tržeb a zásob. 

( 8 )  

Obrat zasob = Tržby/Zásoby 

 

Doba obratu zásob (Inventory Turnover) 

Doba obratu zásob chápeme jako podíl zásob a tržeb vynásobený 

počtem dnů v roce . Čím nižší hodnotu má, je nás sklad efektivnější . ( 8 )  

 

tržbyDenní
ZásobyzásobobratuDoba =  

 

Doba (obratu) splatnosti pohledávek  (Average Collection Period) 

Důležitý ukazatel, ukazuje nám, jak je průměrně dlouhá doba 

splatnosti pohledávek, jinými slovy, průměrný počet dnů, po které 

poskytuje firma bezúročný úvěr svým zákazníkům. Tento ukazatel říká, 

jak silná je vyjednávací pozice naší firmy na trhu. ( 8 )  

  

tržbyDenní
vztahůobchzpohledávkyKrátk

pohledávekobratuDoba
..

=  

 

Doba (obratu) úhrady krátkodobých závazků (Creditors Payment 

Period) 
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Doba úhrady krátkodobých závazků nám říká, za kolik dní v 

průměru hradíme své závazky naším dodavatelům nebo zaměstnancům. 

Pomocí tohoto ukazatele můžeme určit, jak silnou vyjednávací pozici má 

firma vůči svým dodavatelům a zaměstnancům. ( 8 )  

 

tržbyDenní
vztahůobchzzávazkyKrátk

závazkůobratuDoba
..

=  

 

Obratový cyklus peněz 

Obratový cyklus peněz je složený ukazatel, který říká, jak dlouhá 

doba je v průměru mezi platbou za nakoupený materiál a jeho přeměnou 

na finální výrobek a převzetí platby za něj. ( 8 )  

 

Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti patří mezi nepříliš užívaný druh ukazatelů .  

Tyhle ukazatelé udávají poměr mezi vlastními a cizími zdroji financování 

podniku. Pokud je zadluženost v přijatelných mezích, je to ku prospěchu 

podniku, protože může využívat větší páky pro zvýšení rentability 

vlastního kapitálu. 

 

Celková zadluženost  (Total Debt to Total Assets) 

Toto číslo udává, kolik korun úvěru připadá na korunu veškerého 

majetku firmy. Pro věřitele je lepší nižší ukazatel zadluženosti, který pro 

ně představuje nižší riziko, pro vlastníky naopak vyšší hodnota je lepší, 

využívají tak větší finanční páku. Při hodnotě vyšší jak 50% může mít 

firma problémy se získáním úvěru bez předchozího zvýšení vlastního 

kapitálu. ( 8 )  
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aktivaCelková
kapitálCizítzadluženosCelková =  

 

Ukazatel úrokového krytí (Times Interest Earned Ratio)  

Ukazatel úrokového krytí zobrazuje poměr EBIT a nákladových 

úroků. Podávají nám informace, kolikrát podnik může zaplatit úroky ze 

svých úvěrů poté, co uhradí všechny další náklady spojené s jeho 

provozem. ( 8 )  

 

úrokyNákladové
EBITkrytíúrokovéhoUkazatel =  

Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel nás informuje o finanční struktuře podniku, ukazuje 

poměr vlastního kapitálu ku celkovým aktivům firmy. ( 8 )  

 

aktivaCelková
kapitálVlastníánísamofinanKoeficient =cov

 

Doba splácení dluhu 

Představuje dobu, za kterou je schopen podnik uhradit své dluhy při 

své stávající výkonnosti. ( 8 )  

 

úrokyNákladové
majetekFinancnízdrojeCizí

dluhuspláceníDoba
−

=
 

 

Ukazatelé likvidity  

Ukazatelé likvidity za pomoci rozvahy a výkazu zisku a ztráty nám 

umožní základní analýzu stavu skupiny ukazatelů u sledované firmy. Jsou 
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zaměřeny na schopnost firmy dostát svým závazkům(krátkodobě) , 

v případě vzniku nepředvídatelných situací nebo problémů. ( 12 )  

 

Běžná  likvidita  (Current Ratio) (likvidita 3. stupně) 

 

Tento ukazatel nám tedy zobrazuje, do jaké míry (kolikrát) je 

společnosti   schopna splatit pohledávky jejích věřitelů za předpokladu, že 

bude mít všechny své oběžné  aktiva vyjádřeny  v peněžních  jednotkách. 

( 12 )  

 

Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky 

 

Pohotová likvidita  (Quick Asset Ratio) (likvidita 2. stupně) 

Pohotová likvidita na rozdíl od běžné  likvidity vylučuje  z výpočtu 

zásoby, které není možné pohotově  přeměnit  na peněžní  prostředky, jsou 

nezbytné pro chod firmy. U společností  zaměřených  na služby bývají 

hodnoty těchto  dvou úrovní likvidity velmi podobné, u výrobních podniků  

se naopak tato hodnota může  výrazně  lišit. ( 12 )  

 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby)/krátkodobé závazky 

 

Okamžitá likvidita  (Cash Position Ratio) (likvidita 1. stupně) 

Hodnota okamžité likvidity nám vyjadřuje  schopnost společnosti 

okamžitě  uhradit své krátkodobé závazky. Pro výpočet  likvidity 1. stupně  

můžeme  využít pouze finanční majetek, kterým jsou peníze v hotovosti a 

na běžných účtech společnosti. ( 12 )  

Okamžitá likvidita = finanční  majetek/krátkodobé závazky   
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2.11 Analýza soustav ukazatelů 

Finančně ekonomickou situaci firmy lze analyzovat pomocí 

nepřeberného množství ukazatelů. Většina z  těchto ukazatelů má však 

omezenou vypovídající schopnost, protože charakterizují pouze určitou 

část činností firmy. Ke komplexnějšímu posouzení situace ve firmě se 

proto používají soustavy ukazatelů, označované taky jako analytické 

systémy nebo modely finanční analýzy. ( 13 )  

 

Pyramidové rozklady – jsou to ve zkratce hierarchicky uspořádané 

soustavy ukazatelů, sloužící k identifikaci logických a ekonomických 

vazeb mezi ukazateli za pomocí jejich rozkladu. 

 

Účelové soustavy ukazatelů:  

• Bonitní  modely (diagnostické modely), vyjadřují pomocí 

jednoho syntetického ukazatele finanční situacipodniku. Mezi 

bonitní modely patří například Quick test, který nám 

poskytuje možnost ohodnotit analyzovanou firmu s velmi 

dobrou vypovídací schopností. ( 13 )  

• Bankrotní modely (predikční modely), upozorňují na 

případné problémy či ohrožení firmy. Cílem analýzy je 

predikce následujících 3 až 5 letech, dále pak poukázat 

s časovým předstihem na případné ohrožení finančního zdraví 

firmy , předvídat vážnější ekonomické potíže, či dokonce 

bankrot firmy. Např. Altmanův model  ( 13 )  

 

 

 

http://www.vlastnicesta.cz/akademie/finance/finance-metody/altmanuv-model/�
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2.11.1 Pyramidové soustavy 

Pyramidové soustavy ukazatelů stručně a  přehledně zachycují 

souvislosti mezi výnosností a finanční stabilitou firmy. Rozkládají 

ukazatele na vrcholu pyramidy do dalších dílčích ukazatelů pomocí 

multiplikativních (násobení nebo dělení) nebo aditivních (sčítání nebo 

odčítání) vazeb. ( 13 )  

 

Jedním z nejznámějších pyramidových modelů je DuPont diagram. 

Rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) byl vyvinut a 

poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nomeurs. 

 

Rozklad DuPont 

Základní podoba pyramidového rozkladu DuPont se zaměřuje na 

rentabilitu vlastního kapitálu, ukazatele rentability tržeb, obrat celkových 

aktiv a poměr celkových aktiv k vlastnímu jmění  (finanční paku). Tato 

analýza je základem pro další vrstvy rozkladu. Dobře patrné jednotlivé 

vazby jsou na následujícím grafickém modelu DuPont rozkladu.( 13 )( 14 )  
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Zdroj: ( 14 ) 

 

 

Výnos vlastního kapitálu (ROE)  
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Obrázek 4 - Schéma rozkladu Du Pont 

Zdroj: ( 14 ) 
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2.11.2 Altmanův index finančního zdraví (Z-Score) 

Altmanův index je souhrnný vzorec dávající do souvislosti některé 

poměrové finanční ukazatele. Pomocí tohoto vzorce vypočítáme hodnotu 

indexu tzv. Altman Z-Score. Tento index nám pak napoví, zda firma 

v následujících letech přežije či zkrachuje. V České republice se používá 

odvozený index důvěryhodnosti českého podniku IN05. ( 15 ) 

 

Altmanův index  

 

K1a = Pracovní kapitál/aktiva 

Tento koeficient nám říká, jakou část majetku firmy skutečně 

používáme ke generování nových prostředků v krátkém období. ( 15 ) 

K1b = Čistý pracovní kapitál/aktiva 

Tento koeficient nám ukazuje, jaká část z majetku firmy ve firmě 

skutečně pracuje. Říká nám, kolik z našeho majetku máme v zásobách, 

pohledávkách a v hotovosti nebo v bance. ( 15 ) 

K2 = Nerozdělený zisk z minulých let/aktiva 

Zobrazuje, kolik z našeho majetku si vlastně firma vygenerovala 

sama, aniž by si ho majitelé z firmy vzali. ( 15 ) 

K3 = EBIT/aktiva = ROA 

Tento finanční ukazatel ukazuje, do jaké míry se daří společnosti z 

dostupných aktiv generovat zisk. ( 15 ) 

K4a = tržní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota dluhu 

Index K4a nám udává , v jakém poměru jsou peníze, které bychom 

dostali za vlastní kapitál a náš aktuální dluh vůči věřitelům( 15 ) 

K4b = tržní hodnota vlastního kapitálu/Cizí zdroje 
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K4b je téměř stejný jako koeficient K4a, jen s rozdílem, že do 

cizích zdrojů jsou mimo jiné započítány například mzdy zaměstnanců a 

další závazky. ( 15 ) 

 K5 = Tržby/aktiva = Obrat aktiv 

Tento ukazatel nám říká, kolik prostředků je firma ročně schopna 

vygenerovat ze zdrojů, které má k dispozici. ( 15 ) 

 

Původní Altmanův index a jeho hodnoty 

Originální Altmanův index má následující vzorec:  

1,2*K1a+1,4*K2+3,3*K3+0,6*K4a+0,999*K5. Firma, která dosáhla 

hodnoty 3 a vyšší má velkou pravděpodobnost, že následujicí 2 roky bez 

problémů přežije . Firma, která dosáhla vysledku 1,8 a méně má velkou 

šanci, ze v průbehu následujících 2 let zkrachuje. Původní Altmanův index 

se využívá i v dnešní době , vesměs pro firmy obchodované na burze.( 15 ) 

 

Upravený Altmanův index pro soukromé společnosti 

Upravený Altmanův index se užívá pro soukromé společnosti, které 

nejsou obchodované na burze, se vypočítá pomocí vzorce 

0,717*K1b+0,847*K2+3,107*K3+0,420*K4b+0,998*K5. ( 15 ) 

Firma, která dosáhla hodnoty 2,9 a vyšší má velkou 

pravděpodobnost, že následujicí 2 roky bez problémů přežije. Firma, která 

dosáhla vysledku 1,23 a méně má velkou šanci, ze v průbehu následujících 

2 let zkrachuje. 

 

2.11.3 Index IN05 

Index IN05 je souhrnný index pro hodnocení finančního zdraví 

společnosti prostřednictvím jediného čísla. Kromě hodnocení faktu, zda 

společnost v blízké době zkrachuje či nikoliv, se však index IN05 zabývá i 

tím, jestli vytváří pro své vlastníky také nějakou hodnotu. ( 15 ) 
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Jednotlivé části vzorce  pak jsou: 

 

K1 = Aktiva (Pasiva)/Cizí zdroje 

Tento koeficient ukazuje, jaká část celkového majetku firmy je 

tvořena cizími zdroji. Zobrazuje, jakou míru rizika mají vlastníci firmy. 

