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Anotace 

 Diplomová práce se zabývá zhodnocením finančního zdraví vybraného podniku 

pomocí vybraných ukazatel  finanční analýzy. V první části budou definovány základní 

pojmy, popsány jednotlivé metody a vzorce. Dále bude provedena samotná finanční 

analýzy pomocí ukazatel , které jsou uvedeny v teorii. V poslední části budou 

zhodnoceny návrhy, které byly uvedeny v bakalá ské práci a následn  budou navržena 

nová opat ení ke zlepšení nalezených problém . 

Annotation  

The thesis deals with the assessment of the financial health of the selected firm 

by using selected indicators of financial analysis. In the first part will be defined the 

basic concepts, describe each of the methods and formulas. It will also be carried out 

using the indicators of financial analysis itself, which are listed in the theory. In the last 

section will be evaluated by the proposals, which were listed in the Bachelor's thesis and 

subsequently be proposed new measures to improve the problems found. 
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Úvod 

Každý podnik, aby byl úsp šný, pot ebuje rozvíjet své schopnosti, p idávat nové 

produkty či služby, učit se novým dovednostem a naučit se prodávat tam, kde jeho 

konkurenti neusp li. M l by znát p íčiny, které vedly k úsp chu či neúsp chu podnikání 

proto, aby mohl včas ovlivnit faktory vedoucí k jeho prosperit . Nástrojem, který 

pom že podniku zjistit tyto pot ebné informace je finanční analýza. 

 Finanční analýza podniku je metoda hodnocení finančního hospoda ení podniku, 

která umož uje odhalovat p sobení ekonomických a neekonomických faktor  

v minulosti, p ítomnosti i v budoucnosti. Finanční analýza poskytuje širokou škálu 

informací nejen pro vlastníky a manažery firmy, ale také bankám, pokud firma žádá o 

úv r či jinou finanční výpomoc. Finanční analýza čerpá data z finančních výkaz  

společnosti Ěrozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flowě a z výročních zpráv. Významnou 

roli hrají interní informace, kterými jsou nap íklad plány budoucího vývoje, kalkulace 

náklad  a statistiky. 

  Informace získané pomocí metod finanční analýzy vedou k určitým záv r m o 

celkovém hospoda ení podniku a jeho finanční situaci, které jsou podkladem pro 

rozhodování managementu společnosti. Ukazatele finanční analýzy nelze univerzáln  

použít pro každou společnost, protože jednotlivé společnosti se od sebe liší mimo jiné 

oborem podnikání, proto je d ležité, aby management společnosti nebo analyzátor 

vybral takové ukazatele, které umožní správn  pochopit situaci ve společnosti a 

povedou ke správným rozhodnutím v hospoda ení podniku. 

Každá společnost na trhu by m la používat metody finanční analýzy, aby byla 

schopna včas odhalit p ípadné problémy a navrhnout vhodná ešení, která povedou ke 

zlepšení situace. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

V současné dob  se neustále m ní ekonomické prost edí, což ovliv uje firmy, které 

jsou součástí tohoto prost edí. Tato skutečnost je d vodem k tomu, že společnost, která 

chce být úsp šná je nucena využívat metody k rozboru své finanční situace. 

Nejpoužívan jší a nejvíce vypovídající metodou o finanční situaci podniku je finanční 

analýza. Tato metoda p edstavuje systematický rozbor získaných dat, která jsou 

obsažena p edevším v účetních výkazech.  Díky provedení finanční analýzy jsou 

podniky schopny včas nalézt své problémy a pomocí vhodných opat ení odvrátit 

nep íznivý vývoj ve finanční situaci podniku. 

Cílem této práce je zhodnotit zdraví vybraného podniku pomocí vybraných metod 

finanční analýzy, odhalit p ípadné nedostatky a následn  navrhnout ešení, která 

pomohou k odstran ní zjišt ných nedostatk .  

ůby bylo možné dosáhnout výše stanovených cílu, bylo t eba určit dílčí cíle, mezi 

které pat í: zpracování teorie k dané problematice, seznámení se s analyzovanou 

společností, provedení analýzy interního a externího okolí podniku, provedení samotné 

finanční analýzy, interpretace výsledk  finanční analýzy, odhalení p íčin problém  a na 

záv r nalezení vhodných návrh  na ešení zjišt ných problém . 

 

  



 

11 
 

2 Teoretická část 
Finanční analýza je nástrojem hodnocení finančního zdraví podniku. 

Zahrnuje hodnocení minulosti, současnosti firmy a  p edpovídání její budoucí finanční 

situace.  Pomáhá odhalit skutečnosti, zda je podnik ziskový, zda využívá efektivn  svá 

aktiva, zda včas hradí své závazky a adu dalších d ležitých skutečností. Finanční 

analýza je nedílnou součástí finančního ízení podniku, protože poskytuje informace o 

tom, v čem se podniku poda ilo naplnit jeho cíle, a kde naopak došlo k nežádoucí 

situaci, a nebo se stalo n co neočekávaného. Další d ležité skutečnosti pro firmu, které 

finanční analýza odhaluje, jsou její silné a slabé stránky, p íležitosti a hrozby.(11) 

Finanční analýza zpracovává velké množství dat, která by m la být kvalitní, 

komplexní a získávána z ov ených zdroj , protože je nutné zachytit všechny údaje, 

které by mohly jakýmkoliv zp sobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví 

podniku. Základní data se obvykle čerpají z účetních výkaz , tedy z rozvahy a výkazu 

zisku  

a ztráty. Takto získaná data se následn  t ídí, pom ují mezi sebou navzájem, hodnotí se 

vztahy mezi nimi a určuje se jejich vývoj v čase.(16) 

Ve finanční analýze je využívána ada metod, které slouží k hodnocení finančního 

zdraví podniku. Základem metod finanční analýzy jsou finanční ukazatele, které jsou 

číselnou charakteristikou ekonomické činnosti podniku. K nejčast ji používaným 

ukazatel m pat í: pom rové, rozdílové a absolutní. Ukazatele jsou nejčast ji vyjád eny 

v pen žních jednotkách, ale mohou být vyjád eny i v dalších jednotkách, jako jsou 

nap íklad procenta, jednotky času a další. Typ ukazatele je volen podle cíle finanční 

analýzy. Ě16ě 

Výsledkem finanční analýzy je obraz celkového hospoda ení a finanční situace 

podniku, který p edstavuje podklad pro rozhodování managementu firmy. (19) 

2.1 Analýza okolí podniku 

Znalost okolí podniku má silný vliv na úsp šnost podniku, protože pomocí této 

analýzy jsou odhaleny silné a slabé stránky podniku, výhody či nevýhody v či 

konkurenci, vn jší faktory, které podnik ovliv ují. Díky t mto informacím je možné 

rozvinout schopnosti a dovednosti dané firmy. (2) 
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Každá obchodní společnost je obklopena prost edím, ve kterém vykonává svou 

činnost. Na firmu tedy p sobí ada vliv , které jsou buď ovlivnitelné, nebo 

neovlivnitelné. Vliv m, které firma nem že ovlivnit, se musí p izp sobit. Tomuto 

prost edí se íká makroprost edí neboli externí okolí firmy. Makroprost edí je 

analyzováno pomocí SLEPTE analýzy a Porterova modelu. (25) 

 Mezi další vlivy, které p sobí na firmu, jsou vlivy, které firma m že ovlivnit. Jde 

tedy o mikroprost edí firmy, ve kterém se zjišťují silné a slabé stránky podniku. ĚŇ5ě 

2.1.1 SLEPTE 

Slepte analýza je velmi d ležitým nástrojem, který slouží k poznání vn jšího 

okolí daného podniku. Je d ležité íci, že vn jší okolí každé firmy je odlišné, což je 

dáno nap íklad odlišným regionem, ve kterém má společnost své sídlo, technickým 

vývojem. Slepte analýza je tvo ena sociálními, legislativními, ekonomickými, 

politickými, technickými  

a technologickými a ekologickými faktory. Ě7ě 

Sociální faktory 

 V rámci sociálních faktor  jsou zkoumány demografické vlivy Ěpočet obyvatel, 

hustota osídlení, v k, podíl m stského a venkovského obyvatelstva, a dalšíě, sociální  

a kulturní vlivy Ěživotní úrove , výše p íjm , vzd lání, atd.) (23) 

Legislativní faktory 

 Firma je ovlivn na všemi existujícími zákony, vyhláškami, normami Ěp íkladem 

je nap íklad da ový ád, da ové zákony, obchodní zákoník, ISO normy a další). (2) 

Ekonomické faktory 

 Jde o zhodnocení makroekonomické situace, nap íklad pomocí výše HDP, míry 

nezam stnanosti, míry inflace, úrovn  cenové hladiny atd. K dalším ekonomickým 

vliv m pat í da ové faktory, tedy nap íklad výše da ových sazeb, da ové úlevy, 

cla.(23) 

Politické faktory 

Mezi politické faktory pat í struktura státních výdaj , p ístup vládní 

administrativy k firmám, da ový systém i míra korupce, stabilita politického prost edí. 

(25) 
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Technické a technologické faktory 

 Jedná se o technický pokrok, využívání moderních technologií, moderních 

informačních systém  a další. (2) 

Ekologické faktory 

Vzhledem k tomu, že činnosti ady firem znečišťují životní prost edí je nutné 

životní prost edí ochránit. Proto se začaly vytvá et p edpisy a ekologické normy týkající 

se „kvality života“.ĚŇ5ě 

2.1.2 Porterův model pěti sil (8) 

Porter v model p ti sil je analýzou oborového okolí podniku. Model 

p edpokládá, že strategická pozice firmy, p sobí-li v daném odv tví, je určována p ti 

základními činiteli:  

1) Intenzita konkurence uvnit  odv tví zahrnuje nap íklad velikost a r st 

odv tví, koncentraci v odv tví a rozmanitost konkurent . 

2) Riziko vstupu nových firem obsahuje výrobkovou diferenciaci, vládní 

politiku, investiční náročnost, p ístup k distribučním kanál m, bariéry 

vstupu 

3) Vyjednávací síla dodavatel  zahrnuje koncentraci dodavatel , existenci 

náhradních vstup , d ležitost dodávek pro dodavatele, náklady p echodu  

u dodavatel  a u podnik  v daném odv tví. 

4) Vyjednávací síla odb ratel  zahrnuje citlivost na zm nu ceny, objem 

nákupu zákazník . 

5) Substituční produkty zahrnují sklon zákazníka p ejít na náhradní produkt, 

náklady p echodu k jinému dodavateli. 

2.1.3 Interní analýza 

Interní analýza se zam uje na specifické p ednosti firmy, kterými se podnik 

odlišuje od konkurence. Zdrojem odlišností je majetek, schopnosti firmy a zam stnanc . 

Cílem interní analýzy je odhalit silné a slabé stránky podniku. Nejpoužívan jší zp soby 

interní analýzy jsou analýza 7S a analýza organizační struktury firmy.  

ůnalýza 7S zahrnuje sedm faktor , mezi které pat í: strategie, struktura, 

schopnosti, systémy, styl, spolupracovníci a sdílené hodnoty. 
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ůnalýza organizační struktury firmy hodnotí jednotlivá st ediska firmy, kterými 

jsou nap íklad prodej, marketing, výroba, finance, atd. ĚŇ4ě 

2.1.4 SWOT analýza 

Swot analýza je strategickou analýzou firmy z hlediska silných a slabých 

stránek, p íležitostí a hrozeb. Je vytvo ena na základ  informací, které jsou získány 

z analýz interního a externího prost edí. Interní prost edí firmy zahrnuje analýzu silných 

a slabých stránek. Externí analýza je naopak zam ena na analýzu vn jších faktor , tedy 

na p íležitosti a hrozby z vn jšího okolí firmy. (6) 

Je d ležitá pro tv rce strategických plán , protože poskytuje logický rámec pro 

hodnocení současné a budoucí pozice jejich podniku. Díky t mto hodnocením mohou 

manaže i vybrat takovou strategickou alternativu, která by mohla být pro danou situaci 

nejvhodn jší a vedla by ke zlepšení výkonnosti organizace. ĚŘě 

Swot analýza je shrnutím výše zmín ných analýz vnit ního a vn jšího okolí 

podniku, protože z Porterova modelu p ti sil a ze Slepte analýzy se získají p íležitosti a 

hrozby, z interní analýzy jsou získány silné a slabé stránky společnosti. 

 

S - silné stránky W - slabé stránky 
O - p íležitosti SO WO 

T - hrozby ST WT 
Obrázek 1: Schéma SWOT analýzy (8) 

Využitím kombinace jednotlivých faktor  m že podnik stanovit svoji strategii. 

SO – využít silné stránky na získání výhody, 

WO – p ekonat slabiny využitím p íležitostí, 

ST – využít silné stránky na čelení hrozbám, 

 WT – minimalizovat náklady a čelit hrozbám. 

2.2 Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy se uplat ují jako nástroje finančního managementu 

Ěslouží k internímu užitíě nebo pro ostatní uživatele Ěpro externí užitíě. Finanční analýza 

obsahuje dv  navzájem propojené části:  

1) kvalitativní Ěfundamentálníě analýzu: analyzuje vnit ní a vn jší prost edí 

firmy tak, jak bylo popsáno v p edchozí kapitole analýza okolí podniku. 
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2) kvantitativní Ětechnickouě analýzu: tato metoda používá matematické, 

statistické a další algoritmizované metody, které slouží ke 

kvantitativnímu zpracování ekonomických dat a k následnému posouzení 

výsledk . Ě1řě 

2.2.1 Soustavy ukazatelů 

K posouzení celkové finanční situace firmy jsou používány soustavy ukazatel , 

které jsou označovány jako analytické systémy či modely finanční analýzy. Rostoucí 

počet ukazatel  v souboru umož uje detailn jší zobrazení finančn -ekonomické situace 

podniku, ale současn  velký počet ukazatel  zt žuje výsledné hodnocení podniku. 

Z tohoto d vodu existují modely založené na v tším počtu ukazatel  Ě4 až Ň00ě  

a modely, které ústí do jediného čísla Ěsyntetického ukazatele, hodnotícího koeficientuě. 

(19) 

P i vytvá ení soustav ukazatel  se rozlišují následující. 

a) Soustavy hierarchicky uspo ádaných ukazatel , jejich typickým 

p íkladem jsou pyramidové soustavy, které slouží k odhalení logických  

a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem.Ě1řě 

b) Účelové výb ry ukazatel  jsou sestavované na bázi komparativn -

analytických nebo matematicko-statistických metod. Cílem je sestavit 

výb ry ukazatel , které by um ly kvalitn  určit finanční situaci podniku. 

Podle účelu se výb ry člení na: 

 bonitní Ědiagnostickéě modely se snaží pomocí jednoho 

syntetického ukazatele, který nahrazuje jednotlivé analytické 

ukazatele r zných vypovídacích schopností, vyjád it finanční 

situaci podniku. Pat í sem nap íklad Kralick v rychlý test, 

Tamariho model, atd. (19) 

 bankrotní Ěp edikčníě modely p edstavují systémy včasného 

varování, protože podle chování vybraných ukazatel  indikují 

p ípadné ohrožení finančního zdraví podniku. adí se sem 

nap íklad ůltmanovo Z – skóre, Model IN, Tafler v bankrotní 

model, atd. (19) 
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2.2.1.1 Altmanova formule bankrotu 

Altmanova formule bankrotu bývá nazývána jako Z – skóre. Vychází 

z diskriminační analýzy uskutečn né koncem 60. let a v Ř0. letech u n kolika desítek 

zbankrotovaných a nezbankrotovaných firem. Profesor ůltman stanovil diskriminační 

funkci, která vedla k výpočtu Z - skóre rozdíln  pro firmy s akciemi ve ejn  

obchodovatelnými na burze a zvlášť pro p edvídání finančního vývoje ostatních firem. 

R zn  stanovil hranice pásem pro p edpov ď finančního vývoje podniku. (19) 

Tato analýza zahrnuje významné složky, jako jsou nap íklad tržby, celková 

aktiva, rentabilita čistých aktiv. Každý pom rový ukazatel má určenou váhu, která je 

zahrnuta jako konstanta do modelu. 

= 0,717�1 + 0,847�2 + 3,107�3 + 0,420�4 + 0,998�5 , kde: �1 =
čá 

  , �2 =
ě ý á 

  , 

                                                 �3 =
� �á 

 , �4  =  
ž í ℎ  á íℎ  áí  , �5 =

žá 
 . (12) 

Altmanovo Z – skóre je ukazatel, který hodnotí finanční situaci podniku. 

Prosperující firma udává hodnotu nad Ň,ř. Pokud je získaná hodnota v rozmezí od 1,Ň 

do 2,9, nachází se firma se v tzv. šedé zón  Ěnevyhran né výsledkyě. ů získá – li podnik 

hodnotu nižší než 1,Ň, pak je podnik ohrožen vážnými finančními problémy a mohlo by 

dojít až k bankrotu. (16) 

2.2.1.2 Model IN - Index důvěryhodnosti  

Model IN byl zpracován manželi Neumaierovými. Úkolem modelu je zhodnotit 

finanční zdraví českých firem v českém prost edí. Model je vyjád en rovnicí, která 

využívá pom rové ukazatele Ězadluženosti, rentability, likvidity a aktivityě. Každému 

ukazateli je p i azena váha, která je váženým pr m rem hodnot daného ukazatele 

v odv tví. Ě16ě 
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� 05 = 0,13 × + 0,04 × � �
Ú

+ 3,97 × � �
+ 0,21 × �

+ 0,09 × � +� Ú
  

(19) 

kde:  A -  aktiva, 

         OA -  ob žná aktiva, 

         EBIT -  zisk p ed úroky a zdan ním, 

         V – výnosy, 

         CZ -  cizí zdroje, 

         KZ -  krátkodobé závazky, 

         Ú -  nákladové úroky, 

         KBÚ -  krátkodobé bankovní úv ry a výpomoci. 

Pokud výsledná hodnota indexu IN05 je v tší než 1,6, podnik m že očekávat 

uspokojivou finanční situaci. Naopak když je získána hodnota menší než 0,ř, tak podnik 

sm uje k bankrotu. Hodnoty mezi 1,6 a 0,9 jsou v šedé zón , to znamená, že 

nevytvá ejí hodnotu a nebankrotují. Ě1řě 

2.2.1.3 Quick test (Kralickův rychlý test) 

Quick test navrhl v roce 1řř0 R. Kralicek. Tento test poskytuje možnost rychle 

 a s pom rn  dobrou vypovídací schopností ohodnotit analyzovanou firmu. P i jeho 

sestavování byly použity ukazatele, které nesmí podléhat rušivým vliv m a musí 

vyčerpávajícím zp sobem reprezentovat celý informační potenciál rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát. Proto byl z každé základní oblasti analýzy Ětj. stability, likvidity, 

rentability a výsledku hospoda eníě zvolen jeden ukazatel tak, aby byla zabezpečena 

vyvážená analýza finanční stability a výnosové situace firmy. Ě1řě 

Test pracuje s následujícími ukazateli: 

1) 1 =
í áá 

 (16) 

Ukazatel se nazývá koeficient samofinancování a vypovídá o kapitálové síle 

firmy a informuje o tom, zda existuje mnoho dluh  v pen žních jednotkách 

nebo v procentech celkových aktiv. Udává tedy do jaké míry je firma 

schopna pokrýt své pot eby vlastními zdroji.Ě1řě 

2) 2 =
í − í −úč   í ℎ  

 (16) 
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Tento ukazatel vyjad uje, za jak dlouhé časové období je podnik schopen 

uhradit své závazky. Ě1řě 

3) 3 =
� �á 

 (16) 

Pomocí tohoto ukazatele je zjišťována ziskovost vybraného podniku. Ě16ě 

4) 4 =
í ℎ  ý  (16) 

Tímto ukazatelem je zjišťována likvidita společnosti. 

Získaným výsledk m p i adíme bodovou hodnotu podle tabulky 1. 

Tabulka 1: Stupnice hodnocení ukazatelů (16) 

ukazatel 0 bod  1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3 
R2 < 3 3 - 5 5 - 12 12 - 30 > 30 
R3 < 0 0 - 0,08 0,08 - 0,12 0,12 - 0,15 > 0,15 
R4 < 0 0 - 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,1 > 0,1 

 
Hodnocení firmy je provedeno ve t ech krocích: 

1) hodnocení finanční stability 
= součet bodové hodnoty R1 a RŇ d lený dv ma 

2) hodnocení výnosové situace 
= součet bodové hodnoty Rň a R4 d lený dv ma 

3) hodnocení celkové situace 
= součet bodové hodnoty finanční stability a výnosové situace d lený 

dv ma. Ě16ě 

 Výsledné hodnocení je hodnoceno body 0 až 4. Pokud se tedy firma pohybuje 

nad úrovní ň, jedná se o bonitní firmu. Naopak, když se firma pohybuje níž, než je 1, 

signalizuje to problémy v jejím finančním hospoda ení. Ě16ě 

2.2.2 Absolutní ukazatele 

Metoda absolutních ukazatel  používá ke sledování a hodnocení finanční situace 

podniku údaje obsažené v účetních výkazech. Umož uje posoudit zm ny  

ve struktu e aktiv a pasiv. Ě1Řě  
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2.2.2.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza porovnává zm ny ukazatel  v časové ad  za posledních  

5 až 10 let. P i analýze bere v úvahu zm ny absolutní hodnoty a procentní zm ny 

jednotlivých položek výkaz  po ádcích a horizontáln . Ě1Řě 

2.2.2.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza p edstavuje procentní rozbor účetních výkaz . Jejím cílem je 

zjistit, jak se jednotlivé složky podílely nap . na celkové bilanční sum  a z hlediska času 

zjišt ní pohybu v nastavení majetkového a finančního portfolia. Jelikož je vertikální 

rozbor vyjád en v procentech, je možné výsledky této analýzy využít pro srovnání 

s firmami v rámci stejného oboru podnikání nebo ve stejném odv tví pr myslu. Ě16ě 

2.2.3 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a ízení finanční situace podniku a bývají 

označovány jako fondy finančních prost edk . Ě1řě 

2.2.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je nejčast ji používaným ukazatelem. Vypočítá se jako 

rozdíl mezi celkovými ob žnými aktivy a celkovými krátkodobými závazky. Tento 

rozdíl má vliv na solventnost1 firmy. (12) 

Strukturu čistého pracovního kapitálu tvo í čty i základní složky, kterými jsou: 

zásoby, krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé závazky. 

(12) 

Čistý pracovní kapitál se m ní za určitou dobu, což má vliv na finanční situaci. 

Tuto zm nu lze vypočítat pomocí následujícího vzorce: ∆Č � =  Č �(�) − Č �( ), kde: Č �( ) je stav na počátku sledovaného 

období, 

                                                              Č �(�) je stav na konci sledovaného období 

ůby bylo možné zjistit p íčiny zm ny čistého pracovního kapitálu, je t eba analyzovat 

cash flow, které je koncipováno na bázi fondu finančních prost edk . Pokud jsou 

sledovány zm ny čistého pracovního kapitálu z pozice aktiv, pak p ír stky čistého 

pracovního kapitálu p edstavují:  

                                                 
1 solventnost je definována jako p ipravenost hradit své dluhy tehdy, když nastala jejich splatnost. 
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- jakýkoliv r st položek krátkodobých aktiv v rozvaze, 

- jakékoliv snížení položek krátkodobých závazk  firmy. Ě1řě 

Čistý pracovní kapitál by nem l být rozhodn  záporný. Čím vyšší je čistý 

pracovní kapitál, tím vyšší by m la být schopnost podniku hradit své závazky  

p i dostatečné likvidit  jeho složek. Ě1ě 

2.2.3.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prost edky určují okamžitou likviditu práv  splatných 

krátkodobých závazk . Jde o rozdíl mezi pohotovými pen žními prost edky a okamžit  

splatnými závazky. K nejlikvidn jším pohotovým pen žním prost edk m pat í hotovost 

a z statek na b žném bankovním účtu. Dalšími pohotovými pen žními prost edky jsou 

krátkodobé cenné papíry, krátkodobé termínované vklady, protože v podmínkách 

fungujícího kapitálového trhu jsou rychle p em nitelné na peníze. Ě11ě 

2.2.3.3 Čistý peněžní majetek 

Čistý pen žní majetek p estavuje kompromis mezi výše uvedenými rozdílovými 

ukazateli. Tento ukazatel je konstruovaný tak, že do ob žných aktiv zahrnuje i 

krátkodobé pohledávky Ěbez nevymahatelnýchě. Proto bývá ukazatel čistý pen žní 

majetek nazýván jako pen žn  pohledávkový finanční fond. (1) 

ČPM = ob žná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – krátkodobá pasiva Ě1ě 

Tento ukazatel udává, o kolik tisíc korun bychom byli v plusu nebo v mínusu 

v p ípadn  nutnosti splatit všechny své krátkodobé závazky nejlikvidn jšími aktivy. 