( 15 ) 

K2 = EBIT/Nákladové úroky 

Koeficient K2 dává do poměru EBIT a nákladové úroky. Nákladové 

úroky představují platební povinnost z  titulu úroků vůči bankám, 

dodavatelům, v případě půjček, finančních operací. Pokud tedy dáme do 

souvislosti nákladové úroky s EBITem, zjistíme velikost podílů těchto 

úroků na EBITu, neboli také jak vysoké úroky nám naši věřitelé dávají 

v poměru k tomu, kolik naše firma vlastně vydělává. ( 15 ) 

K3 = EBIT/Aktiva = ROA 

Tento finanční ukazatel ukazuje, do jaké míry se daří společnosti z 

dostupných aktiv generovat zisk. ( 15 ) 

K4 = Výnosy (Tržby)/Aktiva = Obrat aktiv 

Tento ukazatel nám říká, kolik prostředků je firma ročně schopna 

vygenerovat ze zdrojů, které má k dispozici. ( 15 ) 

K5 – Oběžná aktiva/(Krátkodobé závazky a Krátkodobé bankovní 

úvěry a výpomoci) 

Tento koeficient je pouze pozměněnou běžnou likviditou. Ta však 

ve jmenovateli počítá pouze s  krátkodobými závazky a krátkodobé 

bankovní úvěry a výpomoci opomíjí. Koeficient ukazuje, kolikrát je 

společnost schopna uspokojit pohledávky svých věřitelů tím, že všechna 

svoje oběžná aktiva přemění v peněžní prostředky. ( 15 ) 

 

Vzorec bankrotního indexu IN05 má podobu: 

 

http://www.businessvize.cz/financni-analyza/neni-zisk-jako-zisk�
http://www.businessvize.cz/financni-analyza/neni-zisk-jako-zisk�
http://www.businessvize.cz/financni-analyza/ukazatele-likvidity�
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IN05 = 0,13 * x1 + 0,04 * x2 + 3,97 * x3 + 0,21 * x4 + 0,09 * x5 

           ( 15 )  

 

Význam jednotlivých symbolů:  

• x1 = aktiva celkem / cizí zdroje     

• x2 = EBIT / nákladové úroky   

• x3 = EBIT /  celková aktiva      

• x4 = výnosy /  celková aktiva      

• x5 = oběžná aktiva / (krátkodobé dluhy + krátkodobé 

bankovní úvěry) 

 

Hodnocení indexu IN05: 

 

IN95 > 1,6 Podnik tvoří hodnotu 

0,9 ≤ IN95 < 1,6  tzv. „šedá zóna“ 

IN95 < 0,9 Podnik hodnotu netvoří (ničí) 

 

Tyto nástroje jsou určeny k posouzení výnosové situace a finanční 

stability, testy je lépe provádět na konci účetního období, ale je možné 

i soustavné hodnocení. Vhodné je sledovat jednotlivé ukazatele 

v porovnání s minulými účetními obdobími, aby bylo možné porovnávat 

dosažené výsledky. ( 15 ) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V analytické části této práce budou aplikovány výše uvedené a 

popsané  metody finanční analýzy. V první části se budu věnovat samotné 

firmě,  její charakteristice a organizační struktuře a situaci na trhu. 

V další části analyzuji společnost za použití absolutních ukazatelů, budou 

zhodnoceny jejich vývoj a struktura. Dále pomocí rozdílových ukazatelů 

objasním strategii řízení majetku a likvidity firmy a analýzy Cash-flow se 

zhodnotí peněžní toky. Na tyto analýzy bude navazovat analýza 

poměrových ukazatelů rozdělených do skupiny. Ukazatele budou poté 

interpretovány s ohledem na průměrné hodnoty v rámci oboru. V závěrů 

analytické části se zaměřím na soustavy ukazatelů jakými jsou Altmanů 

index finančního zdraví podniku a Index IN05 

. 

3.1 Představení společnosti 

V současnosti se společnost RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o. zabývá 

porážkou a zpracováním kuřat, kachen, lehkých i těžkých slepic, výrobou 

drůbežích výrobků, uzenin a specialit. Nosným programem je výroba 

šunek. Mimo výrobků vlastní výroby firma prodává vybrané přikoupené 

zboží (mraženou zeleninu, mražené ryby, mražené hranolky, polotovary, 

hotová jídla, majonézy, tatarky, oleje, sýry a jiné). 

 

RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o. je kapitálově provázána s tuzemskými 

prvovýrobci (člen přední české zemědělské skupiny LUKROM), z  jejichž 

farem je zajištěn pravidelný a vyvážený tok živé drůbeže. S průměrnou 

denní produkcí cca 35.000 poražených kusů drůbeže se RACIOLA-

JEHLIČKA s.r.o. řadí mezi podniky střední velikosti, která distribuuje své 

výrobky jak na všeobecný trh, tak do nejvýznamnějších obchodních 

řetězců. 
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Obrázek 5 - Přehled podniků ve skupině Lukrom 

Zdroj: ( 14 ) 
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Společnost se na trhu etabluje jako výrobce drůbežích specialit s 

vyšší přidanou hodnotou a nadstandardní kvalitou. Porážka drůbeže i 

závod na masnou výrobu je pod stálou kontrolou veterinární správy. V 

roce 2004 byla certifikována ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb § 22 a se 

značkou CZ 8022 a CZ 1153 mohou být výrobky RACIOLA-JEHLIČKA 

s.r.o. distribuovány do všech států EU. 

 

Jednotlivé divize vedou střediskové hospodaření a s více než 300 

zaměstnanci zajišťují bezproblémový chod firmy. Společnost je držitelem 

řady ocenění, systému kritických bodů HACCP, ISO 9000:2000 

 

3.1.2 Organizační struktura firmy 

Organizační struktura společnosti RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o. má 

divizionální charakter a  využívá tak její hlavní přednosti a tou je vysoká 

efektivita práce. Ta je dána skutečností, že každý pracovník je 

specialistou na svůj relativně omezený okruh činností. 

 

Závod je rozdělen do divizí: 

• porážka 

• masná výroba 

• porcovna 

• obchodní divize 

• doprava a ředitelství 

 

Nad těmito divizemi mají dohled majitelé a jednatelé společnosti. Tuto 

strukturu můžeme dále rozdělit na divize zajišťující zpracování a výrobu 

produktů a divize mající na starost chod celé společnosti. 
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Divize zajišťující zpracování a výrobu produktů: 

Do této skupiny patří divize porážky, masné výroby a porcovny. 

Tyto divize mají za cíl bezproblémový chod zpracování živé drůbeže a 

chod výroby produktů. Jejich vedoucí se snaží o maximální efektivitu 

svých divizí a kvalitu zpracování výrobků.  

 

Porážka 

Předmět činnosti divize:  Na porážce se denně porazí přibližně 

35000 kuřat, lehkých a těžkých slepic a to o hmotnosti 2kg což 

představuje až 70tun živé drůbeže . Výtěžnost je v  průměru 75% masa a 

drobů z poráženého objemu. Drůbež je kalibrována  do váhových kategorii 

již při porážení dle požadavků pro další zpracování. 

Pracovníci: porážku mají na starost 3 vedoucí pracovníci a dále je 

na ní zaměstnáno dalších 71 pracovníků jako obsluha strojů a  pro další 

práce. 

 

Porcovna 

Předmět činnosti divize: Zde se zpracovává poražená drůbež, 

porcuje se  na jednotlivé části, které pak jdou přímo na prodej nebo na 

další zpracování do masné výroby. 

Pracovníci: 2 vedoucí pracovníci a 57 pracovníků pro manuální 

zpracování drůbeže. 

 

Masná výroba 

Předmět činnosti divize:  Tato divize se zabývá především 

zpracováním poražené živé drůbeže . Zpracovávají se zde jak samotné 

maso, tak i vnitřnosti a vyrábí se zde z nich různé nářezy, salámy, šunky, 

uzeniny a další masné výrobky. Objem produkce je asi 100 tun výrobků za 

měsíc . 
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Pracovníci: divizi masné výroby řídí 2 vedoucí pracovníci a pracuje 

zde dalších 43 lidí 

 

Divize zajišťující chod společnosti 

V této skupině se nacházejí divize obchodní a  dopravy a ředitelství. 

Dohromady je zde zaměstnáno 18 řídících pracovníků. Jejich úkolem je 

dohled nad majetkovým a finančním počínáním firmy, chodu jednotlivých 

středisek a podniku jako celku. Dále mezi jejich povinnosti patří kontrola 

jakosti a dodržování právních aspektů podnikání. 

Hlavním cílem těchto divizí je nejen dosáhnutí základních cílů 

podnikaní a těmi jsou dlouhodobá maximalizace tržní hodnoty - zvyšování 

hodnoty pro vlastníky a také zájem na zvyšování úrovně uspokojení potřeb 

zákazníka, zdokonalování stávajících výrobků a vývoj nových výrobků a 

také udržování dobrého jména společnosti. 

 

3.2     Strategická analýza 

3.2.1 Analýza oborového okolí podniku 

V rámci analýzy oborového okolí podniku lze podrobně zkoumat 

spoustu aspektů a jejich vzájemné propojení, v praxi se nejčastěji můžeme 

setkat s tzv. Porterovým modelem konkurenčního prostředí. 

Porterův model zobrazuje 5 základních faktorů, ovlivňující 

ziskovost odvětví a působící na firmy. Hrozby jsou především silná 

konkurence a velká rivalita mezi podniky, které často omezují možnosti 

firmy při zvyšování cen a navyšování zisku, velká smluvní síla 

odběratelů, která tlačí cenu níž a níž nebo odběratelé požadující vyšší 

kvalitu nebo servis; také velká smluvní síla dodavatelů, kteří mohou 

zvýšit ceny a podnik musí toto zvýšení zaplatit nebo přistoupit na nižší 

kvalitu, existence substitučních výrobků a noví konkurenti vstupující do 
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odvětví. Úkolem manažerů je rozpoznat příležitosti i hrozby a formulovat 

odpovídající strategie. Dále budou popsány jednotlivé faktory které 

Porterův model využívá . ( 16 )  

 

Při tvorbě tohoto modelu se vycházelo z předpokladu, že pozice 

podniku na trhu je dána působením pěti základních faktorů: 
 
    

• vyjednávací silou zákazníků 

• vyjednávací silou dodavatelů 

• hrozbou vstupu nových konkurentů 

• hrozbou substitutů 

• rivalitou firem působících na daném trhu 

 

Obrázek 6 - Schéma Porterovy analýzy oborového okolí 

Zdroj: ( 16 ) 
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Vyjednávací pozici zákazníka tvoří  mnoho činitelů a okolností.  

Mimo jiné jsou to třeba  důležitost zákazníka pro podnik, existence 

substitutů, náklady na přechod k jinému dodavateli, dostupnost tržních 

informací o nabídkách, cenách, kvalitách apod. Podnikatelé pak mají za 

úkol rozpoznat vyjednávací sílu a možnosti zákazníků a nalézt nástroje na 

její snížení. ( 17 ) ( 16 ) 

 

Vyjednávací síla dodavatele bývá určena  v závislosti na jeho 

významnosti na trhu, vztahu k zákazníkovi, informovanosti zákazníků , 

existence substitutů, citlivost zákazníka na změnu ceny, významnosti 

odběratele na trhu z hlediska jeho schopnosti ovlivňovat další odběratele a 

obchodníky, koncentraci konkurentů a dalších. ( 17 ) 

 

Hrozba nových konkurentů je ovlivněna především množstvím 

bariér pro vstup na trh. Můžeme mezi ně zařadit diferenciaci produktů, 

optimální rozsah produkce a následně využívání úspor z  rozsahu, možnosti 

ovlivnění distribučních cest a celkový postoj firem k novým konkurentům.  

( 17 ) 

 

Hrozba substitučních výrobků nebo služeb nám také představuje 

značné riziko, že si nás zákazník vybere ten výrobek, který podle něj lépe 

uspokojuje jeho požadavky nebo úplně jiný zástupný výrobek či službu 

místo výrobku našeho. ( 17 ) ( 16 ) 

 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty daného trhu bývá ovlivněna 

velikostí a počtem konkurentů, stupněm odlišnosti mezi výrobky a 

službami i úrovní bariér vstupu na trh a odchodu z trhu. ( 16 ) 
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Vyjednávací síla zákazníků 

Situace na trhu trh je silně ovlivněna dovozem drůbežího masa ze 

zahraničí i přes opatření Evropské Unie . Dalším velkým problémem jsou i 

velké obchodní řetězce, které mají příliš velkou vyjednávací sílu a tak 

tlačí marže neustále dolů.  

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Velká část dodavatelů patří do stejné skupiny, do skupiny Lukrom a 

tak si navzájem snaží vyjít vstříc. Více než 3 miliony kuřat ročně mají 

z vlastních chovů. Další od smluvních partnerů. I tak ale stoupla cena 

kuřat o 1,5 Kč za kilogram z  důvodů růstu cen obilovin a krmných směsí 

pro kuřata až na dlouholeté maximum.  

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

V České republice nejsou dobré podmínky pro vstup nových 

konkurentů na stávající trh, většina dodavatelů živé drůbeže má na 

dlouhou dobu dopředu domluvené své odběratele. Dalšími překážkami 

jsou pak nízká rentabilita a velká kapitálová náročnost. 

 

Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů je velmi vysoká, v dnešní době je na trhu 

nepřeberné množství druhů masa a masných výrobků. RACIOLA-

JEHLIČKA, s.r.o.  vyrábí pouze drůbeží výrobky, pro které můžou být 

konkurencí jak stejné výrobky jiných výrobců, jinak zpracované stejné 

výrobky, podobné drůbeží výrobky, výrobky z  jiného druhu masa, tak i 

sojové maso a podobně.  Proto je nutné bojovat nejen rozmanitostí a 

cenou výrobků,  ale taky kvalitou. Společnost RACIOLA-JEHLIČKA, 

s.r.o. byla však v roce 2002 certifikována systémem bezpečnosti potravin 
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HACCP a v roce 2003 systémem řízení jakosti dle mezinárodní normy ISO 

9001:2000. V roce 2008 získala společnost certifikát k výrobě 

biopotravin. Vybrané výrobky společnosti byly v historii oceněny 

mezinárodními tituly kvality, jako je například titul Zlatá Salima, Zlatá 

medaile Plovdiv a Trendy. V současnosti jsou to tituly Klasa a Perla 

Zlínska, kterými jsou oceněny některé výrobky již po dobu několika let. 