2.2.4 Poměrové ukazatele2 

Pom rové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dv ma nebo více 

absolutními ukazately pomocí jejich podílu. Vycházejí z účetních dat, tedy z rozvahy  

a výkazu zisku a ztrát. Údaje, které jsou zjišťovány z rozvahy, mají charakter stavových 

ekonomických veličin Ězachycují veličiny k určitému datu a jejich okamžitý stavě. Data 

zjišt ná z výkazu zisku a ztrát charakterizují výsledky činnosti za určité období. 

                                                 

2 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Brno : Computer  Press, a. s., 2009. 154s. ISBN 978-80-
251-1830-6. 
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Tyto ukazatele jsou nejoblíben jší a nejrozší en jší metodou finanční analýzy, 

protože umož ují získat rychlý a nenákladný p ehled o základních finančních 

charakteristikách podniku. 

Je možné je sestavovat jako: 

 podílové ukazatele, které dávají do pom ru část celku a celek Ěnap íklad: 

podíl vlastního kapitálu k celkovému kapitáluě, 

 vztahové ukazatele, které dávají do pom ru samostatné veličiny 

Ěnap íklad: pom r zisku k celkovým aktiv mě. 

Pom rové ukazatele p edstavují adu výhod: 

 umož ují provést analýzu časového vývoje finanční situace dané firmy, 

 jsou vhodným nástrojem prostorové analýzy Ětj. porovnání více 

podobných firem navzájemě, 

 mohou být používány jako vstupní data matematických model  

umož ující popsat závislost mezi jevy, klasifikovat stavy, hodnotit rizika 

a p edvídat budoucí vývoj. 

Naopak nevýhodou t chto ukazatel  je nízká schopnost vysv tlovat jevy. 

2.2.4.1 Rentabilita 

Ukazatel rentability pom uje zisk dosažený podnikáním s výší zdroj  podniku, 

kterých bylo použito k jeho dosažení. K nejčast ji používaným ukazatel m rentability 

pat í: celkových vložených aktiv ĚROůě, vlastního kapitálu ĚROEě, tržeb ĚROSě. Ě1řě 

Pro hodnocení rentability nebývají uvád ny u v tšiny b žn  používaných 

ukazatel  doporučené hodnoty. ůle v časové ad  by m ly mít rostoucí tendenci. Ě16ě 

Vyhodnocení ukazatel  rentability probíhá p edevším pomocí srovnání 

s oborovým pr m rem a také s konkurencí.  

 Ukazatel rentability celkových vložených aktiv ĚROůě 

Pom uje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání 

bez ohledu na to, z jakých zdroj  jsou financována. Ě1řě 

 =  
ý  ℎ ř í  ě í
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 Ukazatel rentability vlastního kapitálu ĚROEě 

Pomocí tohoto ukazatele vlastníci Ěakcioná i, společníci a dalšíě 

společnosti zjišťují, zda jejich kapitál p ináší dostatečný výnos a zda se 

využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního rizika. Ě1Řě � =  
č ý í á  

Hodnota ukazatele by se m la pohybovat alespo  n kolik procent 

nad dlouhodobým pr m rem úročení dlouhodobých vklad . Ě11ě 

 Ukazatel rentability tržeb ĚROSě 

Udává stupe  ziskovosti, tj. množství zisku v korunách českých 

na jednu korunu tržeb. Je používán k vnitropodnikovému ízení firmy. 

(5) 

 =  
č ý ž  

2.2.4.2 Likvidita 

Likvidita je obecná schopnost podniku hradit své závazky, získat dostatek 

prost edk  na provedení pot ebných plateb. Závisí na tom, jak rychle je podnik schopen 

inkasovat své pohledávky, zda má prodejné výrobky a zda je schopen v p ípad  pot eby 

prodat své zásoby. Ě5ě 

Pro hodnocení platební schopnosti podniku lze použít následující ukazatele: 

ukazatel b žné likvidity, pohotové likvidity, okamžité likvidity. 

 B žná likvidita 

Ukazuje, kolikrát pokryjí ob žná aktiva krátkodobé závazky. Je 

citlivá na strukturu zásob a jejich správné oce ování vzhledem k jejich 

prodejnosti a na strukturu pohledávek vzhledem k jejich neplacení  

ve lh t  splatnosti nebo nedobytnosti. U zásob m že trvat dlouho, než se 

p em ní na peníze, jelikož musí být nejprve spot ebovány, p em n ny  

ve výrobky, následn  prodány, a pak se velmi často čeká dlouho  

na úhradu od odb ratele. Podnik, který má nevhodnou strukturu 

ob žných aktiv, se m že velmi snadno ocitnout v obtížné finanční 

situaci. Tento ukazatel je tedy m ítkem solventnosti podniku a je 

postačující pro hodnotu vyšší než 1,5. Ě1řě 
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ěž á  =  
ěž á á é á  

 Pohotová likvidita 

Odstra uje nevýhody ukazatele b žné likvidity. P i vyjád ení 

tohoto ukazatele jsou brány v úvahu z ob žných aktiv pouze pohotové 

prost edky Ětj. pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, 

obchodovatelné cenné papíry, pohledávky v čisté výši, tj. pohledávky po 

korekci opravnou položkou k pohledávkámě. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele se pohybuje v rozmezí od 1,0 do 1,5. Výše ukazatele závisí na 

typu činnosti analyzovaného podniku, odv tví, ve kterém se společnost 

pohybuje, na strategii podniku v oblasti finančního hospoda ení atd.  

R st tohoto ukazatele signalizuje p edpokládané zlepšení finanční a 

platební situace a naopak. Ě5ě ℎ á =  
ěž á − áá é á  

 Okamžitá likvidita 

M í schopnost firmy hradit své práv  splatné dluhy.  Do čitatele 

se dosazují peníze Ěv hotovosti, na b žných účtechě a jejich ekvivalenty 

Ěvoln  obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, splatné dluhy, 

sm nečné dluhy a šekyě. Ě1Řě 

Okamžitá likvidita by se m la pohybovat v rozmezí od 0,Ň do 0,5. 

Vysoká hodnota ukazatele sv dčí o neefektivním využití pen žních 

prost edk . Nízká hodnota naopak vypovídá o možném problému 

s placením závazk . Ě11ě ž á  =  
ěž í ř +ž ě é á  

2.2.4.3 Zadluženost 

Ukazatele zadluženosti udávají výši rizika, které podnik nese p i daném pom ru 

a struktu e vlastního a cizího kapitálu. Je tedy z ejmé, že čím více je podnik zadlužen, 

tím vyšší riziko na sebe bere, protože musí být schopen splácet své závazky bez ohledu 

na to, jak se mu da í.  
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Určitá výše zadlužení je pro podnik obvykle užitečná, protože cizí kapitál je 

levn jší než vlastní, a protože úroky z cizího kapitálu snižují da ové zatížení podniku, 

díky tomu, že tyto úroky jsou součástí náklad  podniku.  

ůnalýza zadluženosti srovnává jak položky rozvahy, kde ukazuje, z jakých 

zdroj  jsou financována podniková aktiva, tak položky výkazu zisku a ztrát, kde udává, 

kolikrát jsou náklady na cizí kapitál pokryty vytvo eným ziskem. Ě11ě 

 Celková zadluženost 

P edstavuje podíl celkových závazk  k celkovým aktiv m. Tento 

ukazatel íká, že je čím v tší podíl vlastního kapitálu, tím v tší je tzv. 

bezpečnostní polštá  proti ztrátám v p ípad  likvidace. Z tohoto d vodu 

v itelé preferují nízký ukazatel zadluženosti. Je tedy z ejmé, že výše 

celkové zadluženosti siln  ovliv uje v itelské riziko i výnosnost 

podniku. Ukazatel je velmi významný pro dlouhodobé v itele, jako jsou 

nap íklad banky. (5) 

Doporučená hodnota zadluženosti se pohybuje v rozmezí ň0  

až 60%. P i posuzování zadluženosti je nutné respektovat p íslušnost 

k odv tví a také schopnost splácet úroky plynoucí z dluhu. (11) á ž  =  
í 

 
 

 Míra zadluženosti 

Pom uje cizí a vlastní kapitál. Tento ukazatel je významný 

nap íklad pro banku p i žádosti o úv r, která se rozhoduje, zda úv r 

poskytne či nikoliv. K tomuto posouzení je d ležitý jeho časový vývoj, 

zda se podíl cizích zdroj  zvyšuje nebo snižuje. Ukazatel udává, do jaké 

míry by mohly být ohroženy nároky v itel . Je t eba brát také v úvahu 

odv tví, ve kterém se podnik pohybuje, protože nap íklad oblast 

strojírenství je velmi náročná na finanční prost edky. Ě11ě í  ž =  
í í á  
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 Koeficient samofinancování 

Vyjad uje, do jaké míry jsou financována celková aktiva vlastním 

kapitálem. Dopl uje ukazatel celkové zadluženosti. Jak ukazatel celkové 

zadluženosti, tak koeficient samofinancování informují o finanční 

struktu e podniku. Jejich součet je roven 1. Ě1řě 

 á í =  
í áá 

 

 Úrokové krytí 

Informuje o tom, kolikrát p evyšuje zisk placené úroky. Pokud se 

ukazatel rovná nule, znamená to, že na zaplacení úrok  je pot eba celý 

zisk. Uvád ná doporučená hodnota udává, že úroky by m ly být pokryty 

ziskem ňx až 6x. Ě1řě ú é í =  
� �ú  

Kde: EBIT je zisk p ed zdan ním a úroky. 

 Doba splacení dluhu 

Vyjad uje dobu, za kterou by byl podnik schopen vlastními silami 

z provozního cash flow splatit své dluhy. 

Čím je doba splacení dluhu kratší, tím je to pro podnik lepší, 

protože s dlouhou splatností dluhu roste cena, kterou firma za n j musí 

zaplatit. (11) 

 í ℎ  =  
í −í ℎ 

 

 

2.2.4.4 Aktivita 

 ůktivita m í efektivnost hospoda ení podniku se svými aktivy. Pokud má aktiv 

více než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Má – li jich 

nedostatek, musí se vzdát ady potenciáln  výhodných podnikatelských p íležitostí a 

p ichází tak o výnosy, které by mohl získat. Ě1řě 

Mezi ukazatele aktivity pat í: 

 Obrat celkových aktiv 

M í intenzitu využití celkových aktiv. Ě5ě 
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 ý ℎ  =
žá 

 

 Minimální doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1. Hodnotu 

také ovliv uje p íslušnost k odv tví. Nízká hodnota znamená neúm rnou 

majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivní využití. Ě11ě 

 Obrat stálých aktiv 

Má význam p i rozhodování o po ízení dalšího produkčního 

dlouhodobého majetku. 