 

Rivalita firem působících na daném trhu 

Na českém trhu působí několik firem, které můžeme brát jako přímé 

konkurenty. Největší z  nich je Vodňanská drůbež, s.r.o. která je součástí 

další zemědělské skupiny AGROFERT HOLDING, a.s. a má nadpoloviční 

podíl na trhu. Dalšími velkými konkurenty jsou Drůbežářský závod 

Klatovy a.s., který zpracovává až 37000 tun kuřat ročně, dále společnosti 

RABBIT Trhový Štěpánov a.s. zpracovávající mimo jiné až 40000 tun 

drůbežího masa. Rivalita na českém trhu je velmi vysoká, společnost 

RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o  však dodává své zboží do obchodního řetězce 

Kaufland, do jeho českých i zahraničních obchodních domů, dále do 

menších regionálních prodejen a část své produkce podává ve vlastních 

prodejnách a tak má odběr svých výrobků zajištěný.  

 

3.3 Finanční analýza společnosti  

V téhle části diplomové práce se zaměřím na analýzu současného 

finančního stavu podniku RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o a to v období let 

2007 - 2010 pomocí zvolených metod finanční analýzy popsaných výše 

v teoretické části. Pro analýzu budou využity účetní výkazy z let 2007 – 

2010 a Cash-flow z let 2007-2009. Veškeré dokumenty jsou součástí 

přílohy této diplomové práce. 
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3.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální analýza 

V následujících tabulkách je zobrazen vývoj jednotlivých složek 

aktiv a pasiv za období let 2006 - 2010. Úkolem této analýzy je posouzení 

absolutních hodnot, jejich vývoji a změn za sledované období 

v absolutních hodnotách a procentním vyjádření.  

a) Analýza aktiv 

V první tabulce jsou zobrazeny hodnoty vybraných složek aktiv, ve 

druhé pak změny v jednotlivých letech vyjádřeny v korunách a 

v procentech. V grafu můžeme pak vidět vývoj vybraných položek aktiv 

ve sledovaném období.  

AKTIVA 2006 2007 2008 2009 2010 

Aktiva celkem 243066 273743 340869 355159 359671 
Stálá aktiva 154577 179551 203217 224560 225039 
Dlouhodobý nehmotný majetek 21 6 139 189 101 
Dlouhodobý hmotný majetek 154383 173913 197446 218739 219296 
Dlouhodobý finanční majetek 173 5632 5632 5632 5642 
Oběžná aktiva 87412 92581 122047 129118 133562 
Zásoby  47863 43867 59055 61371 51376 
Krátkodobé pohledávky 37252 47305 61781 67132 79473 
Krátkodobý finanční majetek 2297 1409 1211 615 2713 

Ostatní aktiva 1077 1611 15605 1481 1070 

Tabulka 1  - Horizontální analýza aktiv v letech 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

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

30677 12,62% 67126 24,52% 14290 4,19% 4512 1,27% 
24974 16,16% 23666 13,18% 21343 10,50% 479 0,21% 

-15 -71,43% 133 2216,67% 50 35,97% -88 -46,56% 
19530 12,65% 23533 13,53% 21293 10,78% 557 0,25% 

5459 3155,49% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,18% 
5169 5,91% 29466 31,83% 7071 5,79% 4444 3,44% 

-3996 -8,35% 15188 34,62% 2316 3,92% -9995 -16,29% 
10053 26,99% 14476 30,60% 5351 8,66% 12341 18,38% 

-888 -38,66% -198 -14,05% -596 -49,22% 2098 341,14% 

534 49,58% 13994 868,65% -14124 -90,51% -411 -27,75% 

Tabulka 2 - Vývoj horizontální analýzy aktiv v letech 2006 - 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Již na první pohled je vidět, že firma za celé sledované období 

rostla, v prvních 2 letech sledovaného období dokonce velmi prudce. 

V roce 2007 vzrostly Celková aktiva o 30,6 milionů Kč, což představovalo 

změnu o 12,6%. V roce 2008 to bylo dokonce přes 60 milionů Kč, a to byl 

téměř 25%-ní nárůst oproti předchozímu období. V dalších letech už se 

takový růst nekonal, rok 2009 přinesl pouze 4%-ní růst Celkových 

aktiv,rok 2010 pak jen zanedbatelné 1%. Na konci sledovaného období 

v roce 2010 činila hodnota Celkových aktiv  359,6 milionů Kč. 

 

Ve stejném duchu se vyvíjel i Dlouhodobý hmotný majetek .  

Meziroční přírůstek v letech 2007 byl 25 milionů Kč, tedy 16,16% nárůst  

oproti předchozímu roku a Dlouhodobý hmotný majetek  dosáhl hodnoty 

179,5 milionů Kč. Rok 2008 přinesl opět zvýšení Dlouhodobého hmotného 

majetku a to o 23,6 milionů Kč, což představovalo nárůst o 13,18% vůči 

roku 2007. Růst postupně klesal, v roce 2009 to bylo jen o 10,5% a v roce 

2010 pouhých 0,21%. Konečná hodnota ve sledovaném období v roce 2010 

činila 219,2 milionů Kč. 

 

Velkou měrou se na tomto podílela dotace od EU, její vynaložení 

můžeme sledovat na hodnotách Stálých aktiv a to především u 

Dlouhodobého hmotného majetku, kdy se většina peněz investovala do 

nového zařízení pro porážku a zpracování živé drůbeže a výrobu masných 

výrobků. V letech 2007 a 2008 byly nakoupeny budovy porážky a výroby, 

které měla společnosti pouze pronajaté. 

  

V roce 2007 se také navýšil Dlouhodobý finanční majetek podniku 

ze 173 tisíc na 5,7 milionů korun. V dalších letech se již tato hodnota 

nezměnila.  
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Velkých změn si ve sledovaném období můžeme všimnout také u 

Oběžných aktiv , které se taky rostly rok co rok.Od roku kdy hodnota 

Oběžných aktiv  byla 87,4 milionů Kč se do roku 2007 změnila ještě pouze 

o 5,91% (5,16 milionů Kč), v roce 2008 to bylo již o 31,83%, vyjádřeno 

v peněžních jednotkách téměř o 29,5 milionů korun na hodnotu oproti 

roku 2007 a její hodnota činila v roce 2008 už 122 milionů Kč. I když 

v dalších letech nebyly změny tak závratné, v  roce 2009 to bylo 5,79% a 

v roce 2010 3,44%, vzrostla hodnota Oběžných  aktiv  na konečných 133 

milionů korun. 

 

Největší vliv na tuto situaci měly Kratkodobé pohledávky . Po celé 

sledované období prudce narůstají  jejich hodnoty. Největší změny byly 

v letech 2008 (téměř 14,5 milionů) a 2010 (přes 12 milionů). Jejich 

celková hodnota na konci roku 2010 činí  70,5 milionů Kč a to je více než 

dvojnásobek Krátkodobých pohledávek v roce 2006. Toto zvyšování 

krátkodobých pohledávek  ve sledovaném období je pro firmu nepříjemné 

hlavně pro rizika spojenému s  Cash-flow.  

 

Zajímavý je také vývoj stavu Krátkodobých finančních prostředků. 

Rozkolísanost stavu Krátkodobého finančního majetku můžeme přisuzovat 

nepravidelnosti zakázek a peněžních toků kdy účetní výkazy zachycuji 

jejich hodnotu pouze ke konci účetního období. Poslední součástí 

Oběžných aktiv jsou Zásoby . Taktéž v průběhu sledovaného období velmi 

kolísaly. V roce 2007 oproti roku 2006 klesly o 8,35%, které přestavují 

asi 4 miliony Kč, ale v roce 2008 vzrostly o 34,6% ( 15,2 milionů korun) 

na konečnou hodnotu 59 milionů korun. Zásoby v roce 2009 opět trošku 

povyrostly, o 2,3 milionu Kč a tedy necelá 4%, ale poslední sledovaný rok 

už klesly o 16,3%, což představovalo téměř 10 milionů korun.  

 

Stav Ostatních aktiv měl velmi podobný průběh jako stav Zásob. 

Nejprve v letech 2007 ( o 534 tisíc Kč,  téměř 50% procent proti roku 
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2006) a 2008 ( o 15,5 milionů Kč,  téměř 869% procent proti roku 2007) 

vzrostly ale pak opět klesly na původní hodnoty a v roce 2010 tato 

hodnota činila 1,07 milionu korun.  

 

 

Graf 1 -  Vývoj horizontální analýzy aktiv v letech 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

b) Analýza pasiv  

V první tabulce jsou zobrazeny hodnoty jednotlivých složek pasiv, 

ve druhé pak změny v jednotlivých letech vyjádřeny v korunách a 

v procentech. 

PASIVA 2006 2007 2008 2009 2010 
Pasiva celkem 243066 273743 340869 355159 359671 
Vlastní kapitál 45353 52899 53635 102044 103396 
Základní kapitál 18000 18000 18000 85250 85250 
Kapitálové fondy 4060 4060 4060 4060 4060 
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 8242 8242 8242 8242 8242 
Výsledek hospodaření minulých let 13783 15051 22597 1333 4492 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 1268 7546 736 3159 1352 
Cizí zdroje 196647 219999 286579 251572 254605 
Dlouhodobé závazky 15795 17083 29628 19033 14507 
Krátkodobé závazky 101890 82287 115079 118346 128987 
Bankovní úvěry a výpomoci 78962 120629 141872 114193 111111 

Tabulka 3 - Horizontální analýza pasiv v letech 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

30677 12,62% 67126 24,52% 14290 4,19% 4512 1,27% 
7546 16,64% 736 1,39% 48409 90,26% 1352 1,32% 

0 0,00% 0 0,00% 67250 373,61% 0 0,00% 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

1268 9,20% 7546 50,14% -21264 -94,10% 3159 236,98% 
6278 495,11% -6810 -90,25% 2423 329,21% -1807 -57,20% 

23352 11,88% 66580 30,26% -35007 -12,22% 3033 1,21% 
1288 8,15% 12545 73,44% -10595 -35,76% -4526 -23,78% 

-19603 -19,24% 32792 39,85% 3267 2,84% 10641 8,99% 
41667 52,77% 21243 17,61% -27679 -19,51% -3082 -2,70% 

Tabulka 4 – Vývoj horizontální analýzy pasiv v letech 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pasiva se vyvíjela podobně jako aktiva, v průměru rostla o 11 

procent ročně. Vlastní kapitál ,  který měl v roce 2006 hodnotu 45,3 

milionů Kč, dosáhl hodnoty 103,4 milionů Kč na konci roku 2010. Vlastní 

kapitál  je tvořen Základním kapitálem, který v do roku 2008 mel hodnotu 

18 milionů korun, avšak v roce 2009 byl navýšen na 85,25 milionů korun. 

Hodnoty Kapitálových fondů (4,06 milionů Kč)  a Rezervní fondy a ostatní 

fondy ze zisku (8,24 milionů Kč) se za celou dobu sledovaného období 

nezměnily. Podstatnou částí se stal Výsledek hospodaření minulých let měl 

vzestupnou tendenci, o 9% v roce 2007 a 50% v roce 2008, ale v letech 

2009 a 2010 prudce klesl na hodnotu 4,5 milionů Kč. 

 

Hodnota Cizích zdrojů z počátku také rychle stoupala o 12% v roce 

2007 a 30% v roce 2008 na své maximum 286,5 milionů Kč, ale poté 

klesla a ustálila se na hodnotě 254,6 milionů Kč. Z cizích zdrojů jsou 

velmi významné Krátkodobé závazky  a Bankovní úvěry a výpomoci . 

Krátkodobé závazky  mely v roce 2006 hodnotu téměř 102 milionů Kč, ale 

v roce 2007 se je podařilo snížit o 19,6 milionů Kč, skoro a 20% ale 

v následujícím roce se opět velmi zvýšili, o 40% na hodnotu 115 milionů 

Kč. V dalších 2 letech opět zaznamenaly růst na konečných 128 milionů 

Kč na konci roku 2010. Taktéž Bankovní úvěry a výpomociz původních 78 
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milionů Kč v roce 2006 vzrostly na své maximum v roce 2008, a to na 

141,8 milionů Kč, ale následujících 2 letech klesly na konečných 111,1 

milionů Kč v roce 2010. 