 á ý ℎ  =  
č í žá á 

 

Nižší hodnota ukazatele než pr m r v oboru je signálem  

pro výrobu, aby zvýšila využití výrobních kapacit. Finančním 

manažer m signalizuje omezení investic firmy. Ě1řě 

 Doba obratu zásob 

Udává pr m rný počet dn , po které jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby jejich spot eby nebo do doby jejich prodeje. Ě1Řě 

Tento ukazatel je u zásob výrobk  a zboží indikátorem likvidity, 

protože udává počet dn , za které se zásoba prom ní v hotovost nebo 

pohledávku. Ě1ř) 

Pro hodnocení tohoto ukazatele je rozhodující vývoj v čase  

a srovnání s odv tvím. Ě11ě 

  á  =
ů ě ý  áž  

 Doba obratu pohledávek 

Vypovídá o strategii ízení pohledávek. Udává, za jak dlouho jsou 

pr m rn  placeny faktury. Pokud ukazatel trvale p ekračuje doby 

splatnosti, je nutné prozkoumat platební morálku odb ratel . Tento 

ukazatel má význam z hlediska plánování pen žních tok . Ě5ě 

  ℎ á  =  
ℎ á  × 360ž  
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 Doba obratu závazk  

Zkoumá platební morálku analyzované firmy. To znamená,  

že udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým dodavatel m. 

(19) 

  á ů =  
á  × 360ž  

Pro podnik je velice výhodné, když doba obratu závazk  je v tší 

než součet doby obratu zásob a doby obratu pohledávek, protože pak 

dodavatelské úv ry financují pohledávky i zásoby. Ě11ě 

2.2.4.5 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele se uplat ují ve vnit ním ízení podniku. Napomáhají 

managementu sledovat a analyzovat vývoj základních aktivit podniku. Opírají se o 

tokové veličiny, p edevším o náklady, jejichž ízení má za následek hospodárné 

vynakládání jednotlivých druh  náklad  a tím i dosažení vyššího konečného efektu. 

(19) 

 Mzdová produktivita 

Udává, kolik výnos  p ipadne na 1 Kč vyplacených mezd.   

P i trendové analýze by m l mít ukazatel rostoucí tendenci. Ě1Řě á  =
ý  (  á ý ℎ)

 

 Nákladovost výnos  

P edstavuje zatížení výnos  podniku celkovými náklady. Hodnota 

ukazatele by m la v čase klesat. Ě1řě á  ý ů =
áý  (  řá ý ℎ)

 

Pro vedení každé firmy je velmi d ležité provést finanční analýzu, protože tak 

společnost zjistí p íčiny možných problém , odhalí problémové oblasti a na základ  

t chto zjišt ní nalezne vhodná ešení, která povedou k odstran ní zjišt ných nedostatk . 
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3 Analýza současného stavu 

V této části bude provedena analýza interního a externího okolík podniku a 

následn  samotná finanční analýza. 

3.1 Představení společnosti  
ůnalyzovaná společnost si p eje z stat v anonymit , proto bude v celé práci 

společnost označována názvem XY s. r. o. 

Obchodní firma: XY s. r. o. 

Sídlo:  Praha 

Provozovna: Královehradecký kraj 

Právní forma: Společnost s ručením omezením 

   Za společnost jednají čty i jednatelé, kte í vystupují a jednají samostatn  a jsou 

zárove  společníky firmy. Základní kapitál je ve výši Ň00 000 Kč.  Společenská 

smlouva byla sepsána v roce 1993. 

   Společnost p sobí na trhu manipulační techniky Ň0 let, je rozd lena do n kolika 

st edisek, kde pracuje tým šedesáti pracovník . 

  Mezi hlavní činnosti společnosti XY s. r. o. pat í prodej, pronájem, servis 

vysokozdvižných a nízkozdvižných vozík  r zných nosností, typ  i druh  pohonu. 

Nabízí prodej nových, repasovaných i použitých vozík  a užitkových vozidel Multicar. 

Dále disponuje širokou nabídkou náhradních díl  pro vysokozdvižné vozíky a užitková 

komunální vozidla Multicar. Zabývá se výrobou hydraulických tlakových hadic, školí 

idiče vysokozdvižných vozík , provádí technické kontroly vysokozdvižných vozík . 

(2)   

3.1.1 Jednotlivé činnosti firmy 

 Prodej manipulační techniky 
Společnost se v první ad  zabývá prodejem vysokozdvižných vozík , 

ručních nízkozdvižných a vysokozdvižných paletových vozík . Vlajkovou 

lodí je prodej manipulační techniky značky CESůB, pro niž je XY s. r. o. 

autorizovaným zástupcem pro Českou republiku.  

Dále společnost nabízí komunální vozidla Multicar a ruční, 

mechanizované a čístící stroje Hako. Novinkou v této oblasti je prodej 
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zametacích čistích stroj  Hako Citymaster, které jsou určeny p edevším pro 

údržbu m st a obcí.  

 Prodej náhradních dílů a výroba náhradních dílů 

St edisko prodeje náhradních díl  pat í v České republice k nejv tším 

velkoobchod m s náhradními díly pro manipulační techniku a vozidla 

Multicar. Společnost prodává p edevším originální náhradní díly. Prodej 

náhradních díl  je realizován v kamenném obchod , zásilkov  a také pomocí 

e - shopu. 

 Servis  

Společnost zajišťuje odpovídající servis pro techniku, kterou prodává  

na českém trhu a nabízí servisní činnost i ostatních technik souvisejících 

s jejím zam ením. (2) 

Servis je složen z n kolika divizí = pevný servis, pojízdný servis, servis 

vozidel Multicar, autodoprava. Toto člen ní je významné z hlediska 

provád ní rychlých oprav a pravidelné údržby pojízdným servisem v rámci 

celé České republiky nebo plánované opravy a odborné prohlídky stroj , atd. 

(2) 

Servis zajišťuje následující služby: pravidelné údržby, dílčí, celkové a 

generální opravy, vým ny agregát  Ěmotory, p evodovky,…), opravy 

elektroinstalací, technické prohlídky manipulační techniky, revize LPG 

pohonu, atd. (2) 

 Školení řidičů motorových vozíků  

 Společnost XY s. r. o. je držitelem akreditace Ministerstva školství, 

mládeže  

a t lovýchovy pro své školicí st edisko. Tato akreditace podniku umož uje 

provád t rekvalifikace pracovník  financované Evropským sociálním 

fondem, mohou také nabídnout zajišt ní rekvalifikace pro ú ady práce, atd. 

(2) 

Pro školení idič  je dodržována platná osnova Cechu pracovník  

v oboru motorových vozík . Společnost je držitelem osv dčení vydaného 

Cechem pracovník  v oboru motorových vozík , které je potvrzením o 

kvalifikaci společnosti k provád ní školení. (2) 
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 Pronájem manipulační techniky  

Společnost nabízí krátkodobý i dlouhodobý pronájem vysokozdvižných 

vozík , ruční skladové techniky, vozidel multicar a pracovních plošin. 

V rámci služeb pronájmu manipulační techniky je společnost schopna zajistit 

dopravu pronajatého stroje na místo požadované zákazníkem. (2) 

3.1.2 Organizační struktura společnosti 

Vedení společnosti je složeno z ady zodpov dných pracovník , mezi které pat í: 

jednatelé společnosti, výkonný editel, ekonom, vedoucí jednotlivých st edisek 

společnosti a zástupce pro jakost. (2) 

Společnost zastává zásadu „jediného zodpov dného pracovníka spojenou se zásadou 

zastupitelnosti“. Tato zásada je uplatn na vymezením p sobnosti a vztah  úsek   

i jednotlivých pracovník , z nichž každý má pouze jediného nad ízeného, který je 

oprávn n dávat pracovní p íkazy. Zastupitelnost se eší v této společnosti tak, že v dané 

problematice jsou proškoleni nejmén  dva zam stnanci. Společnost tímto zp sobem 

p eklene nap íklad pracovní neschopnost fakturantky, aniž by došlo k omezení chodu 

společnosti. Nad ízený je pln  zodpov dný za svá rozhodnutí a za výsledky činnosti jím 

ízeného úseku. (2) 

Výše uvedené je znázorn no na následujícím obrázku.  

Valná hromada

Jednatelé
Výkonný editel

Zástupce pro jakost

Prodej stroj

Vedoucí st ediska 
prodeje stroj

Servis a legislativa 
VZV

Vedoucí st ediska 
servis a legislativa

Prodej náhradních díl , 
výroba hadic

Vedoucí st ediska 
náhradních díl

Ekonomika a správa 
organizace

Ekonom

Marketing

Vedoucí marketingu

P jčovna

Vedoucí p jčovny
 

Obrázek 2: Základní schéma organizační struktury společnosti XY s. r. o. (3) 
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3.2 Analýza okolí podniku 

K tomu aby bylo možné provést samotnou finanční analýzu, je pot ebné znát 

prost edí, ve kterém se společnost nachází. Proto je dále uvedena analýza okolí podniku 

prost ednictvím metod: Slepte analýay, Porter v model p ti sil, interní analýza a shrnutí 

ve Swot analýze. 

3.2.1 SLEPTE analýza 

V této části budou popsány jednotlivé faktory slepte analýzy tak, jak byly 
uvedeny v teoretické části. 

 Sociální faktory (2) 

Společnost XY s. r. o. provozuje činnost v Královéhradeckém kraji. 

Vzhledem k tomu, že v okolí se nachází ada velkých podnik , jako je 

automobilka Škoda Kvasiny, Preymesser logictics, FůB, ESAB atd., je toto 

umíst ní velice strategické, protože všechny uvedené společnosti pot ebují 

produkty a služby, které analyzovaná společnost nabízí.  

Firma prodává nejen novou manipulační techniku, ale i repasovanou, 

která je dostupná i pro menší firmy či živnostníky. Díky této skutečnosti 

společnost získává široké spektrum potenciálních zákazník .  

Prodej manipulační techniky a servis probíhá v rámci celé České 

republiky, naopak pronájem manipulační techniky je p edevším regionální 

záležitostí. V obou t chto zam eních podniku konkurují nadnárodní společnosti 

Still, Linde a Toyota, které mají v České republice své zastoupení. 

Společnost zam stnává širokou škálu pracovník , jak s vysokou 

kvalifikací, tak i pracovníky s nižším stupn m kvalifikace. Nezam stnanost 

v Královéhradeckém kraji se pohybuje okolo 7,ň1 procent k 31. 12. 20133. 

Podnik díky značn  vysoké nezam stnanosti v regionu nemá nouzi o zájemce o 

práci, ale velmi často bývá obtížné najít pracovníka, který by vyhovoval 

veškerým požadavk m. P edevším je složité najít osobu, která by spl ovala 

pot ebnou praxi v oblasti oprav manipulační techniky. 

 

 

                                                 
3 Nejnov jší údaje: Královehradecký kraj. [online]. [cit. Ň014-01-11]. Dostupné z: 
http://www.hradeckralove.czso.cz/x/krajedata.nsf/krajenejnovejsi/xh 
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 Legislativní faktory 

V České republice se veškeré zákony neustále m ní, je velmi složité  

a nákladné neustále sledovat provád né zm ny a následn  je aplikovat.  

Za posledních n kolik let dochází k neustálým zm nám v oblasti daní. Pravidla 

pro da  z p idané hodnoty se m ní tém  každý rok. V roce Ň01ň op t došlo 

k navýšení sazeb o 1%, což znamená, že sazba základní je ve výši Ň1% a sazba 

snížená ve výši 15%. Dále stát p enesl na podnikatele odpov dnost za neplatiče 

dan  z p idané hodnoty. Toto na ízení p ineslo společnosti zvýšení 

administrativních náklad , protože musejí již p i objednávce zboží kontrolovat, 

zda je dodavatel nespolehlivým plátcem či nikoliv. Dále vznikla povinnost platit 

dodavatel m na zve ejn né účty, které jsou k dispozici k nahlédnutí v registru 

ekonomických subjekt . Další zm ny jsou v daních z p íjm . Kde od roku 2013 

platí pro fyzické osoby tzv. solidární zvýšení dan  ve výši 7%, pokud výše 

p íjmu p ekročí strop pro d chodové pojišt ní Ě1 Ň4Ň 4ňŇ4 Kč pro rok 2013). 

Tato zm na se společnosti nedotýká, protože nemá zam stnance, kte í by m li 

tak vysoký p íjem. Pr m rná mzda ve společnosti se pohybuje okolo Ň5 000 Kč.  

K významným zm nám dochází také v oblasti zdravotního, sociálního a 

d chodového p ipojišt ní. V roce Ň01ň byl spušt n tzv. II. pilí  d chodového 

spo ení. ůnalyzovaná společnost nemá žádné zam stnance, kte í by se p ihlásili 

do II. pilí e d chodového spo ení, takže se v této oblasti pro podnik nic nem ní. 

Další významné zm ny jsou v zákoníku práce. Nap íklad došlo ke zm n  

pravidel u dohody o provedení práce. 

V neposlední ad  velmi významné legislativní zm ny p inese nový 

občanský zákoník, který vstoupil v platnost od 1. 1. 2014. 

Ekonomické faktory 

Od roku Ň00Ř probíhá hospodá ská krize. Díky tomu došlo 

v následujícím roce k propadu HDP. V letech Ň010, Ň011 výše HDP pozvolna 

nar stala a zlepšovala se ekonomická situace. Bohužel v roce 2012 a 2013 

výkonnost ekonomiky České republiky klesá, díky čemuž se op t snižuje 

hodnota HDP. Tento vývoj naznačuje vyšší nezam stnanost, pokles pr myslové 

                                                 
4 Solidární da  v roce Ň01ň. [online]. [cit. Ň014-01-11]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/zpravy/finance/371902-solidarni-dan-v-roce-2013/ 
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výroby, propad v oblasti stavebnictví, snížení poptávky spot ebitele. Společnost 

XY s. r. o. byla zasažena krizí p edevším v roce 2009, tato situace se týká celého 

oboru podnikání. Krize se projevila tak, že odb ratelé začali šet it a tedy 

neinvestovali do obnovy manipulační techniky, což analyzovanou společnost 

výrazn  zasáhlo. D sledkem je velký pokles tržeb v tomto roce. V následujících 

letech došlo k zlepšení situace, protože tržby začaly postupn  nar stat. Na 

podzim roku Ň01ň došlo k intervenci České národní banky, která provedla 

devizovou intervenci proti korun  s cílem udržet kurz koruny k euru poblíž Ň7 

Kč/EUR. Společnost XY s. r. o. obchoduje s našimi sousedy, takže ji vývoz do 

zahraničí bude p inášet v tší výnos. Na analyzovanou společnost má intervence i 

negativní dopad, protože n které náhradní díly nakupuje v zahraničí, takže dojde 

ke zdražení t chto díl . 

 Politické faktory 

Politické prost edí je v České republice obecn  velmi nestále, p edevším 

kv li nejisté vlád . 

V roce Ň010 prob hly volby do poslanecké sn movny, které vyhrála 

Česká strana sociáln  demokratická Ělevicová stranaě, ale byla vytvo ena koalice 

z pravicových stran, které následn  vytvo ily vládu. Tato vláda se potýkala 

s neustálými problémy a d sledkem bylo její rozpušt ní ješt  p ed koncem 

volebního období v lét  v roce Ň01ň a následn  byla rozpušt na i poslanecká 

sn movna. D sledkem jsou p edčasné volby, které se konaly v íjnu Ň01ň. 

Volby op t vyhrála Česká strana sociáln  demokratická Ělevicová stranaě, která 

se snaží sestavit vládu společn  s hnutím ůNO Ň011 a s KDU - ČSL5. Vládu se 

jim do konce roku Ň01ň nepoda ilo sestavit. 

Díky vysoké zadluženosti státu došlo v roce 2011 a letech následujících 

k významným škrt m v rozpočtech. Nap íklad došlo k zastavení výstavby 

n kterých silnic či dálnic, snížili se platy státních zam stnanc , snížili se 

sociální dávky atd. 

ůnalyzovaná společnost se účastní výb rových ízení na státní zakázky 

p edevším v oblasti technických služeb, proto je na ceny manipulační techniky 

tohoto podniku kladen tlak i ze strany státu respektive obcí. 

                                                 
5 K esťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
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 Technické a technologické faktory (2) 

V dnešní dob  se technika, ale i informační systémy velice rychle rozvíjí, 

a proto je společnost tímto faktorem ovlivn na ve všech sm rech. V podniku 

jsou používány moderní informační systémy a podnik je nucen nakupovat 

modern jší technologie a za ízení. Společnost pr m rn  investuje do obnovy 

za ízení 1,5 milionu ročn . Nap íklad v roce Ň011 společnost koupila nový 

hydraulický zvedák. 

Společnost obnovuje počítačové vybavení a také používá moderní 

software SQL Ekonom, se kterým je relativn  spokojená. 

V oblasti manipulační techniky výrobci pravideln  vyvíjejí nové ady 

výrobk , proto podnik sleduje nové trendy na trhu.  V poslední dob  byla 

v oboru manipulační techniky vyvinuta ada nových technologických pokrok , 

mezi které pat í: výroba vozík  s použitím Toyota Production System, nový 

systém hydraulických spoj , oboustranné ovládání ídící ojky s numerickou 

klávesnicí s PIN kódem, individuálním nastavení pro jednotlivé idiče včetn  

p edvolby jízdních profil , nový systém CESůB Traction Control, který 

p izp sobuje p ítlak hnacího kola a tím eliminuje prokluzování kol p i rozjezdu 

nebo bržd ní atd. Díky tomu, že společnost XY s. r. o. je výhradním zástupcem 

značky CESůB pro Českou republiku, tak zajišťuje svým klient m p ístup 

k nejnov jší technologii v oblasti manipulační techniky. 

 Ekologické faktory (2) 

Firma spolupracuje s odborem životního prost edí m stského ú adu, 

protože je vybudována na bývalé skládce komunálního odpadu, a proto je nutný 

monitoring. Dále je společnost napojena na systém EKO – Kom České 

republiky, který zajišťuje pln ní povinnosti zp tného odb ru a využití odpadu 

z obal . 

Vozidla manipulační techniky musí spl ovat p edepsané emisní limity, 

což platí i pro vysokozdvižné vozíky, které se používají v uzav ených 

prostorech. Proto podnik sleduje výrobky a provádí testy tak, aby spl ovaly 

p edepsané emisní limity. 
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3.2.2 Porterova analýza 

V této části bude provedena Porterova analýza firmy XY s. r. o. 

 Intenzita konkurence uvnitř odvětví 

Společnost XY s. r. o. vzhledem k širokému p edm tu podnikání má 

velice široké spektrum konkurent .  

V oblasti prodeje nové manipulační techniky jsou hlavními konkurenty 

nadnárodní společnosti, jako je nap íklad Toyota, Still, Linde, které mají 

v České republice své zastoupení. Tyto společnosti nabízejí kompletní sortiment 

manipulační techniky, jsou tedy schopny splnit veškeré technické požadavky 

zákazník  de fakto na míru. Dalším významným konkurentem je společnost 

EUROLIFT CZ s. r. o. 

Still ČR s. r. o. sídlí v Praze. Prodává manipulační techniku p ímo 

z výrobního závodu Still. Nabízí široký sortiment výrobk  a služeb, ke kterým 

pat í prodej ručn  vedených vozík , skladové techniky, prodej a pronájem 

použité manipulační techniky, servis, atd. Tato společnost má p ibližn  120 

zam stnanc . ĚŇ0ě 

Linde Material Handling Česká republika s. r. o. má sídlo v Praze. 

 Po celé České republice má své zastoupení. Zam stnává okolo Ň00 pracovník . 

Tato společnost prodává manipulační techniku a poskytuje komplexní 

poprodejní služby, jako je nap íklad servis. Ě1ňě 

Toyota Material Handling CZ je dalším nadnárodním konkurentem, 

který existuje na trhu manipulační techniky s více než šedesátiletou tradicí 

 a ve více než t iceti evropských zemích nabízí široký sortiment 

vysokozdvižných vozík . Tato společnost má okolo 140 zam stnanc  a sídlí 

v Rudné u Prahy. ĚŇ1ě 

EUROLIFT CZ s. r. o. je regionální konkurent, protože sídlí ve Dvo e 

Králové nad Labem Ěv Královehradeckém krajiě. Jedná se o rodinnou firmu, 

která má p ibližn  40 zam stnanc . Společnost nabízí široký sortiment 

manipulační techniky, čisticích a úklidových stroj . Tato společnost poskytuje 

autorizovaný servis významným značkám jako je nap íklad Desta, Pramac, 

Belet. (9) 
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Další oblastí je prodej použité a repasované manipulační techniky. 

Repasovaná technika není v dnešní dob  p íliš žádaná kv li vysokým náklad m 

na repasování staré manipulačním techniky a také díky relativn  nízkým cenám 

nové manipulační techniky. Hlavními konkurenty jsou op t výše uvedené 

společnosti. (2) 

Dále je společnost autorizovaným prodejcem nových vozidel Multicar. 

Zde ke konkurent m pat í tyto společnosti: Unikont group s. r. o., Sun 

Moravostav spol. s r. o. 

Sun Moravostav spol. s r. o. sídlí v Olomouckém kraji. Prodává nové a 

použité užitkové vozy pro komunální úklid a čist ní značky Multicar  

a zárove  poskytuje pot ebný servis a náhradní díly. Výhodou této společnosti 

je, že do Ň4 hodin je schopna poskytnout servis i pot ebné náhradní díly po celé 

České republice. Ě15ě 

Unikont group s. r. o. má sídlo v Praze. Zabývá se prodejem užitkových 

vozidel značky Multicar a komunální technikou. Tato firma je výhradním 

zástupcem nejvýznamn jšího evropského výrobce komunální techniky. ĚŇŇě 

Společnost dále prodává veškeré pot ebné náhradní díly pro manipulační 

techniku. V této oblasti je jedničkou na trhu. Zde je hlavním konkurentem:  ČZ 

a. s., Mátl a Bula spol. s r. o. a výše uvedená společnost EUROLIFT CZ s. r. o. 

Mátl a Bula spol. s r. o. má sídlo v Jihomoravském kraji. Zabývá se 

službami v oblasti manipulační techniky, výrobou a prodejem hydraulických 

prvk , t sn ní, atd. Společnost disponuje širokým sortimentem náhradních díl . 

(14) 

ČZ a. s. má sídlo v Praze. Je společností s více než osmdesátiletou tradicí 

v oblasti strojírenské výroby. Zabývá se výrobou komponent  pro automobilový 

pr mysl, čelních vysokozdvižných vozík  značky Desta, atd.  Výrobní postupy 

společnosti se ídí ISO normami. Také disponuje širokým sortimentem 

náhradních díl , které odebírá p ímo od výrobce. Značnou výhodou této 

společnosti je, že v tšinu nabízených náhradních díl  mají na sklad  a díky tomu 

jsou tém  okamžit  dostupné  

pro zákazníka. Ě4ě 
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Poslední oblastí, kterou se společnost zabývá, je pronájem 

vysokozdvižných vozík . V tomto sm ru se jedná spíš o regionální záležitost, 

protože v okolí je ada velkých strojírenských podnik , s kterými společnost 

v této oblasti spolupracuje. Konkurenty jsou v této oblasti op t výše zmín né 

nadnárodní společnosti Linde, Still, Toyota, které mají své pobočky 

v Královéhradeckém kraji. (2) 

Dokázat konkurovat na trhu manipulační techniky je velmi obtížné. 