 

 

Graf 2 – Vývoj Horizontální analýzy pasiv v letech 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

c) Analýza výkazu zisku a ztráty 

VZZ 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 71770 75318 56712 47431 58586 
Nákl. na prodané zboží 60367 64991 46501 41816 51130 
Obchodní marže 11403 10327 10211 5615 7456 
Výkony 325865 408073 426144 427778 423648 
T. za prodej vl. výr. a s. 310883 403459 400872 415989 414412 
Výkonová spotřeba 269523 340547 357825 344654 345266 
Přidaná hodnota 67745 77853 78530 88739 85838 
Osobní náklady 42597 46528 52413 69299 72783 
Provozní VH 5470 13589 6415 8662 6170 
Finanční VH -4212 -6048 -5679 -5502 -4815 
VH za účetní období 1268 7546 736 3159 1352 
VH před zdaněním 1268 7546 736 3159 1352 

Tabulka 5 - Horizontální analýza VZZ v letech  2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

3548 4,94% -18606 -24,70% -9281 -16,37% 11155 23,52% 
4624 7,66% -18490 -28,45% -4685 -10,08% 9314 22,27% 

-1076 -9,44% -116 -1,12% -4596 -45,01% 1841 32,79% 
82208 25,23% 18071 4,43% 1634 0,38% -4130 -0,97% 
92576 29,78% -2587 -0,64% 15117 3,77% -1577 -0,38% 
71024 26,35% 17278 5,07% -13171 -3,68% 612 0,18% 
10108 14,92% 677 0,87% 10209 13,00% -2901 -3,27% 

3931 9,23% 5885 12,65% 16886 32,22% 3484 5,03% 
8119 148,43% -7174 -52,79% 2247 35,03% -2492 -28,77% 

-1836 43,59% 369 -6,10% 177 -3,12% 687 -12,49% 
6278 495,11% -6810 -90,25% 2423 329,21% -1807 -57,20% 
6278 495,11% -6810 -90,25% 2423 329,21% -1807 -57,20% 

Tabulka 6 – Vývoj horizontální analýzy VZZ v letech 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z analýzy výkazu zisku a ztráty je podle hodnot Tržeb za prodej 

zboží a Tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb zřejmé, že společnost 

je nejen výrobní, ale i obchodní. Tržby za prodej zboží  v průběhu 

sledovaného období velmi kolísaly.  Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb však za stejné období výrazně vrostly, především v roce 2007 a to 

o 30% na hodnotu 403 milionů Kč. V dalších letech se výrazněji změnili 

pouze v roce 2009 o 3,7% se a na konci roku 2010 měly hodnotu 414 

milionů Kč.   Výkonový spotřeba  se v průběhu let také měnila podobně 

jako Tržby za prodej vlastních výrobků, především z  důvodů proměnlivé 

ceny živé drůbeže, v každém období změny byly podobné, v průměru se 

však Tržby za prodej vlastních výrobků zvýšily více než Výkonový 

spotřeba, což ukazuje na zvýšení hospodárnosti podniku. 

 

Přidaná hodnota se zvýšila výrazněji pouze v  letech 2007 a 2009 o 

13% (respektive 15%) , jindy se držela na takřka stejných hodnotách jako 

v předchozím období.  

 

Provozní výsledek hospodaření  se vychýlil pouze v letech 2007 a 

2009, v ostatních se pohyboval nad úrovní 5 milionů Kč. 
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Finanční výsledek hospodaření  v roce 2007 klesl ještě o necelé 2 

miliony Kč na hodnotu -6 milionů Kč oproti roku 2006, poté každoročně 

rostl v průměru o 7 procent, a dosáhl v roce 2010 hodnoty  -4,8 milionu 

Kč. 

 

 
Graf 3 – Vývoj horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty v letech 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza vyjadřuje procentuelní poměr jednotlivých 

položek výsledovky k celkovým tržbám a položek aktiv a pasiv k celkové 

bilanční sumě. 
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a) Analýza aktiv 

 

 
2006 2007 2008 

AKTIVA v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Aktiva celkem 243066 100,00% 273743 100,00% 340869 100,00% 
Stálá aktiva 154577 63,59% 179551 65,59% 203217 59,62% 
Dlouhodobý nehmotný majetek 21 0,01% 6 0,00% 139 0,07% 
Dlouhodobý hmotný majetek 154383 99,87% 173913 96,86% 197446 97,16% 
Dlouhodobý finanční majetek 173 0,11% 5632 3,14% 5632 2,77% 
Oběžná aktiva 87412 35,96% 92581 33,82% 122047 35,80% 
Zásoby  47863 54,76% 43867 47,38% 59055 48,39% 
Dlouhodobé pohledávky 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Krátkodobé pohledávky 37252 42,62% 47305 51,10% 61781 50,62% 
Krátkodobý finanční majetek 2297 2,63% 1409 1,52% 1211 0,99% 
Ostatní aktiva 1077 0,44% 1611 0,59% 15605 4,58% 

Tabulka 7 – Vývoj vertikální analýzy aktiv v letech 2006 – 2008 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
2009 2010 

AKTIVA v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Aktiva celkem 355159 100,00% 359671 100,00% 
Stálá aktiva 224560 63,23% 225039 62,57% 
Dlouhodobý nehmotný majetek 189 0,08% 101 0,04% 
Dlouhodobý hmotný majetek 218739 97,41% 219296 97,45% 
Dlouhodobý finanční majetek 5632 2,51% 5642 2,51% 
Oběžná aktiva 129118 36,35% 133562 37,13% 
Zásoby  61371 47,53% 51376 38,47% 
Dlouhodobé pohledávky 0 0,00% 0 0,00% 
Krátkodobé pohledávky 67132 51,99% 79473 59,50% 
Krátkodobý finanční majetek 615 0,48% 2713 2,03% 
Ostatní aktiva 1481 0,42% 1070 0,30% 

Tabulka 8 – Vývoj vertikální analýzy aktiv v letech 2009 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V celém sledovaném období Dlouhodobý hmotný majetek  převyšuje 

Oběžná aktiva a tak lze říci, že společnost je kapitálově těžká. Největší 

podíl na aktivech mají vždy Stálá aktiva, kromě roku 2008 je to více než 

60% Celkových aktiv .  Téměř celou část Stálých aktiv  tvoří Dlouhodobý 

hmotný majetek a to každý rok přes 97%, zbytek tvoří Dlouhodobý 

finanční majetek , Dlouhodobý nehmotný majetek  pak je jen zanedbatelnou 

částí.  
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Druhou největší položkou jsou Oběžná aktiva s hodnotami kolem 

35% v celém sledovaném období. Oběžná aktiva jsou ve všech letech 

tvořena převážně Zásobami  a Krátkodobými pohledávkami . Krátkodobý 

finanční majetek  se pohyboval pouze v řádu několika málo procent 

v celém sledovaném období. 

 

Ostatní aktiva mají hodnotu do 0,5% s výjimkou roku 2009, kdy 

dosáhla hodnoty 15,6 milionů Kč a představovala tak 4,58% celkových 

aktiv společnosti. 

 

 

Graf 4 – Vývoj vertikální analýzy aktiv v letech 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 
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b)  Analýza pasiv 

 

 
2006 2007 2008 

PASIVA v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Pasiva celkem 243066 100,00% 273743 100,00% 340869 100,00% 
Vlastní kapitál 45353 18,66% 52899 19,32% 53635 15,73% 
Základní kapitál 18000 39,69% 18000 34,03% 18000 33,56% 
Kapitálové fondy 4060 8,95% 4060 7,68% 4060 7,57% 
Rezervní fondy a ostatní fondy ze 
zisku 8242 18,17% 8242 15,58% 8242 15,37% 
VH minulých let 13783 30,39% 15051 28,45% 22597 42,13% 
VH běžného účetního období 1268 2,80% 7546 14,26% 736 1,37% 
Cizí zdroje 196647 80,90% 219999 80,37% 286579 84,07% 
Dlouhodobé závazky 15795 8,03% 17083 7,77% 29628 10,34% 
Krátkodobé závazky 101890 51,81% 82287 37,40% 115079 40,16% 
Bankovní úvěry a výpomoci 78962 40,15% 120629 54,83% 141872 49,51% 
Ostatní pasiva 1066 0,44% 845 0,31% 655 0,19% 

Tabulka 9 – Vývoj vertikální analýzy pasiv v letech 2006 – 2008 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
2009 2010 

PASIVA v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Pasiva celkem 355159 100,00% 359671 100,00% 
Vlastní kapitál 102044 28,73% 103396 28,75% 
Základní kapitál 85250 83,54% 85250 82,45% 
Kapitálové fondy 4060 3,98% 4060 3,93% 
Rezervní fondy a ostatní fondy ze 
zisku 8242 8,08% 8242 7,97% 
VH minulých let 1333 1,31% 4492 4,34% 
VH běžného účetního období 3159 3,10% 1352 1,31% 
Cizí zdroje 251572 70,83% 254605 70,79% 
Dlouhodobé závazky 19033 7,57% 14507 5,70% 
Krátkodobé závazky 118346 47,04% 128987 50,66% 
Bankovní úvěry a výpomoci 114193 45,39% 111111 43,64% 
Ostatní pasiva 1543 0,43% 1670 0,46% 

Tabulka 10 – Vývoj vertikální analýzy pasiv v letech 2009 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z vertikální analýzy pasiv můžeme vyčíst, že největší podíl na 

financování podniku mají v celém sledovaném období Cizí zdroje , v letech 

2006 a 2007 činí přes 80% Celkových pasiv , v roce 2008 dokonce 84%, 

v letech 2009 a 2010 již tato hodnota klesla k 71% díky navýšení 

Základního kapitálu.  Téměř celý zbytek Celkových aktiv  pak tvoří Vlastní 



66 

 

kapitál , Ostatní pasiva v každém roce jsou jen do 0,5 procenta Celkových 

aktiv . 

 

Základní kapitál v roce 2009 byl navýšen z 18 milionů Kč na 85,25 

milionů Kč. Stal se tak největší  částí Vlastního kapitálu a díky tomuto 

kroku klesla úroveň Cizích zdrojů  v podniku k hranici 70%. Druhou 

největší položkou Vlastního kapitálu jsou Rezervní fondy ,  které mají 

hodnotu 8,2 milionů Kč a tvoří tak 8%-ní podíl. Kapitálový fond je 

součástí vlastního kapitálu a ve všech sledovaných letech  s hodnotou 4,06 

milionu Kč a v roce 2010 představují 3,9% z Celkových pasiv. 

 

Cizí zdroje  jsou v každém ze sledovaných let tvořeny především 

Dlouhodobými závazky, Krátkodobými závazky a Bankovními úvěry  a 

výpomocemi . Hodnoty jsou v průběhu let proměnlivé, ke konci 

sledovaného období v roce 2010 tvoří Krátkodobé závazky  přes 50% , 

43,6% je tvořeno Bankovními úvěry a výpomocemi , Dlouhodobé závazky  

mají pak podíl 5,7% z Cizích zdrojů. 

 

 

Graf 5 – Vývoj vertikální analýzy pasiv v letech 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Čistý pracovní kapitál 

 Pracovní kapitál lze vysvětlit jako část oběžného majetku po 

splacení všech krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů. 

Krátkodobé závazky zahrnují závazky z nákupu zboží nebo služeb, předem 

přijaté částky za dodávku zboží nebo služeb a ostatní závazky, u kterých 

se předpokládá, že budou uhrazeny do jednoho roku od data rozvahy. Pro 

fungování podniku je nutné, aby hodnota pracovního kapitálu byla kladná. 

Nastane-li opačná situace, kdy krátkodobý cizí kapitál přebývá nad 

oběžným majetkem a pracovní kapitál je tedy záporná hodnota, hovoříme 

o nekrytém dluhu. V tomto případě neexistuje žádný čistý pracovní 

kapitál. 
Rozdílové ukazatelé 2006 2007 2008 2009 2010 
ČPK - manažerský přístup -14478 10294 6968 10772 4575 
ČPK - investiční přístup -93429 -109569 -119954 -103483 -107136 

Tabulka 11 - Vývoj rozdílových ukazatelů v letech 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf 6 - Vývoj čistého pracovního kapitálu 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Hodnoty čistého pracovního kapitálů jsou velmi nízké, neznamená 

to však, ze firma funguje skutečně Just-In-Time, ale to, že má příliš 

krátkodobých závazků, především vůči skupině Lukrom, které nesplácejí. 

Během sledovaného období se výrazněji změnily pouze v roce 2007 u 

manažerského přístupu, kdy vzrostly z -14,4 milionů Kč v roce 2006 na 

10,3 milionů Kč. V dalších letech již se držely v kladných hodnotách. 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu podle investičního přístupu se 

pohybují kolem hranice -100 milionů Kč, mají proměnlivý vývoj ve 

sledovaném období, v letech 2007 a 2009 zaznamenaly nárůst, v letech 

2008 a 2010 zase pokles . Na konci roku 2010 má čistý pracovní kapitál 

hodnotu -107 milionů Kč.  

 

3.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability zobrazují kombinovaný vliv likvidity, aktivity 

a zadluženosti na celkový zisk podniku. Pod pojmem rentabilita je 

myšleno schopnost podniku tvořit zisku použitím investovaného kapitálu. 

Absolutní výše zisku nám nedává potřebné množství informací pro 

posouzení, který podnik je úspěšnější. Pro objektivní posouzení 

efektivnost hospodaření podniku je nutné poměřit zisk s  velikostí zdrojů 

firmy, použitých za účelem jeho dosažení. Tento poměrový ukazatel se 

nazývá ukazatel rentability (výnosnosti) vloženého kapitálu  a obecně je 

definován jako poměr zisku k vloženému kapitálu. 

 

Ukazatele rentability jsem vypočítal dle následujících vzorců: 

• ROI = EBIT / celkový kapitál 

• ROA = EAT / celková aktiva 

• ROE = EAT / vlastní kapitál 
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• ROS = EBIT / tržby 

• ROCE = (EAT + nákladové úroky) / (dlouhodobé závazky + 

vlastní kapitál) 

 
Ukazatelé rentability 2006 2007 2008 2009 2010 
ROI - ukazatel rentability 0,52% 2,76% 0,22% 0,89% 0,38% 
ROA - rentabilita celkového kapitálu 0,42% 2,21% 0,17% 0,71% 0,30% 
ROE - rentabilita vlastního kapitálu 2,24% 11,41% 1,10% 2,48% 1,05% 
ROS - rentabilita tržeb 0,33% 1,58% 0,16% 0,68% 0,29% 
ROCE - rentabilita dl. investovaného kapitálu 7,47% 16,68% 5,63% 5,60% 4,46% 

Tabulka 12 - Vývoj ukazatelů rentability v letech 2001 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Doporučené ukazatele pro rentabilitu nejsou stanoveny, firma by 

měla dosahovat rentability odvětví, ve kterém působí. Čím vyšší hodnota, 

tím lépe. Všechny výsledky ukazatelů rentability jsou ovlivněny vysokými 

náklady na výrobu a nízkou marží u vlastních výrobků, to způsobuje nízké 

výkony společnosti a tak podprůměrné hodnoty všech ukazatelů 

rentability. 