Protože společnost typu XY s. r. o. se velice t žko vyrovná velké nadnárodní 

společnosti typu Still, proto se analyzovaná společnost nezabývá pouze 

prodejem nové manipulační techniky, ale poskytuje i veškerý servis, školení, 

prodává náhradní díly atd. V t chto oblastech má mnohem v tší šanci usp t.(2) 

ůnalyzovaná společnost má komplexn jší p ístup, protože poskytuje 

veškeré služby k produkt m, které prodává. V tomto oboru podnikání je silný 

konkurenční tlak, kterému se společnost snaží vyrovnat tak, že sice nabízí novou 

manipulační techniku za nevýrazn  vyšší ceny, ale následný servis je levn jší 

a dostupn jší. Výhodou společnosti je, že se zam uje i na školení uživatel  

manipulační techniky a poskytuje rekvalifikační kurzy ve spolupráci s ú adem 

práce. (2) 

 Hrozba vstupu nových firem 

Bariéry vstupu pro nové firmy na trh manipulační techniky jsou 

p edevším vysoká míra konkurence, vysoký vstupní kapitál pot ebný na nákup 

nové či repasované manipulační techniky, a pokud chce společnost poskytovat  

i školení v této oblasti, tak musí získat akreditaci Ministerstva školství mládeže  

a t lovýchovy. Lze tedy usoudit, že kv li vysokému konkurenčnímu boji 

v oboru, vstup nových podnik  na trh není p íliš pravd podobný. (2) 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost odebírá zboží p ímo od výrobc . Hlavními dodavateli 

manipulační techniky jsou společnosti Still ČR s. r.o., a CESAB.  Na trhu 

manipulační techniky je velké množství dodavatel , proto jejich vyjednávací síla 

není p íliš vysoká a náklady na p estup k jinému dodavateli jsou relativn  nízké. 

(2) 
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Nákup náhradních díl  je uskuteč ován p es n kolik nadnárodních 

společností, díky tomu je analyzovaná společnost schopna nabízet celoevropský 

sortiment. Vzhledem k tomu, že dodavatel  náhradních díl  je velké množství, 

není jejich vyjednávací síla vysoká.  Hlavním dodavatelem náhradních díl  je 

belgická společnost TVH. (2) 

Společnost XY s. r. o. není závislá pouze na jednom dodavateli. Ale 

m že nap íklad nastat situace, že společnost je nucena odkoupit určitý počet 

výrobk , aby dosáhla na požadovanou cenu. Tuto podmínku dodavatel  

společnost využívá pouze u zboží, které se b žn  prodává nap íklad ložiska. (2) 

Vyjednávací síla odběratelů (2) 

Společnost má širokou škálu zákazník , kte í jsou rozd leni podle 

jednotlivých st edisek.  

Ve st edisku prodeje náhradních díl  k zákazník m pat í drobní opravá i, 

fyzické osoby jako koneční spot ebitelé, ale i prodejci náhradních díl , kte í 

prodávají sortiment XY s. r. o. 

Ve st edisku prodej manipulační techniky k zákazník m ve v tšin  

p ípad  pat í firmy, které jsou konečným spot ebitelem. 

St edisko servis má nejširší spektrum zákazník . Zákazníkem jsou malé 

firmy, ale i společnosti jako je nap íklad automobilka Škoda Kvasiny. 

Ve st edisku p jčovna mezi zákazníky pat í: nap íklad lidé, kte í staví 

d m, živnostníci, malé firmy. Dále automobilka Škoda Kvasiny prost ednictvím 

firem, které pro ni d lají údržbu a provozují sklady. K dalším zákazník m pat í 

společnosti ůssa ůbloy Rychnov s. r. o. a ESAB group 

V oblasti školení jsou zákaznicí všichni výše uvedení. 

Vyjednávací síla odb ratel  se liší podle velikosti zákazníka. Čím v tší 

zákazník, tím v tší vyvíjí tlak na ceny. Což se XY s. r. o. snaží nahradit 

kvantitou, ale ne vždy je to možné. V zásad  p echod k jiným odb ratel m je 

velice obtížný, protože trh je nasycen velkým množstvím konkurent  a podnik 

si tedy nem že dovolit ztratit zákazníka. Vzhledem k počtu odb ratel  není 

velké riziko zp tné integrace. Vyjednávací síla odb ratel  společnosti XY s. r. o. 

byla se dala označit za st ední, protože k zákazník m pat í velké společnosti 
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jako společnost Škoda Kvasiny, a.s., ale také menší živnostníci, kte í nemají tak 

velkou vyjednávací sílu jako zmín na Škoda Kvasiny, a. s. 

           Substituční produkty 

Za substituty lze považovat velkou manipulační techniku, jako je je áb 

nebo automatické sklady.  Další substituty v této oblasti nejsou. Uvedené 

substituty nejsou pro podnik velkou hrozbou. (2) 

3.2.3 Interní analýza6  

Interní analýza bude provedena podle organizační struktury, protože společnost 

je rozd lena do n kolika st edisek od administrativy až po prodej. 

Společnost XY s. r. o. má čty i společníky, tedy vlastníky, kte í jsou i jednateli 

společnosti. Společnost má majoritního vlastníka, který je zárove  výkonným editelem 

firmy. Podnik je rozd len na šest st edisek, kterými jsou prodej stroj , servis a 

legislativa vysokozdvižných vozík , prodej náhradních díl  a výroba hadic, ekonomika 

a správa organizace, marketing, p jčovna. Jednotlivá st ediska jsou navzájem 

provázána, i když provád jí odlišné činnosti. Každé st edisko má svého vedoucího, 

který je zodpov dný  

za fungování st ediska. Vedoucí st ediska má svého asistenta, který v p ípad  

nep ítomnosti vedoucího ho musí být schopen zastoupit. Dalším článkem organizace je 

zástupce pro jakost, kterého jmenuje vedení společnosti. Zástupce pro jakost odpovídá 

za systém kvality v organizaci. Kvality ve společnosti je docilováno i pomocí ISO 

norem. 

 St edisko ekonomiky a správy organizace je pro fungování organizace st žejní, 

protože se zde zpracovávají veškeré doklady, navrhují možnosti financování. Z t chto 

d vodu velice úzce spolupracuje s vedením společnosti a s ostatními st edisky. 

 St ediska prodej stroj , prodej náhradních díl  a výroba hadic, servis 

 a legislativa Ěv souvislosti se školením na obsluhu manipulační technikyě 

vysokozdvižných vozík , jsou úzce propojeny. Protože když si zákazník nap íklad 

po ídí manipulační techniku, tak mu je poskytnut servis na zakoupenou techniku a 

zárove  má možnost nechat proškolit své zam stnance v manipulaci s touto technikou. 

                                                 
6 BEČVůROVSKÁ, P. Hodnocení finančního zdraví podniku. Brno: Vysoké učení technické v Brn , 
Fakulta podnikatelská, Ň011. 101 s. Vedoucí bakalá ské práce:Ing. Lenka Zemánková. 
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Zam stnanci t chto st edisek se snaží vyjít vst íc zákazník m v jejich p áních v co 

nejbližších termínech.  

St edisko marketingu je rovn ž pro společnost velice d ležité, protože 

pracovníci st ediska vytvá ejí propagační strategii. Podílí se na tvorb  webových 

stránek společnosti, prost ednictvím kterých se firma prezentuje. Internetové stránky 

společnosti jsou velice p ehledné, a proto nákup jejich prost ednictvím je snadnou 

záležitostí. Dalšími druhy propagace, které společnost využívá, jsou občasná inzerce 

v časopise Logistika, reklama na služebních automobilech, prospekty, emailové akce. 

Společnost XY s. r. o. po ádá prezentační dny, na které jsou zvány cílové skupiny 

zákazník  a jsou jim zde poskytnuty informace o manipulační technice a novinkách 

v daném oboru. 

 Společnost je propojena spolehliv  fungujícím informačním systémem, kterým 

je software SQL ekonom. Je určen k ízení menších a st edních podnik . Systém spl uje 

požadavky firmy na účetní, ekonomický a informační software. Systém je určen pro 

obchodní i výrobní organizace a také pro firmy z oblasti služeb. Systém zahrnuje 

podvojné účetnictví, dodavatelské a odb ratelské fakturace, pokladní doklady, bankovní 

doklady, evidence majetku, skladové hospodá ství, prodeje zboží, evidence partner , 

objednávek, zakázek a nabídek. Podnik je s tím to softwarem relativn  spokojen, ale 

program se stále vyvíjí a upravuje dle p edstav firmy. 

 Součástí informačního systému je také informování zákazník  o produktech  

a novinkách společnosti. Firma se prezentuje prost ednictvím internetových stránek, 

které jsou pr b žn  aktualizovány a jsou zde uvedeny informace o společnosti a o jejích 

nabízených produktech. Dále mohou zákazníci využívat možnost nákup prost ednictvím 

e-shopu, což je výhodné p edevším pro nákup náhradních díl . 

 Velice významná je také komunikace ve firm . Komunikace probíhá 

prost ednictvím email  i mobilních telefon  a jsou stanovena pravidla pro sd lování 

n kterých informací. Nap íklad informace o celozávodní dovolené je sd lována 

prost ednictvím e-mailu a vyv šena na nást nku v šatnách. Zam stnanci jsou rozmíst ni 

do kancelá í podle st edisek, aby nevznikaly komunikační bariéry. Vedení společnosti 

po ádá jednou týdn  porady, na kterých se eší p ípadné problémy. 

 Firma je vybavena novým nábytkem. Pro své zam stnance zakoupili 

ergonomické židle a nové počítače. Dále jsou zam stnanc m k dispozici pot ebné 
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ochranné pracovní pom cky a pracovní od vy. Dochází také k obm n  vozového parku  

za bezpečn jší vozy. Zam stnanci jsou pravideln  proškolováni ve svém oboru. 

 Společnost XY s. r. o. zam stnává širokou škálu lidí od d lník   

až po výkonného editele. V každém st edisku se podnik potýká s určitými problémy  

p i náboru zam stnanc  s pot ebnou kvalifikací. Ve st edisku prodeje stroj  má firma 

problém najít osobu s vhodnou kvalifikací na post dealera. V oblasti prodeje náhradních 

díl  společnost hledá p edevším skladníky se znalostí náhradních díl  manipulační 

techniky, je velký problém n koho takového najít. Dalším mén  problémovým 

st ediskem je servis, kde má podnik zájem o automechaniky, autoelektriká e, 

autokarosá e, opravá e zem d lské techniky. V této oblasti má společnost problém 

s konkurencí v podob  automobilky Škoda Kvasiny, která má o lidi s tímto vzd láním 

také velký zájem. Ve st ediscích p jčovna, ekonomika a správa organizace, marketing, 

společnost nenabírá nové zam stnance. Co se týká spokojenosti zam stnanc , lze 

usoudit ze zb žných rozhovor  s pracovníky, že zam stnanci této společnosti jsou 

s pracovními podmínkami spokojeni. 

 Dalším d ležitým bodem je strategie společnosti. Společnost XY s. r. o. vytvá í 

svou strategii na konci každého roku na rozší ené valné hromad , které se účastní 

vedení společnosti a vedoucí jednotlivých st edisek. Postupují tak, že zhodnotí uplynulý 

rok Ědodržení finančního plánu, zda byly dosaženy vytyčené cíle atd.ě. ů na základ  

tohoto hodnocení jsou tvo eny strategické cíle na budoucí rok. 

 ůktuáln  se společnost zam uje na vytvo ení sít  prodejc  vozík  CESůB  

po celé České republice, čímž získá nové zákazníky. ů dále se snaží firma neustále 

zvyšovat možnosti nákupu prost ednictvím e – shopu. V neposlední ad  společnost 

neustále usiluje o rozši ování nabídky produkt  a služeb. D kazem je, že od roku 2013 

nov  nabízí službu servis pr myslových baterií S-BATT. 
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3.2.4 Swot analýza 

V následující tabulce je uvedena swot analýza vybraného podniku, která 

p edstavuje shrnutí p edešlých analýz. 

Tabulka 2: Swot analýza, (2) 

S W 

- strategická pozice, - velká konkurence v odv tví, 
- široké spektrum zákazník , - neustálé zm ny v legislativ , 
- výrazn  neovliv ují ekologii - stále probíhající hospodá ská krize, 
- velké množství dodavatel  - nestálé politické prost edí, 

- de fakto neexistují substituty 

- nutnost odebrat určité množství 
výrobk , aby bylo dosaženo požadované 
ceny, 

- schopnost rozši ovat služby a 
sortiment produkt  nabízených 
zákazníkovi. 

- relativn  velká síla zákazník  

O T 

- ISO normy, 
- snaha vyhov t zákazníkovi za každou 
cenu, 

- e - shop, 
- problém najít pracovníka s odpovídající 
kvalifikací v n kterých st ediscích. 

- prezentační dny,   

- moderní za ízení a software, 

 

- držitel akreditace Ministerstva 
školství, t lovýchovy a mládeže pro 
provád ní rekvalifikací, 

- spokojení zam stnanci, 
- marketing, 

- systém zodpov dnosti, 
- komunikace v podniku. 
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Silné stránky: 

 Strategická pozice = společnost se nachází v míst , ve kterém má kolem 

sebe adu velkých výrobních podnik . Jedná se o společnosti jako je 

nap íklad Škoda ůuto, ůSSů ůbloy spol. s . o., ESAB Vamberk s. r. o. a 

další. 

 Široké spektrum zákazník  = společnost díky své široké nabídky služeb a 

produkt  je schopna vyhov t jak velkým výrobním podnik m, tak i 

drobným živnostník m, kte í ocení nap íklad možnost pronájmu 

manipulační techniky. 

 Společnost výrazn  neovliv uje životní prost edí = tato skutečnost je 

dána tím, že firma nevypouští nebezpečné látky do svého okolí. 

 Velké množství dodavatel  = díky tomu, že na trhu manipulační techniky 

je velké množství dodavatel , je jich vyjednávací síla malá. ůnalyzovaná 

společnost m že lehce p ejít k jinému dodavateli, aniž by to n jakým 

zp sobem zvýšilo její náklady. 

 De fakto neexistující substity = v tomto oboru podnikání je velkou 

výhodou, že nap íklad vysokozdvižný vozík, nelze v podstat  adekvátn  

nahradit. 

 Schopnost rozši ovat služby a sortiment produkt  nabízených 

zákazníkovi = společnost se stále snaží p ijít s novými produkty či 

službami, o které by zákaznici mohli mít zájem. Nap íklad nov  nabízí v 

nov  servis pr myslových baterií S-BATT. 

 Slabé stránky 

 Velká konkurence v odv tví = na trhu manipulační techniky se nachází 

velké množství firem a to p edevším nadnárodní společnosti, kterým 

analyzovaná společnost m že velice obtížn  konkurovat. 

 Neustálé zm ny v legislativ  = každý rok se v České republice m ní 

p edevším da ové zákony, což je pro každou společnost velmi obtížné, 

p edevším v p ípad , kdy zákonodárci ješt  p ed koncem roku stále 

odkládají nap íklad zm nu sazeb DPH. Podniky pak mají problém se 

sestavením rozpočtu a plánováním dalšího období. 
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 Stále probíhající hospodá ská krize = tato situace je pro analyzovanou 

firmu obtížná v tom, že ada firem, které pot ebují manipulační techniku, 

si rozmyšlí, zda v této dob  bude investovat do nových stroj  a, nebo si 

rad ji ješt  ponechá stroje staré. 

 Nestálé politické prost edí = politická situace v České republice je stále 

nestabilní, což m že siln  negativn  ovlivnit možnost exportu do 

zahraničí. 

 Nutnost odebrat určité množství výrobk , aby bylo dosaženo požadované 

ceny = tato skutečnost je nevýhodná kv li možnému navýšení 

skladovacích náklad . 

 Čím v tší zákazník, tím požaduje nižší ceny = v dnešní dob  je velký tlak 

na ceny a to sm rem dol . Firma nechce p ijít o zákazníka, takže 

v tšinou tlaku podlehne a cenu sníží, což ovšem vede ke snížení zisku 

společnosti. 

 Příležitosti 

 ISO normy = ada zákazník  požaduje od svých dodavatel  ISO normy, 

což analyzovaná firma spl uje a je tedy pro takové firmy vhodná pro 

uzav ení obchodu. 

 E-shop = díky e-shopu je společnost zákazník m blíž, protože mohou 

nakupovat od svého pracovního stolu a nemusí navštívit kamennou 

prodejnu.  

 Prezentační dny = jedná se o formu propagace. Na prezentačních dnech 

společnost p edvádí novinky v oboru manipulační techniky. 

 Moderní za ízení a software = firma se snaží jít s dobou a využívat 

nejmodern jší technická za ízení. 

 Držitel akreditace Ministerstva školství, t lovýchovy a mládeže pro 

provád ní rekvalifikací = díky této akreditaci společnost provádí školení 

majitel  manipulační techniky, zam stnanc  a provádí i rekvalifikační 

kurzy. 
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 Spokojení zam stnanci = spokojení zam stnanci jsou velmi d ležití 

k tomu, aby společnost byla úsp šná a v podniku vládla pozitivní 

atmosféra.  

 Marketing = společnost se snaží prezentovat prost ednictvím reklamy 

v regionálním tisku, reklamy na vozidlech společnosti, sponzoringem 

regionálních akci atd. 

 Systém zodpov dnosti = tento systém ukládá, každému zam stnanci za 

co je odpov dný a komu se zodpovídá. Každý tedy ví, co je jeho úkolem. 

 Komunikace v podniku = každý týden se scházejí vedoucí jednotlivých 

st edisek s vedením společnosti, aby se navzájem informovali o plánech, 

p ípadných problémech apod. 

 Hrozby 

 Snaha vyhov t zákazníkovi za každou cenu = tato skutečnost m že vést 

k tomu, že zákazníkovi bude vyhov no na úkor navýšení náklad  

podniku a tedy i snížení zisku. 

 Problém najít pracovníka s odpovídající kvalifikací v n kterých 

st ediscích = s tímto problém se potýká p edevším st edisko Servis a 

legislativa VZV. Což je dáno tím, že v blízkosti analyzované firmy se 

nachází automobilka, která má zájem o zam stnance se stejnou 

kvalifikací.  

Z provedené swot analýzy je patrné, že společnost využívá strategii typu SO, což 

znamená, že využívá své silné stránky pro získání výhody. 
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3.3 Finanční analýza 

V této části bude zhodnoceno finanční zdraví společnosti pomocí metod finanční 

analýzy. Pot ebná data budou čerpána z rozvah a výkaz  zisku a ztrát za posledních p t 

let, tedy od roku 2008 do roku 2012. 

3.3.1 Soustavy ukazatelů 

Pomocí analýzy soustav ukazatel  budou odhaleny p ípadné problematické 

oblasti, které bude možné prost ednictvím dalších analýz lépe určit a najít zp soby 

vylepšení dané situace. 

3.3.1.1 Altmanovo Z – skóre 

Prostednictvím tohoto ukazatele lze zjistit, zda se jedná o prosperující nebo 

problémovou společnost. Výpočty jsou uvedeny v následující tabulce.  Jednotlivé 

hodnoty jsou již vynásobené p íslušnými koeficienty. 

Tabulka 3: Altmanovo Z - skóre (zdroj: vlastní zpracování) 

Altmanovo Z- skóre 
Roky 2008 2009 2010 2011 2012 
X1 0,256 0,344 0,378 0,341 0,324 
X2 0,556 0,590 0,581 0,589 0,681 
X3 0,408 0,118 0,384 0,430 0,510 
X4 0,003 0,004 0,003 0,003 0,005 
X5 1,726 1,310 1,388 1,278 1,342 

Z - skóre 2,949 2,366 2,734 2,640 2,863 
 

             

Graf 1: Altmanovo Z - skóre (zdroj: vlastní zpracování) 
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V letech Ň00Ř a Ň01Ň se společnost nachází nad šedou zónou, což znamená, že se 

nepotýká s žádnými problémy. Jiná situace je v období od roku Ň00ř do roku Ň011, kdy 

se společnost nachází sice v šedé zón , ale v její horní hranici, což je pozitivní. Tato 

skutečnost naznačuje, že se společnost potýká s n jakými drobnými problémy. Pozitivní 

na vývoji tohoto ukazatele je, že od roku Ň010 má stoupající trend, což naznačuje, že 

společnost našla ešení svých problém . Výrazný propad v roce Ň00ř byl zp soben 

p edevším hodnotami ukazatel  3 a 5. Pokles t chto ukazatel  je zp soben poklesem 

tržeb v roce Ň00ř a dalším d vodem je výrazn  nižší výsledek hospoda ení v tomto 

roce. Stoupající trend v následujících letech je dán nár stem tržeb a zisku. Dále tento 

ukazatel naznačuje problém se zadlužeností. 

3.3.1.2 Index IN05 

Pomocí tohoto ukazatelem zjistíme d v ryhodnost firmy pro v itele. 

V následující tabulce jsou uvedeny výpočty indexu IN05. Jednotlivé hodnoty jsou již 

vynásobené p íslušným koeficientem. 

Tabulka 4: Index IN 05 (zdroj: vlastní zpracování) 

Index IN05 
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 
aktiva/cizí zdroje 0,39 0,44 0,42 0,44 0,68 
ebit/nákladové úroky 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
ebit/aktiva 0,52 0,15 0,49 0,55 0,65 
výnosy/aktiva 0,39 0,28 0,30 0,29 0,30 
ob žná aktiva/krátkod. závaz. a kbú 0,25 0,44 0,39 0,33 0,32 

IN05 1,91 1,67 1,96 1,97 2,31 
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Graf 2: Index IN05 (zdroj: vlastní zpracování) 

 Tento ukazatel má ve sledovaném období kolísavý pr b h. Od roku 2010 Index 

IN05 roste. V roce 2009 došlo k poklesu. Ani v jednom sledovaném roce společnost 

nedosáhla hodnot šedé zóny Ě0,ř do 1,6ě, proto m žeme íci, že společnost je pro 

v itele d v ryhodná.  

 Z vypočtených hodnot je patrné, že analyzovaná společnost vytvá í hodnotu. 

Dále m žeme p edvídat uspokojivou finanční situaci v analyzovaném podniku. Pokles 

v roce Ň00ř je dán snížením zisku a výnos . Naopak r st od roku Ň010 je zp soben tím, 

že společnost se vymanila z krize a došlo k nár stu tržeb a zisku společnosti. 

3.3.1.3 Kralickův rychlý test 

Kralick v rychlý test slouží k rychlému ohodnocení firmy s pom rn  dobrou 

vypovídací schopností. V následujících tabulkách jsou uvedeny výpočty Kralickova 

rychlého testu a bodové ohodnocení. 

Tabulka 5: Kralickův rychlý test, (zdroj: vlastní zpracování) 

Kralick v rychlý test 
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 
R1 0,66 0,70 0,69 0,70 0,81 
R2 1,30 2,22 0,89 2,52 0,45 
R3 0,13 0,04 0,12 0,14 0,16 

R4 0,23 0,15 0,20 0,10 0,20 
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Tabulka 6: Bodové ohodnocení Kralickova rychlého testu, (zdroj: vlastní zpracování) 

rok 2008 2009 2010 2011 2012 
R1 4 4 4 4 4 
R2 0 0 0 0 0 
R3 3 1 2 3 4 
R4 4 4 4 3 4 

finanční stabilita 2 2 2 2 2 
výnosová situace 3,5 2,5 3 3 4 

celková situace 2,75 2,25 2,5 2,5 3 
 

 

 

 Graf 3: Kralickův rychlý test - celková situace, (zdroj: vlastní zpracování) 

V oblasti finanční stability se analyzovaná společnost pohybuje v tzv. šedé zón , 

protože dosahuje hodnoty Ň v celém sledovaném období. Naopak výnosová situace 

společnosti mimo roku Ň00ř dosahuje hodnot ň a více, takže dosahuje bonitních hodnot. 

Nep íznivá situace v roce Ň00ř je zap íčin na poklesem zisku. Celková situace 

společnosti je pouze v roce 2012 bonitní, a v letech 2008 – Ň011 se společnost pohybuje 

v tzv. šedé zón . Nejnižších hodnoty bylo dosaženo u ukazatele RŇ Ězadluženostě a 

R3(ziskovost) v letech Ň00ř a Ň010. Tento ukazatel tedy naznačuje možné problémy se 

zadlužeností a ziskem v letech 2009 a 2010. 