 

Graf 7 - Vývoj ukazatelů rentability v letech  2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

0%

1%

2%

3%

2006 2007 2008
2009

2010

2006 2007 2008 2009 2010

ROI 0.52% 2.76% 0.22% 0.89% 0.38%

ROA 0.42% 2.21% 0.17% 0.71% 0.30%

ROS 0.33% 1.58% 0.16% 0.68% 0.29%

Ukazatelé rentability 2006 - 2010



70 

 

a) Rentabilita vloženého kapitálu – ROI 

I když při hodnocení tohoto ukazatele velmi záleží na odvětví, ve 

kterém firma působí, jako optimální hodnoty se uvádějí 12 – 15%.  

 

Hodnoty firmy Raciola se nacházejí hluboko pod touto hranicí. 

Může se na první pohled zdát, že firma netvoří vůbec žádný zisk, dle 

hodnot do 1% ve všech letech sledovaného období kromě roku 2007, kdy 

hodnota ROI vystoupala az na 2,7%, ale tato firma je velmi důležitá pro 

celou výrobní vertikálu skupiny Lukrom. Ve všech letech je však ROI 

kladný, v roce 2007 nejvyšší díky relativně dobrému zisku oproti 

ostatních rokům.  

  

b) Rentabilita celkového kapitálu – ROA 

Ukazatel Rentability celkového kapitálu vyjadřuje výnosnost 

celkového kapitálu vloženého do podniku bez ohledu na to, zda je vlastní 

nebo cizí. Hodnoty nad 10% se považují za dobrý výsledek. 

 

Stejně jako u rentability vloženého kapitálu i tady jsou hodnoty 

velmi nízké. Malý nárůst zaznamenala firma v  roce 2007 na 2,2%, 

v ostatní roky se hodnoty pohybovaly pod 1%. 

 

 

c) Rentabilita tržeb – ROS 

Rentabilita tržeb zobrazuje, kolik z tržeb zůstává ve firmě v  podobě 

hospodářského výsledku, jinými slovy kolik korun čistého zisku firma  

vyprodukuje na 1 korunu tržeb. 

 

Jako u předchozích ukazatelů hodnoty jsou velmi nízké, výkyv 

zaznamenali jen v roce 2007, kdy hodnota dosáhla téměř k 1,6%. 
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Graf 8 - Vývoj ukazatelů rentability v letech 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

d) Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Ukazatel ROE hodnotí výnosnost kapitálu, který do podniku vložili 

jeho majitelé. Pokud je hodnota ukazatele ROE vyšší než hodnota 

ukazatele ROA, znamená to, že podnik dobře využívá cizí zdroje  

 

Ukazatel je ve všech letech kladný, v roce 2007 dosáhl své nejvyšší 

hodnoty 11,41% a to díky nárůstu zisku. 

 

e) Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu – ROCE 

Ukazatel ROCE zobrazuje výnosnost dlouhodobého kapitálu, který 

podnik využívá pro svou činnost. 

 

Hodnota tohoto ukazatele vzrostla v roce 2007 na 16,68%, více než 

dvojnásobek hodnoty v roce 2006, v dalších letech už má klesající 

tendenci a zastavil se na hodnotách kolem 5%. 
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Ukazatele aktivity 

Na těchto ukazatelích se snadno dozvíte, jak efektivně daná firma 

nakládá se svými finančními prostředky nebo jakou má vyjednávací sílu 

vůči dodavatelům. Je-li jich příliš mnoho, vznikají tak zbytečné náklady a 

to snižuje zisk, pokud je jich naopak málo, podnik přichází o tržby, které 

by mohl získat. ( 18 ) 

 

Pro výpočet ukazatelů aktivity bylo využito následujících vztahů: 

• Doba obratu zásob = zásoby / denní tržby 

• Doba obratu pohledávek = krátkodobé pohledávky / denní 

tržby 

• Doba obratu závazků = krátkodobé závazky / denní tržby 

• Obrat celkových aktiv = roční tržba / celková aktiva 

• Obrat stálých aktiv = roční tržba / stálá aktiva 

 
Doby obratů 2006 2007 2008 2009 2010 
DOZb – zásob (dny) 45 33 46 48 39 
DOP – pohledávek (dny) 31 33 47 50 59 
DOZů – závazků (dny) 91 59 86 87 94 

Tabulka 13 - Vývoj dob obratů v letech 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 9 - Vývoj dob obratů v letech 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

a) Doba obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob nám ukazuje, jak efektivně využívá 

firma vlastní majetek. Znamená průměrný počet dnů, po které jsou zásoby 

vázány v podniku od zakoupení po jejich zpracování či prodej. Čím nižší 

hodnota, tím pro firmu lépe. ( 18 ) 

 

Doba obratu zásob je ve společnosti Raciola velmi proměnlivá. 

V roce 2006 měla hodnotu 45 dní, v dalším roce klesla na 33 ale poté se 

vyšplhala až na 48dní v roce 2009. Na konci sledovaného období v roce 

2010 opět mírně poklesla a měla hodnotu 39 dní a to bylo po vývoji  

v předchozích 2 letech velmi příznivé. 

 

b) Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek je průměrnou hodnotou doby, která uplyne 

od okamžiku prodeje výrobku do obdržení platby od odběratele. Pro 

podnik jsou nejlepší co nejnižší hodnoty. Často tento ukazatel bývá 

srovnáván s běžnou splatností faktur. ( 18 ) 
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Doba obratu pohledávek má ve sledovaném období negativní výkon, 

zaznamenává každoroční růst počtu dní od prodeje do obdržení platby za 

výrobek nebo službu. V roce 2006 to byla průměrná doba 31 dnů, která se 

postupným zvyšováním vyšplhala až na 59 dnu v roce 2010. Toto není pro 

firmu příznivé, vznikají jí tím problémy se splatností vlastních závazků. 

 

c) Doba obratu závazků 

Podle doby obratu závazků můžeme vidět, kolik dní v průměru čeká 

náš dodavatel na své peníze. Je to doba která uplyne od zakoupení zásob a 

externích výkonů po jejich platbu. Pokud je doba obratu pohledávek nižší 

než doba obratu závazku, může to pro podnik znamenat výhodu v podobě  

provozního úvěru od svých dodavatelů. ( 18 ) 

 

Doba obratu závazků má vysoké hodnoty, v každém sledovaném 

roce nabývá vyšších hodnot než doba obratu pohledávek. Vývoj hodnot se 

zpočátku snížil v roce 2007 z 91 na 59 dní, ale poté každoročně vzrůstal a 

v roce 2010 dosáhl zatím maximální hodnoty 94 dnů. Hodnoty jsou 

zkresleny velikostí krátkodobých závazků, které společnost Raciola má 

vůči skupině Lukrom a  není nucena je splácet. 

 
Ukazatelé aktivity 2006 2007 2008 2009 2010 
OCA - obrat celkových aktiv (%) 1,57 1,75 1,34 1,30 1,32 
OSA - obrat stálých aktiv (%) 2,48 2,67 2,25 2,06 2,10 

Tabulka 14 - Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 10 - Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2006 - 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

d) Obrat celkových aktiv 

Ukazatel ukazuje počet jednotek tržeb, který připadá na jednu 

jednotku celkových aktiv. Hodnoty zdravého podniku by se měli 

pohybovat v rozmezí 1,6 až 3,0. ( 18 ) 

 

Obrat celkových aktiv je po celé sledované období u spodní 

hranice mezí doporučených hodnot. Nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2007, 

poté měl klesající tendenci ale ustálil se těsně nad hodnotou 1,3 v roce 

2010. 

 

e) Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv ukazuje počet jednotek tržeb, který připadá na 

jednu jednotku stálých aktiv. Tato hodnota také může informovat o 

efektivnosti využívání stálých aktiv. ( 18 ) 
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Z důvodu vyššího růstu položek stálých aktiv vůči celkovým tržbám 

je trend vývoje obratu stálých aktiv negativní. Opět nejvyšších hodnoty 

2,67 dosáhl v roce 2007, v letech 2008, 2009 a 2010 se pohyboval nad 

hranici 2. 
 

Ukazatele zadluženosti 

Na financování podnikových aktiv se v určité míře podílí jak vlastní 

kapitál, tak i kapitál cizí. Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími 

a vlastními zdroji používanými k financování v podniku. 

 

Obecně platí, že vlastní kapitál je nejdražší, a nejméně riskantní. 

Cizí kapitál je pak levnější, a naopak je s  ním spojeno riziko související 

se splatností tohoto kapitálu.  

 

Pro analýzu zadluženosti jsem vycházel z těchto  vztahů: 

• Celková zadluženost = Cizí kapitál / Celková aktiva 

• Koeficient financování = Vlastní kapitál / Celková aktiva 

• Ukazatel úrokového krytí = EBIT / Nákladové úroky 

• Doba splácení dluhu = (Cizí zdroje – Finanční majetek) / 

Provozní cash flow 

 
Ukazatelé zadluženosti 2006 2007 2008 2009 2010 
Zadluženost 80,90% 80,37% 84,07% 70,83% 70,79% 
Koeficient samofinancování 18,66% 19,32% 15,73% 28,73% 28,75% 
Doba splácení dluhů 11,11 -20,68 14,10 -63,97   
Úrokové krytí 1,66 3,29 1,62 2,39 1,58 

Tabulka 15 - Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 11 - Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

a) Celková zadluženost 

Tento ukazatel nám charakterizuje finanční úroveň firmy. Ukazuje 

nám míru krytí firemního majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou 

rizikem pro věřitele, především pro banku. 

 

Z této analýzy vyplývá, že podnik je po celou dobu sledovaného 

období z velké části financovaný cizími zdroji. V letech 2006 a 2007 

zadluženost činila 80% z  majetku firmy, v roce 2008 ještě mírně vzrostla 

na hodnotu 84%, to bylo zapříčiněno obdrženými dotacemi z  EU, ale pak 

díky navýšení základního kapitálu v roce 2009 se hodnota zadluženosti 

snižila na 70%. V roce 2010 si již tuto hodnotu udržela. 

 

b) Koeficient samofinancování 

Je opakem  k celkové zadluženosti (jejich součet = 100%). Udává, 

do jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Je 

vyjádřením finanční stability a samostatnosti firmy. 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010

Hodnota

Roky

Vývoj ukazatelů zadluženosti

KS

Zadluženost



78 

 

c) Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí je poměrový ukazatel, který nám říká, 

kolikrát jsou úroky s poskytnutých úvěrů kryty výsledkem hospodaření 

firmy za dané účetní období. Čím vyšší je tento ukazatel, tím vyšší úroveň 

finanční situace ve firmě.  

Hodnoty ukazatele úrokového krytí společnosti Raciola v období let 

2006 - 2010 kolísaly, vždy ale byly větší než 1 a to znamená, že veškeré 

úroky si firma hradí ze svého zisku. Nejúspěšnější v tomto ohledu byl rok 

2007 kdy dosáhl ukazatel hodnoty 3,29. 

 

d) Doba splácení dluhu 

Tento ukazatel zadluženosti nám vyjadřuje, za jak dlouho je firma 

schopna uhradit své závazky. Za příznivou hodnotu se považuje ukazatel 

do 3 let. 

 

Ukazatele likvidity 

Ukazatelé likvidity se zaměřují na  schopnost společnosti krátkodobě 

dostát svým závazkům, prostřednictvím jejich úhrady v peněžních 

prostředcích, v případě vzniku neočekávaných problémů.  

 

Pro výpočet ukazatelů likvidity jsem požil tyto vztahy: 

• Běžná likvidita = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky 

• Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva – Zásoby) / Krátkodobé 

závazky 

• Okamžitá likvidita = Finanční majetek / Krátkodobé závazky 
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Ukazatelé likvitdity 2006 2007 2008 2009 2010 
BL - běžná likvidita 0,86 1,13 1,06 1,09 1,04 
PL - pohotová likvidita 0,39 0,59 0,55 0,57 0,64 
OL - okamžitá likvidita 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 

Tabulka 16 - Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2006- 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf 12 - Vývoj ukazatelů likvidity v letech  2006 - 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

a) Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

Tento ukazatel nám zobrazuje, do jaké míry (kolikrát) je společnosti   

schopna splatit pohledávky jejích věřitelů za předpokladu, že bude mít 

všechny své oběžné  aktiva vyjádřeny v peněžních  jednotkách. Doporučené  

hodnoty u zdravých podniků jsou stanoveny na 2-3.  

Společnost  Raciola ve všech sledovaných letech dosahuje hodnot 

okolo 1. Je to způsobeno velikostí krátkodobých závazků  které má vůči  

skupině  Lukrom a není schopná je uhradit.  
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b) Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

Pohotová likvidita na rozdíl od běžné  likvidity vylučuje  z výpočtu 

zásoby, které není možné pohotově  přeměnit  na peněžní  prostředky, jsou 

nezbytné pro chod firmy. Doporučené  hodnoty jsou v rozmezí 1 – 1,5. 

Hodnoty pohotové likvidity měly v letech 2006  - 2010 vzestupnou 

tendenci, avšak i tak jsou velmi nízké, ze stejného důvodu jako u běžné 

likvidity.  Nejnižší hodnotu podnik zaznamenal v roce 2006, naopak 

nejvyšší v roce 2010 a to 0,64.  

 

c) Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

Hodnota okamžité likvidity nám vyjadřuje  shopnost společnosti  

okamžitě  uhradit své krátkodobé závazky. 

Zde má firma extrémně  malé hodnoty 0,01 a 0,02 ve všech letech 

sledovaného období. Je to způsobeno vysokou hodnotou krátkodobých 

závazků a nízkým stavem finančního majetku. 

 

Provozní ukazatele 

Ukazatele produktivity jsou využívány managementem podniku pro 

vnitřní řízení firmy .  Ukazatel produktivity vypovídá o vztahu výstupu z 

výrobního podniku a počtu pracovníků. 

 

Výpočet ukazatelů produktivity je možné následujícími vzorci: 

• Produktivita z přidané hodnoty = přidaná hodnota  / počet 

zaměstnanců 

• Produktivita mezd = přidaná hodnota / mzdové náklady  

• Průměrná mzda = mzdové náklady / počet zaměstnanců 
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Provozní ukazatele 2006 2007 2008 2009 2010 
Produktivita z přidané hodnoty (tis. Kč)         343,35 
Produktivita mezd (tis. Kč) 2,19 2,30 2,07 1,71 1,60 
Průměrná mzda (v tis. Kč/mesíc)         17,86 

Tabulka 17 - Vývoj provozních ukazatelů v letech 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Produktivita mezd měla za sledované období klesající tendenci, 

protože se s počtem zaměstnanců zvyšovaly mzdové náklady. Průměrná 

hodnota měsíční mzdy v roce 2010 činila 17860Kč. 

3.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

Altmanův index finančního zdraví podniku 

Altmanův index je souhrnný vzorec dávající do souvislosti některé 

poměrové finanční ukazatele. Pomocí tohoto vzorce vypočítáme hodnotu 

indexu tzv. Altman Z-Score. Tento index nám pak napoví, zda firma 

v následujících letech přežije či zkrachuje. 

  

Vztah pro výpočet Altmanova indexu: 

Z = 0,717 * X1 + 0,847 * X2 + 3,107 * X3 + 0,420 * X4 + 0,998 * X5 

Dílčí části: 

• X1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva           

• X2 = výsledek hospodaření z  minulých let / celková aktiva         

• X3 = EBIT / celková aktiva                  

• X4 = vlastní kapitál / cizí zdroje            

• X5 = celkové tržby / celková aktiva            
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Altmanův index 2006 2007 2008 2009 2010 
X1 -0,06 0,04 0,02 0,03 0,01 
X2 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 
X3 0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 
X4 0,09 0,08 0,06 0,34 0,33 
X5 0,23 0,24 0,19 0,41 0,41 
Z-Score 0,25 0,26 0,18 0,53 0,52 

Tabulka 18 - Vývoj Altmanova indexu finančního zdraví podniku v letech 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky hodnocení Altmanova indexu můžeme usoudit, že podnik 

je na tom velmi špatně, nachází se po celé sledované období v zóně 

bankrotu. V letech 2009 a 2010 se situace mírně zlepšila a to hlavně 

zásluhou navýšení základního kapitálu společnosti a nárůstem celkových 

tržeb podniku. 

 

 

Graf 13 - Vývoj Z-Score v letech 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Index IN05 

Index IN05 je souhrnný index pro hodnocení finančního zdraví 

společnosti prostřednictvím jediného čísla. Kromě hodnocení faktu, zda 

společnost v blízké době zkrachuje či nikoliv, se však index IN05 zabývá i 

tím, jestli vytváří pro své vlastníky také nějakou hodnotu. ( 15 ) 

 

Vzorec bankrotního indexu IN05 má podobu: 

IN05 = 0,13 * x1 + 0,04 * x2 + 3,97 * x3 + 0,21 * x4 + 0,09 * x5 

 

Dílčí části: 

• x1 = aktiva celkem / cizí zdroje     

• x2 = EBIT / nákladové úroky   

• x3 = EBIT /  celková aktiva      

• x4 = výnosy /  celková aktiva      

• x5 = oběžná aktiva / (krátkodobé dluhy + krátkodobé 

bankovní úvěry) 

 
IN 05 2006 2007 2008 2009 2010 
x1 1,24 1,24 1,19 1,41 1,41 
x2 -1,28 -1,46 -1,44 -1,52 -1,23 
x3 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 
x4 1,80 1,86 1,41 1,38 1,40 
x5 0,64 1,19 3,35 2,50 0,82 
IN05 0,48 0,52 0,63 0,58 0,45 

Tabulka 19 - Vývoj indexu IN05 v letech  2006 – 2011 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na rozdíl od Altmanova indexu není trend vývoje IN05 rostoucí, 

v letech 2009 a 2010 je tomu právě naopak. Je to dáno především 

navyšováním bankovních úvěrů a krátkodobých závazků. Ve všech letech 
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sledovaného období jsou hodnoty IN05 pod hranicí 0,75 a to znamená, že 

podnik spěje k bankrotu.  

 

Graf 14 - Vývoj indexu IN05 v letech 2006 – 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 SYNTÉZA VÝSLEDKŮ A VLASTNÍ NÁVRHY 

ŘEŠENÍ 

 

4.1 Syntéza výsledků zjištěných finanční analýzou 

Komplexní finanční analýza společnosti RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o.  za období let 

2006 – 2010 nám umožnila učinit následující závěry.  

 

Obecné hodnocení 

 

Horizontální a vertikální analýza 

Podle této analýzy je na první pohled jasný rostoucí trend celé 

společnosti. Každým rokem dochází k růstu v průměru o více než 10%. Na 

tomto růstu se podílí nejvíce růst stálých aktiv, zejména dlouhodobého 

hmotného majetku. Tento růst byl způsoben nákupu do té doby pouze 

pronajímaných prostor porážky a výrobny masných výrobků a také dotace 

od Evropské unie. Za povšimnutí stojí taky nárůst oběžných aktiv, a to jak 

zásob, tak i krátkodobých pohledávek. Podnik měl ve sledovaném období 

výrazné navýšení krátkodobých pohledávek a to především v letech 2008 a 

2010 což bylo způsobeno neschopností odběratelů platit své závazky  

v řádných termínech.  

 

Majetková struktura společnosti je tvořena z  největší části stálými 

aktivy, ve sledovaném období každým rokem dosahovaly hodnot přes 

60%, jedná se tedy o kapitálově těžkou společnost. V průběhu let 

sledovaného období proběhly rozsáhlé modernizace výrobních linek a 

nákup budov a proto absolutní hodnoty stálých aktiv rostly. Prudký růst 

dlouhodobého hmotného majetku můžeme sledovat v letech 2006 až 2009, 

v roce 2010 se ustálil na hodnotě 225 milionů Kč.  
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Aktiva společnosti jsou financována především cizími zdroji, které 

mají podíl přes 80% v letech 2006-2008, ale poté v letech pro navýšení 

základního kapitálu z 18 milionů na 82,5 milionů tento poměr  klesl na 

hranici 70% . Z cizího kapitálů jsou největšími položkami krátkodobé 

závazky, z nichž velká část, asi 90 milionů Kč jsou vůči svému majiteli, 

skupině Lukrom. Hodnota bankovních úvěru do roku 2008 hodně 

povyrostla na celkovou hodnotu 141 milionů Kč, pak ale splacením 

některých investičních úvěrů klesla na 111 milionů Kč. 

 

Z analýzy výkazu zisku a ztrát můžeme vyzdvihnout růst tržeb za 

vlastní výrobky a služby, u kterých hodnota vzrostla především v roce 

2007 o 100milionů Kč, i v dalších letech pak sledujeme rostoucí trend. Po 

celou dobu sledovaného období roste i položka přidaná hodnota. Velký 

nárůst mezd přisuzujeme fůzí s další firmou a tak příchodu nových 

zaměstnanců. Můžeme si také povšimnout snížení tržeb za prodej zboží 

způsobené omezením nákupu a prodeje doplňkového zboží a soustředění 

se na prodej vlastních výrobků. 

 

Rozdílové ukazatele 

Čistý pracovní kapitál dosahuje ve všech sledovaných letech velmi 

nízkých hodnot. Je to způsobeno nejen vysokou hodnotou krátkodobých 

závazků, které každým rokem narůstají, ale protože se jedná o kapitálově 

těžkou společnost , tak i nižší hodnotou oběžných aktiv. Můžeme říci, že 

se jedná o agresivní přístup k  financování podniku, trvalá oběžná aktiva a 

dokonce i část stálých aktiv jsou financovány krátkodobými dluhy. 

  

Poměrové ukazatele 

Ukazatelé rentability  mají po celé období velmi nízké hodnoty, 

s výjimkou roku 2007 nepřesáhly 1%. V roce 2007 byly ukazatele 

rentability nejvyšší a to díky výrazně vyššímu hospodářskému výsledku 

než v ostatních letech. Hospodářský výsledek se ve sledovaném období 
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většinou pohybuje pouze v  řádech milionů a to jsou pro tak kapitálově 

těžkou společnost velmi nízké hodnoty, i když v tomto případě jsou 

srovnatelné s odvětvím.  

 

Ukazatelé aktivity jsou až na hodnotu doby obratu závazků 

srovnatelné s odvětvím. Doba obratu zásob má ke konci sledovaného 

období klesající tendenci a to je pro společnost velmi příznivé. 

Problémem pro firmu je rostoucí průměrné doba obratu pohledávek 

způsobená neschopností odběratelů včas splácet své závazky. Doba obrazu 

závazků se vyšplhala až na hodnotu 94 dnů, a to protože společnost má 

velmi mnoho krátkodobých závazků vůči skupině Lukrom, které 

nesplácejí. Obrat celkových aktiv je po celé sledované období u spodní 

hranice mezí doporučených hodnot. Trend vývoje obratu stálých aktiv je 

z důvodu vyššího růstu položek stálých aktiv vůči celkovým tržbám 

negativní. 

 

U ukazatelů zadluženosti  stojí za povšimnutí především celková 

zadluženost podniku, které se pohybovala do roku 2008 nad hodnotou 

80%. V roce 2009 díky navýšení základního kapitálu tato hodnota klesla 

k hranici 70%. Hodnoty ukazatele úrokového krytí společnosti Raciola 

v období let 2006 - 2010 kolísaly, vždy ale byly větší než 1 a to znamená, 

že veškeré úroky si firma hradí ze svého zisku. Můžeme si všimnout také 

snižování podílu dlouhodobých úvěrů a zvyšování podílu krátkodobých 

úvěrů, a to povede k dalšímu snižování hodnoty ukazatele dlouhodobého 

krytí aktiv a stálých aktiv, bude to mít dopad na snížení hodnoty ČPK  

 

Likvidita  v podniku dosahuje ve společnost  Raciola ve všech 

sledovaných letech dosahuje velmi nízkých hodnot. Je to způsobeno 

velikostí krátkodobých závazků  které má vůči  skupině  Lukrom a není 

schopná je uhradit.  
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Při pohledu na ukazatele produktivity zjistíme, že produktivita mezd 

měla za sledované období klesající tendenci, protože se s  počtem 

zaměstnanců zvyšovaly mzdové náklady. Průměrná hodnota měsíční mzdy 

v roce 2010 činila 17860Kč. 

 

 Soustavy ukazatelů 

U uvedené finanční analýzy lze usuzovat, že na tom není podnik 

příliš dobře. Podnik hospodaří na pokraji bankrotu po celé sledované 

období. Sám o sobě tvoří velmi malé zisky pro vlastníky. Totéž nám 

naznačují i výsledky uvedených soustav ukazatelů kterými jsou Altmanův 

index Z-Score a IN05. V každém roce dosahuje minimálních hodnot a 

vždy pod doporučenými hodnotami a tak z  dosažených výsledků jasně 

vyplývá, že podnik netvoří žádnou hodnotu pro vlastníky a je přímým 

kandidátem k bankrotu. 

 

4.3 Návrhy na řešení v problémových oblastech 

Optimalizace nákladů 

Ceny výrobků a služeb bývají stanoveny trhem, na tom samotný 

podnikatel  víceméně nic neudělá . Neovlivňuje ji podle svých potřeb, 

právě naopak se jí musí přizpůsobit. Rozhoduje o ní konkurenční 

prostředí. Jednou z věcí, které ale ovlivnit může jsou náklady na chod 

podnikání. Ty také neustále šplhají nahoru. Mezi těmito veličinami pak 

nacházíme zisk pro podnikatele. Aby tento zisk měl podnikatel dlouhou na 

vysoké úrovni, je nutné tyto náklady optimalizovat. S cenou nic neudělá, 

s náklady ale ano. V možnostech každé firmy je nalézt způsob a místo, 

kde ušetřit, i když se to může zprvu zdát nereálné. Často pomůže podívat 

se na věci z  jiného úhlu pohledu. V našich podmínkách má každý podnik 

spoustu možností a způsobů, jakými tento problém bude řešit. V dněsní 

době si lze najít konzultanta  nebo celou firmu, který podniku pomůže , po 

důkladné analýze navrhne systém a oblast úspor. Spousta z odborníků se 
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domnívá, že firmám o velikosti nad 50 zaměstnanců se taková investice 

vyplatí. 

 

Další z možností je zaměstnání nového nebo pověřit stávajícího 

pracovníka, který bude mít optimalizaci a řízení nákladu na starost. Tento 

člověk by pak koordinoval týmy zaměstnanců jednotlivých oddělení a 

společně s nimi hledat řešení pro optimalizaci nákladů. 

 

Outsourcing 

Externí správa počítačové sítě  – pro firmu RACIOLA-JEHLIČKA 

s.r.o, jakožto firmu střední velikosti  není příliš výhodné zaměstnávat 

vlastního správce sítě  další IT techniky nebo dokonce celé oddělení 

informačních technologií. Tady se zdá výhodnější využívat služeb 

outsourcingových společností, popřípadě vyhledat  externího správce sítě . 

 

Pro tuto společnost by bylo vhodné outsourcovat kompletní služby 

IT - komplexní řešení správy, údržby, ochrany, zabezpečení a vývoje IS. 

Jejich přínosem by pak efektivnější využití finančních prostředků, úspora 

času i peněz (náklady na pracovní místo, mzda, pojištění…). Tyto peníze 

pak může investovat do jiných, důležitějších věcí jakými jsou vytvoření 

potřebných pozic na pracovníka optimalizace nákladů, vzdělávání 

pracovníků a  dalších, souvisejících s podnikáním. Další z výhod můžu 

uvést mimo jiné přesun zodpovědnosti na specializovanou společnost, 

které nám tak poskytne jistotu zabezpečení a okamžité pomoci. 

V současnosti není v silách jediného člověka, nebo jen malého oddělení 

zvládnout tak široké oblasti, jakou je IT. Díky outsourcingu se nám 

dostane přístup ke zkušenostem, znalostem a dovednostem několika 

odborníků různých zaměření. 
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K outsourcování IT v dnešní době není potřeba vlastních kanceláří a 

zařízení, postačí  nám k tomu plně kvalitní připojení k internetu a 

problémy se tedy dají řešit ihned odkudkoliv na světě pomocí vzdálené 

plochy. V případe, že by si firma přece jen chtěla udržet své zaměstnance, 

kteří doposud měli na starost IT, může těmto pracovníkům ulehčit od 

starostí a možnost soustředit se na jiné potřebné práce. Odborníky pak 

využívat jen v případe problémů ke konzultacím nebo při náporu, kdy 

práci přestane sám zvládat. 

 

Outsourcing účetnictví  – v poslední době je možné zaznamenat nové 

způsoby ve vedení účetnictví. Je to opět pomocí outsourcingu, kdy zase 

stačí pomocí vzdálené plochy využívat služeb specializované firmy. 

Odpadá tak nutnost mít zaměstnaných několik účetních starat se tak o celé 

jedno oddělení nebo kancelář. První tuto možnost začaly využívat velké 

společnosti, ale tento trend se postupně dostává i do společností malé a 

střední velikosti. Je jen otázkou času, kdy i tyto společnosti objeví a 

pochopí výhody a možnosti úspor spojené s rozvojem informačních 

technologií. Outsourcing je velice efektní způsob zabezpečení účetních 

služeb. Samozřejmě za předpokladu splnění několika základních 

podmínek, jakýma jsou například disponování kvalifikovanou pracovní 

silou nebo potřebnou technologickou infrastrukturou. 

 

Čím dál více manažerů, převážně mladší generace, mající pozitivní 

přístup k IT a vyšší stupeň ekonomického myšlení má požadavky na 

pružnější a strukturovanější servis účetních informací.  ( 19 ) 

 

Řízení pohledávek 

Využití skonta – skonto chápeme jako slevu, poskytovanou 

odběrateli za včasné včasnou platbu nebo platbu před dobou splatnost. 

Výše skonta bývá většinou stanovena v procentech celkové platby za 

odebrané zboží. Protože se vlastně jedná o půjčku prodávajícímu, jde 
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zjisti výhodnost porovnáním s úrokovou mírou kterou má odběratel. 

Pozdější zaplacení pro prodávajícího znamená čerpání úvěru ode dne 

zakoupení zboží do skutečného zaplacení a skonto představuje úrok za 

tento úvěr. Tento způsob však s  sebou nese také určitá rizika. Poměrně 

často se totiž stává, že odběratel si při platbě uplatní skonto, přestože 

nezaplatil ve stanoveném termínu dále může odběratel zaplatit více faktur 

a u všech si uplatnit skonto, i u těch, u kterých uplatněno být nemá. Další 

a často vídaným rizikem je, že si odběratel při platbě uplatní vyšší skonto, 

než na jaké měl nárok . 

 

Nevýhodou skonta je také náročnost na jeho řízení. S každým 

zákazníkem bývají dohodnuté jiné podmínky.  Je nutná neustálá 

aktualizace číselníků a nastavení v účetním programu. Problémů se také 

můžeme dočkat, když je skonto užito neoprávněně. Šance na úhradu 

dodatečné částky skonta je takřka nulová, obzvlášť u zahraničních 

společností. 

 

Před využíváním skonta by se vždy měl první provést propočet, zda 

se toto vyplatí. Fakturované částky vychází z obchodních jednáních, kde 

hraje cena mnohdy hlavní roli a umožnění dalších slev při platbě včas 

nevytváří dobrou výchozí pozici pro další jednání o ceně. 

 

 
Využití faktoringu - faktoring můžeme chápat jako formu krátkodobého 

financování, založená na odkupu krátkodobých pohledávek z obchodního 

styku před dobou její splatnosti. Faktoringová společnost platí pohledávky 

vznikající při dodávkách zboží. Jeho předností je pružnost bez dalších 

komplikovaných schvalovacích procedur a nutnosti dalšího jištění. Ve 

faktoringové smlouvě se odběratel zavazuje, že veškeré pohledávky bude 

podstupovat faktoringové společnosti a tímto se zásadně mění věřitel, 

kterým se stává faktoringová společnost. Ta se pak stává novým majitelem 
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pohledávky a má za cíl zajistit řádné inkaso a tak předejít vzniků 

problémových pohledávek. 

 

Využití faktoringu má spoustu výhod mezi které patří: 

• Zajištění flexibilního financování obchodů, bez zajištění 

obvyklého u bankovních úvěrů. 

• Finanční pokrytí sezónních špiček či jiných výkyvů 

způsobených sezónností prodejů, reklamní kampaní či 

expanzí společnosti. 

• Zvýšení konkurenceschopnosti díky možnosti prodloužení 

splatnosti odběratelům.  

• Zrychlení obrátky oběžných aktiv umožní růst produkce.  

• Snížení objemu pohledávek po splatnosti 

• Profesionální servis v oblasti upomínkování, správy a inkasa 

pohledávek 

 

Nevýhodou tohoto způsobu je pak cena za služby. Ta závisí na 

riziku spojeném s danou operací, na množství a hodnotě faktur určených k 

faktoringu a v případě předfinancování také na úrokové sazbě. 

 

Faktoring je vhodný především protože výrobky vykazují rychlou 

obrátku a firma má vysoké nároky na provozní kapitál. Vedle snížení 

rizika nesplacení za dodávky může faktoring ve struktuře finančních 

zdrojů částečně nahradit krátkodobé bankovní úvěry. 

 

Využití dokumentárního akreditivu – dokumentární akreditiv je 

bezhotovostní platební a zajišťovací nástroj pro financování obchodní 

činnosti. Jeho použití se řídí pevně stanovenými a mezinárodně 
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uznávanými pravidly. Používá se k vypořádání obchodních transakcí na 

tuzemském i zahraničním platebním styku. Jeho význam spočívá v jistotě 

úhrady. Ta je pak podmíněna splněním předem dohodnutých podmínek.  

 

Dok. akreditiv je písemný závazek vystavující (resp. potvrzující 

banky) v zastoupení příkazce (kupujícího, odběratele) zaplatit příjemci 

akreditivu za dodané zboží nebo službu za předpokladu, že  lhůty a 

podmínky dané akreditivem budou dodavatelem splněny a dokumenty 

požadované v akreditivní listině budou ve stanovené době předloženy. 

Při zpracování akreditivních  transakcí se banky nezabývají ani 

nejsou vázány zněním kontraktu, a to ani v případě , že se akreditiv na 

kontrakt odvolává. ( 20 ) 

 

Účastníci platby prostřednictvím dok. akreditivu: 

• příkazce/kupující 

• banka příkazce/kupujícího, tj. banka vystavující akreditiv 

• příjemce akreditivu/beneficient (prodávající) 

• banka příjemce akreditivu/prodávajícího, která otevření 

akreditivu beneficientovi oznamuje, popř. potvrdí  

 

Druhy dokumentárních akreditivů můžeme rozdělit podle postavení 

partnerů v obchodní transakci na: 

• kryjící nákup zboží nebo služby - kupující požaduje otevření 

akreditivu v obchodním místě banky, které vede jeho účet. 

Otevřením akreditivu se banka zavazuje v zastoupení svého 

klienta k proplacení příslušné částky oprávněnému, za 

předpokladu splnění akreditivem stanovených podmínek. Před 

přijetím příkazu k otevření akreditivu musí být zajištěno 

dostatečné finanční krytí budoucího závazku   
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• kryjící prodej zboží nebo služby - banka kupujícího zasílá 

akreditiv bance prodávajícího s žádostí o avizování nebo 

potvrzení. Prostřednictvím banky, která akreditiv avizovala 

čerpá dodavatel po splnění akreditivních podmínek 

akreditivní částku. ( 20 ) 

  

a nebo podle závaznosti banky vůči prodávajícímu: 

• odvolatelné - akreditiv může být kdykoliv odvolán, změněn, a 

to i bez souhlasu a předchozího upozornění prodávajícího 

• neodvolatelné - zrušení nebo změna tohoto akreditivu mohou 

být provedeny pouze se souhlasem všech zúčastněných stran 

• avizované (nepotvrzené) - v závazku vůči prodávajícímu je 

banka vystavující akreditiv, tj. banka kupujícího (banka 

prodávajícího nemá vůči svému klientovi žádný závazek) 

• potvrzené - potvrzením akreditivu vstupuje další banka 

(zpravidla se jedná o banku, která akreditiv avizuje) do 

solidárního závazku vůči beneficientovi společně s bankou, 

která akreditiv vystavila ( 20 ) 

 

Možnosti, kterých by mohla společnost RACIOLA-JEHLIČKA 

s.r.o, využít: 

  

• Nemožnost odvolat závazek banky 

• Předejití situace platební neschopnosti odběratele 

• Existence možnosti prodeje pohledávek před dobou splatnosti 

 

Zefektivnění řízení zásob 

Jestli chce být podnik efektivní, a uspokojovat zákaznické potřeby 

za předpokladu minimalizace nákladů, je nutné, aby dokázal odhadovat 
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budoucí poptávku a  na jejím základě řídit  tok materiálu. Předpověď 

poptávky a řízení zásob jsou tak kritickými pro celý systém logistiky a 

řízení podniku. Ve společnosti RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o , jsou velké 

rezervy a potenciál pro změny a zlepšení, protože společnost se zaměřuje 

výhradně na růst a kvalitu výrobků, namísto optimalizace nákladů a zásob.  

 

Prodej dopravy 

Z důvodů vysokých nákladů na rozvoz pomocí vlastního vozového 

parku bych doporučit  odprodej jeho části, především několika nákladních 

chladírenských a mrazírenských vozů a využití služeb některého 

z dopravců. Údržba a provoz těchto vozidel stojí společnost nemalé peníze 

a spoustu starostí. Vozidla jsou poměrně stará a nespolehlivá a to může 

způsobit nežádoucí problémy při rozvozu výrobků nejen z  krátkodobého, 

ale i dlouhodobého hlediska. Na trhu figuruje spousta dopravních 

společností nabízející potřebné služby, konkurence mezi nimi je vysoká a 

tak lze očekávat výhodné nabídky na rozvoz. 

 

Kapitalizace krátkodobých závazků  

Není to přímo  řešením problémových oblastí avšak se s jejich 

pomocí zpřehlední způsob financování firmy a pomůže to zjistit 

opravdové a nezkreslené informace o hospodaření firmy.  Velká část 

krátkodobých závazků je vůči vlastní skupině Lukrom, konkrétně vůči 

firmě Lukrom s.r.o., jedná se o závazky v hodnotě blížící se částce 

100milionů Kč, které není schopna firma RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o , 

uhradit. Ukazatele ve kterých figurovaly krátkodobé závazky jimi byly 

velmi ovlivněny. Velké závazky si firma RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o ,  

nadělala za dobu působení bývalého vedení. V současné době je situace ve 

firmě již stabilizovaná a firma se zotavuje z problémového období 

minulých let a tak výsledky dosažené v provedené finanční analýze za 

poslední rok neodpovídají skutečnému výkonu společnosti .  
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byla důkladná analýza společnosti 

RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o, pomocí vybraných metod finanční analýzy, 

zjištění problémových oblastí a slabých stránek společnosti a následný 

návrh vedoucí k řešení problémových oblastí ve finančním hospodaření 

podniku. 

 

Tato práce byla rozdělena základní tři základní části – teoretickou, 

analytickou a návrhovou.  

 

V teoretické části jsem se zaměřil na definici teoretických základů o 

finanční analýze a vybraných metod finanční analýzy použitých v dalších 

částech této práce. 

 

V praktické části jsem se věnoval popisu firmy, analýze oborového 

okolí a poté samotné finanční analýze společnosti RACIOLA-JEHLIČKA 

s.r.o. Pro finanční analýzu byly použity jako zdroje dat především účetní 

data z firemních závěrek let 2006 - 2010. Ve finanční analýze jsem se 

věnoval především absolutním ukazatelům, rozdílovým ukazatelům, 

poměrovým ukazatelům a analýzám soustav ukazatelů. Dále práce obsahu 

návrhy na řešení problémových oblastí ve finančním řízení podniku.  

 

Finanční analýza nedopadla pro společnost RACIOLA-JEHLIČKA 

s.r.o. příliš pozitivně. Její ukazatelé dosahují ve sledovaném obdobím 

špatných hodnot. Velmi nízké hodnoty kazatel likvidity nás upozorňují na 

problémy s likviditou společnosti spojené s  příliš velkou hodnotou 

krátkodobých závazků.  Výsledky ukazatelů aktivity, zadluženosti i 

produktivity můžeme považovat za uspokojivé, ukazatele rentability však 

nikoliv. Jejich hodnoty jsou velmi nízké ukazují tak, že společnost tvoří 



97 

 

pro vlastníky velmi malý zisk. Toto pak potvrzují i soustavy ukazatelů, 

podle kterých je společnosti přímým kandidátem k bankrotu. Společnost 

se tedy nejeví jako stabilní a finančně zdravá, ale v  současné době se již 

situace zlepšuje především zásluhou nového vedení.  

 

Mezi největšími nedostatky společnosti bych zařadil vysoké 

procento krátkodobých pohledávek a jeho rostoucí. Jako řešení jsem 

navrhl možnosti, které by vedly ke zlepšení řízení pohledávek a 

předcházení jejich dalšímu vzniku. Další problémovou oblastí jsou i 

vysoké náklady ve společnosti . Mé návrhy na řešení tohoto problému 

zahrnovaly  investice do optimalizace nákladů, dále pak využití 

outsourcingu účetnictví a služeb IT. Dále by se náklady daly snížit 

pomocí efektivního řízení zásob nebo odprodeje části vozového parku.  

 

Základem pro uvedené návrhy byly znalosti a vědomosti získaných 

studiem a tak věřím,  že tyto návrhy budou pro firmu přínosem a povedou 

ke zlepšení stávající ekonomické situace v tomto podniku.   
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VZZ  výkaz zisku a ztráty 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

CKdl  cizí kapitál dlouhodobý 

CKkr    cizí kapitál krátkodobý 

ČPP  čisté peněžní prostředky 

ROI  rentabilita vloženého kapitálu 

ROA  rentabilita celkového kapitálu  

ROE  rentabilita vlastního kapitálu  

ROS  rentabilita tržeb  

ROCE   rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

EBIT  zisk před zdaněním a nákladovými úroky 

EAT  výsledek hospodaření po zdanění 

DNM  dlouhodobý nehmotný majetek 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

DFM  dlouhodobý finanční majetek 

VH  výsledek hospodaření 

DO  doba obratu 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 - Rozvaha společnosti RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o. v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

Rozvaha AKTIVA 2006 2007 2008 2009 2010 
  Aktiva celkem 243066 273743 340869 355159 359671 
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál     0 0   
B. Stálá aktiva 154577 179551 203217 224560 225039 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 21 6 139 189 101 
B.I.1. Zřizovací výdaje   0 0 0   
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   0 0 0   
B.I.3. Software 21 6 139 189   
B.I.4. Ocenitelná práva   0 0 0   
B.I.5. Goodwill   0 0 0   
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek   0 0 0   
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   0 0 0   

B.I.8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek   0 0 0   

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 154383 173913 197446 218739 219296 
B.II.1. Pozemky 1413 4513 4513 5819 5819 
B.II.2. Budovy, haly a stavby 68219 65594 72502 95343 96766 
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 71590 93027 92897 106109 105990 
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0   
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0   
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 9515 9544 11118 11192 10792 
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 543 1673 16703 623 312 
B.II.8. Poskytnuté zálohy na hmotný majetek 4094 400 400 189 0 
B.II.9. Opravná položka k nabytému majetku -991 -838 -687 -536 -383 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 173 5632 5632 5632 5642 
B.III.1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 153 5612 5612 5612   

B.III.2.    
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem     0 0   

B.III.3.    Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady     0 0   
B.III.4.    Půjčky podnikům ve skupině     0 0   
B.III.5.    Jiný finanční dlouhodobý majetek 20 20 20 20 20 
B.III.6.   Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek     0 0   
B.III.7.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek     0 0   
C. Oběžná aktiva 87412 92581 122047 129118 133562 
C.I. Zásoby  47863 43867 59055 61371 51376 
C.I.1. Materiál 6965 8144 7823 8117 6977 
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 1508 1986 5427 4607 6250 
C.I.3. Výrobky 37564 32068 43907 46776 35322 
C.I.4. Zvířata   148 0 0   
C.I.5. Zboží 1826 1521 1898 1871 2827 
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby   0 0 0   
C.II. Dlouhodobé pohledávky     0 0 0 
C.II.1. Pohledávky z obchodního styku   0 0 0   
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba   0 0 0   
C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv   0 0 0   

C.II.4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky združení   0 0 0   

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy   0 0 0   
C.II.6. Dohadné účty aktivní   0 0 0   
C.II.7. Jiné pohledávky   0 0 0   
C.II.8. Odložené pohledávky   0 0 0   
C.III. Krátkodobé pohledávky 37252 47305 61781 67132 79473 
C.III.1.    Pohledávky z obchodního styku 33173 43603 60240 64815 76885 
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C.III.2.    Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0   
C.III.3.    Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0   

C.III.4.    
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky združení 0 0 0 0   

C.III.5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0   
C.III.6.    Stát - daňové pohledávky 3791 2364 760 1124 101 
C.III.7.    Krátkodobé poskytnuté zálohy 225 922 376 491   
C.III.8.    Dohadné účty aktivní 11 285 9 34 1611 
C.III.9.    Jiné pohledávky 52 131 396 668 876 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 2297 1409 1211 615 2713 
C.IV.1.   Peníze 1765 1197 725 536 1910 
C.IV.2.   Účty v bankách 532 212 486 79 803 
C.IV.3.   Krátkodobý finanční majetek   0 0 0   
C.IV.3.   Pořizovaný krátkodobý finanční majetek   0 0 0   
D.I. Časové rozlišení 1077 1611 15605 1481 1070 
D.I.1. Náklady příštích období 1077 1600 1395 1481 1070 
D.I.2. Komplexní náklady příštích období   0 0 0   
D.I.3 Příjmy příštích období   11 14210 0   
  Kontrola           
  PASIVA 2006 2007 2008 2009 2010 
  Pasiva celkem 243066 273743 340869 355159 359671 
A. Vlastní kapitál 45353 52899 53635 102044 103396 
A.I. Základní kapitál 18000 18000 18000 85250 85250 
A.I.1. Základní kapitál 18000 18000 18000 85250 85250 
A.I.2. Vlastní akcie     0 0   
A.I.3. Změny základního kapitálu     0 0   
A.II. Kapitálové fondy 4060 4060 4060 4060 4060 
A.II.1. Emisní ážio     0 0   
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 4060 4060 4060 4060 4060 
A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku   0 0 0   
A.II.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při změnách     0 0   
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 8242 8242 8242 8242 8242 
A.III.1.    Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 1242 1242 1242 1242 1242 
A.III.2.    Statutární a ostatní fondy 7000 7000 7000 7000 7000 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 13783 15051 22597 1333 4492 
A.IV.1.   Nerozdělený zisk minulých let 13783 15051 22597 1333 4492 
A.IV.2.   Neuhrazená ztráta minulých let     0     
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1268 7546 736 3159 1352 
B. Cizí zdroje 196647 219999 286579 251572 254605 
B.I. Rezervy 0 0 0   0 
B.I.1. Rezervy zákonné     0     
B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky     0 0   
B.I.3. Rezerva na daň z příjmu     0 0   
B.I.4. Ostatní rezervy     0 0   
B.II. Dlouhodobé závazky 15795 17083 29628 19033 14507 
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů     0 0   
B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba     0     
B.II.3. Závazky - podstatný vliv     0 0   

B.II.4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům združení 2100 450 350 0   

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy     0 0   
B.II.6. Vydané dluhopisy     0 0   
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě     0 0   
B.II.8. Dohadné účty pasivní     0 0   
B.II.9. Jiné závazky 13695 16633 29278 19033 14507 
B.II.10. Odložený daňový závazek     0 0   
B.III. Krátkodobé závazky 101890 82287 115079 118346 128987 
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B.III.1.    Závazky z obchodních vztahů 96904 77998 109576 112231 122985 
B.III.2.    Závazky - ovládající a řídící osoba     0 0   
B.III.3.    Závazky - podstatný vliv     0 0   

B.III.4.    
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0 0 0 0   

B.III.5.    Závazky k zaměstnancům 1521 759 707 1006 677 
B.III.6.    Závazky ze sociálního zabezpečení 1065 1268 1486 1906 1822 
B.III.7.    Stát - daňové závazky a dotace 300 335 213 289 189 
B.III.8.    Krátkodobé přijaté zálohy     0 0   
B.III.9.    Vydané dluhopiy     0 0   
B.III.10.    Dohadné účty pasivní 0 159 444 357 661 
B.III.11.    Jiné závazky 2100 1768 2653 2557 2653 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 78962 120629 141872 114193 111111 
B.IV.1.   Bankovní úvěry dlouhodobé 43760 90561 105427 81642 78172 
B.IV.2.   Krátkodobé bankovní úvěry 35202 30068 36445 32551 32939 
B.IV.3.   Krátkodobé finanční výpomoci     0 0   
C.I. Časové rozlišení 1066 845 655 1543 1670 
C.I.1. Výdaje příštích období 1066 845 655 1531 1496 
C.I.2. Výnosy příštích období     0 12 174 

 

 

Příloha 2 - Výkaz zisku a ztáty v letech 2006 - 2010 (v tis. Kč) 

Výkaz zisku a ztráty 2006 2007 2008 2009 2010 
I. Tržby za prodej zboží 71770 75318 56712 47431 58586 
A. Náklady vynaložené na prodej zboží 60367 64991 46501 41816 51130 
+ Obchodní marže 11403 10327 10211 5615 7456 
II. Výkony 325865 408073 426144 427778 423648 
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 310883 403459 400872 415989 414412 
II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby -10660 -20811 -347 -12081 -12506 
II.3. Aktivace 25642 25425 25619 23870 21742 
B. Výkonová spotřeba 269523 340547 357825 344654 345266 
B.1.    Spotřeba materiálu a energie 219045 284503 297264 296250 293968 
B.2.    Služby 50478 56044 60561 48404 51298 
+ Přidaná hodnota 67745 77853 78530 88739 85838 
C. Osobní náklady 42597 46528 52413 69299 72783 
C.1.    Mzdové náklady 30975 33846 37991 51909 53589 
C.2.    Odměny členům orgánů společnosti a družstva     0 0 0 
C.3.    Náklady na sociální zabezpečení 10841 11785 13316 16291 18029 
C.4.    Sociální náklady 781 897 1106 1099 1165 
D. Daně a poplatky 1186 1295 1076 823 646 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6613 8299 9685 10357 11715 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1387 3008 774 3750 13246 
III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  1382 2875 653 3579 10232 
III. 2 Tržby z prodeje materiálu 5 133 121 171 3014 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
mater. 218 1384 290 3417 4917 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 218 1358 290 3207 3348 
F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu   26 0 210 1569 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období -191 -107 -230 -152 -152 

IV. Ostatní provozní výnosy 51339 28286 19395 21674 14953 
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H. Ostatní provozní náklady 64578 38159 29050 21757 17958 
V. Převod provozních výnosů   0 0 0   
I. Převod provozních nákladů   0 0 0   
* Provozní hospodářský výsledek 5470 13589 6415 8662 6170 
              

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů     0 0   
J. Prodané cenné papíry a vklady 157   0 0   
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0   
VII.1.    Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině 0 0 0 0   
VII.2.    Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a vkladů 0 0 0 0   
VII.3.    Výnosy z ostatního finančního dlouhodobého majetku 0 0 0 0   
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0   
K. Náklady z finančního majetku     0 0   
IX. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů     0 0   
L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů     0 0   

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti 0 0 0 0   

X.    Výnosové úroky 6 10 7 4 1 
N. Nákladové úroky 3301 4130 3954 3627 3901 
XI.    Ostatní finanční výnosy 1330 420 2955 968 1651 
O. Ostatní finanční náklady 2090 2348 4687 2847 2566 
XII.    Převod finančních výnosů 0 0 0 0   
P .    Převod finančních nákladů     0 0   
* Hospodářský výsledek z finančních operací -4212 -6048 -5679 -5502 -4815 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost   0       
Q.1. - splatná   0 0 0   
Q.2. - odložená     0 0   
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 1258 7541 736 3160 1355 
              

XIII.   Mimořádné výnosy 10 5 0 -1   
R. Mimořádné náklady     0 0   
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0   
S.1. - splatná     0 0   
S.2. - odložená     0 0   
* Mimořádný hospodářský výsledek  10 5 0 -1 -3 

T.    
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům 
(+/-)     0 0   

*** Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) 1268 7546 736 3159 1352 
**** Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) 1268 7546 736 3159 1352 
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