Z analýzy soustav ukazatel  bylo zjišt no, že společnost má menší problémy 

v rentabilit , což ukázaly Indexy IN a Altmanovo Z – skóre. Dalším problém by mohla 

být zadluženost, což naznačil Kralick v rychlý test a ůltmanovo Z – skóre. 
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3.3.2 Absolutní ukazatele 

Pomocí t chto ukazatel  bude proveden vertikální a horizontální rozbor 

finančních výkaz .  

3.3.2.1 Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Tato analýza ukazuje, jak se ve firm  m ní jednotlivé položky aktiv a pasiv. 

V následující tabulce jsou uvedena vybraná aktiva a pasiva, která budou analyzována. 

Tabulka 7: Vybraná aktiva a pasiva pro horizontální a vertikální analýzu aktiv a pasiv, 

(zdroj: upraveno autorkou dle výročních zpráv společnosti XY s. r. o.) 

 v tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 
Aktiva celkem 76 491 72 315 79 929 86 721 89 545 
Dlouhodobý majetek 29 699 26 703 24 663 29 750 32 470 
Dlouhodobý nehmotný majetek 448 311 174 37 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 29 251 26 392 24 489 29 713 32 470 
Ob žná aktiva 45 873 45 053 54 904 56 467 56 368 
Zásoby 30 000 25 664 28 505 30 245 32 524 
Krátkodobé pohledávky 13 194 11 485 12 189 15 402 12 547 
Krátkodobý finanční majetek 2 679 7 904 14 210 10 820 11 297 
Časové rozlišení 919 559 362 504 707 
Pasiva celkem 76 491 72 315 79 929 86 721 89 545 
Vlastní kapitál 50 426 50 575 55 077 60 478 72 192 

Výsledek hospoda ení minulých 
let 42 736 48 206 46 756 50 856 60 258 

Výsledek hospoda ení b ž. úč. 
obd. 7 470 2 149 8 101 9 402 11 714 
Cizí zdroje 25 821 21 472 24 735 25 600 17 023 
Rezervy 4 005 4 885 5 981 4 303 223 
Dlouhodobé závazky 3 226 6 238 5 935 6 123 945 
Krátkodobé závazky 15 435 8 334 11 944 15 100 15 855 
Bankovní úv ry a výpomoci 3 155 2 015 875 74 0 

Časové rozlišení 244 268 117 643 330 
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1. Horizontální analýza aktiv 

V následující tabulce je zpracována horizontální analýza aktiv. 

Tabulka 8: Horizontální analýza aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 

v tisících Kč 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
Kč % Kč % Kč % Kč % 

Aktiva celkem -4 176 -5,46 7 614 10,53 6 792 8,50 2 824 3,26 

Dlouhodobý majetek -2 996 -10,09 -2 040 -7,64 5 087 20,63 2 720 9,14 

Dlouhodobý 
nehmotný majetek -137 0,00 -137 100,00 -137 -78,74 -37 - 100,00 

Dlouhodobý hmotný 
majetek -2 859 -9,77 -1 903 -7,21 5 224 21,33 2 757 9,28 
Ob žná aktiva -820 -1,79 9 851 21,87 1 563 2,85 -99 -0,18 
Zásoby -4 336 -14,45 2 841 11,07 1 740 6,10 2 279 7,54 
Krátkodobé 
pohledávky -1 709 -12,95 704 6,13 3 213 26,36 -2 855 -18,54 
Krátkodobý finanční 
majetek 5 225 195,04 6 306 79,78 -3 390 -23,86 477 4,41 

Časové rozlišení -360 -39,17 -197 -35,24 142 39,23 203 40,28 
 

V roce Ň00ř díky hospodá ské krizi došlo k poklesu všech položek rozvahy mimo 

krátkodobý finanční majetek, kde je zaznamenán vysoký nár st, což je zp sobeno 

úsporami a snížením pohledávek v tomto roce. D sledkem úspor bylo snížení investic, 

počtu zam stnanc , pokles provozních výdaj . K nejvýrazn jšímu poklesu došlo 

v časovém rozlišení, zásobách a dlouhodobém majetku.  

V roce 2010 se situace ve společnosti zlepšuje, protože dochází k nár stu celkových 

aktiv, který je zap íčin n nár stem ob žných aktiv. Nejvýrazn ji vzrostl krátkodobý 

finanční majetek a to tém  o Ř0%, což je zap íčin no tím, že společnost v tomto roce 

neinvestovala do po ízení nového dlouhodobého majetku a výrazn  nenavýšila počet 

zam stnanc . Dále narostly zásoby společnosti, což nasv dčuje tomu, že společnost 

navýšila objem výroby a prodeje proti roku Ň00ř.  

V roce 2011 výrazn  vzrostl dlouhodobý hmotný majetek společnosti, protože firma 

investovala do obnovy vozového parku, nových stroj  a zmodernizovala p jčovnu. Tato 

investice má za následek pokles krátkodobého finančního majetku v tomto roce. Došlo 

k výraznému snížení dlouhodobého nehmotného majetku, což je dáno tím, že společnost 

má v dlouhodobém majetku software SQL ekonom, který byl po ízen v roce 2006 a 
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v roce Ň01Ň končí jeho odepisování. Společnost neinvestovala další finanční prost edky 

v oblasti dlouhodobého nehmotného majetku. Významný nár st je v krátkodobých 

pohledávkách, který není zap íčin n nár stem tržeb, protože v roce 2011 proti roku 

Ň010 došlo k nepatrnému snížení tržeb a to o 117 000 Kč. Je tedy patrné, že nár st 

pohledávek v aktivech je dán snížením platební morálky odb ratel .   

V roce Ň01Ň se snížil dlouhodobý nehmotný majetek na 0, p íčinou je skončení 

odpis  u softwaru SQL ekonom. Op t narostl dlouhodobý hmotný majetek společnosti, 

protože společnost pokračuje v plánu obnovy vozového parku a nákupu nových 

výrobních za ízení. Došlo k poklesu krátkodobých pohledávek, což je zp sobeno 

zlepšením platební morálky odb ratel , což dokazuje nár st krátkodobého finančního 

majetku společnosti. 

2. Vertikální analýza aktiv 

V následující tabulce je zpracovaná vertikální analýza aktiv. 

Tabulka 9: Vertikální analýza aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 

v procentech 2008 2009 2010 2011 2012 
Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 38,83 36,93 30,86 34,31 36,26 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 1,00 0,00 0,22 0,04 0,00 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 38,24 36,50 30,64 34,26 36,26 
Ob žná aktiva 59,97 62,30 68,69 65,11 62,95 
Zásoby 39,22 35,49 35,66 34,88 36,32 
Krátkodobé pohledávky 17,25 15,88 15,25 17,76 14,01 
Krátkodobý finanční 
majetek 3,50 10,93 17,78 12,48 12,62 

Časové rozlíšení 1,20 0,77 0,45 0,58 0,79 
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Graf 4: Vertikální analýza aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 

 Z uvedených výpočt  je patrné, že se jedná spíše o kapitálov  lehkou společnost, 

protože v tšinu majetku má vázanou v ob žných aktivech.  Dlouhodobý majetek od 

roku Ň00Ř do roku Ň010 klesá, ale v následujících dvou letech dochází k postupnému 

nár stu, což je zp sobeno investicemi do obnovy vozového parku, nákupem nových 

stroj  a modernizací p jčovny. V roce Ň00ř se snížili zásoby, p íčinou je snížení tržeb 

společnosti. Zásoby tvo í v celkových aktivech společnosti významnou část a to proto, 

že společnost garantuje zákazník m, že obdrží zboží do Ň4 hodin. Došlo k navýšení 

krátkodobého finančního majetku, protože v dob  krize společnost neinvestovala. 

V roce Ň010 op t významn  narostl objem krátkodobého majetku společnosti, protože 

společnost v tomto roce shromažďovala finanční prost edky na investice v letech 

následujících. V roce Ň011 narostl objem krátkodobých pohledávek z obchodních 

vztah , d vodem byla nižší platební morálka odb ratel . Tato skutečnost vedla 

k zavedení tvrdších opat ení, která p inesla úsp ch v roce Ň01Ň, kdy došlo ke snížení 

objemu pohledávek. 
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3. Horizontální analýza pasiv 

V následující tabulce je zpracovaná horizontální analýza pasiv. 

Tabulka 10: Horizontální analýza pasiv (zdroj: vlastní zpracování) 

v tisících Kč 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
Kč % Kč % Kč % Kč % 

Pasiva celkem -4 176 -5,46 7 614 10,53 6 792 8,50 2 824 3,26 
Vlastní kapitál 149 0,30 4 502 8,90 5 401 9,81 11 714 19,37 
Výsledek 
hospoda ení 
minulých let 5 470 12,80 -1 450 -3,01 4 100 8,77 9 402 18,49 
Výsledek 
hospoda ení b ž. úč. 
obd. -5 321 -71,23 5 952 276,97  1 301 16,06 2 312 24,59 
Cizí zdroje -4 349 -16,84 3 263 15,20 865 3,50 -8 577 -33,50 
Rezervy 8 80 21,97 1 096 22,44 -1 678 -28,06 -4 080 -94,82 
Dlouhodobé závazky 3 012 93,37 -303 -4,86 188 3,17 -5 178 -84,57 
Krátkodobé závazky -7 101 -46,01 3 610 43,32 3 156 26,42 755 5,00 
Bankovní úv ry a 
výpomoci -1 140 -36,13 -1 140 -56,58 -801 -91,54 -74  -100,00 

Časové rozlišení 24 9,84 -151 -56,34 526 449,57 -313 -48,68 
 

V roce Ň00ř poklesla pasiva společnosti, d vodem bylo p edevším dosažení 

nižšího zisku cca o 70%, což bylo zp sobeno snížením tržeb společnosti. Dále se snížili 

celkové zdroje a to p edevším díky snížení krátkodobých závazk  a bankovních úv r . 

Pokles krátkodobých závazk  je zp soben snížením závazk  z obchodních vztah . 

Tento fakt je zp soben menšími nákupy zásob díky krizi, kterou si společnost v tomto 

roce prošla. Úv r poklesl, protože si firma nový nevzala a postupn  splácí úv r 

stávající. V tomto roce došlo k velkému nár stu dlouhodobých závazk , protože podnik 

vykoupil vozíky ze t í firem ve velkých objemech p ed koncem roku s výhodnou dobou 

splatnosti. Dále narostly rezervy a to skoro o ŇŇ%, d vodem je tvorba rezerv na opravu 

budov. 

V roce Ň010 pasiva vzrostla a to p edevším díky ohromnému nár stu zisku proti 

roku Ň00ř, který je zp soben nár stem tržeb. Zvýšili se cizí zdroje a to o 15% díky 

navýšení rezervy Ě= rezervy zákonné na opravy a rezervy účetní na sociální a zdravotní 

pojišt níě a krátkodobých závazk  cca o ň,5 milion  korun, což je nár st cca 4Ň%, který 

je zp soben nákupem zboží a materiálu p ed koncem roku na pokrytí zakázek, které 

mají být spln ny počátkem roku Ň011. Dále poklesly bankovní úv ry, z d vodu 
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umo ení jeho části. Pokleslo také časové rozlišení a to díky tomu, že výdaje p íštích 

období klesly. P íčinou je, že společnost zrušila pronájem n kterých reklamních ploch 

ve m st , na které platila nájemné zp tn . 

V roce Ň011 op t narostla celková pasiva společnosti. Narostl výsledek 

hospoda ení minulých let, protože společníci nechali zisk pro pot eby společnosti. Dále 

narostl výsledek hospoda ení, což je dáno nár stem tržeb. Cizí zdroje narostly i p es 

pokles rezerv, který je zap íčin n jejím čerpáním ve výši 1 600 000 na opravu 

výrobních za ízení a staveb. Zvýšily se op t krátkodobé závazky cca o 3 miliony korun, 

což je p ibližn  Ň4,5%. Jedná se o žádoucí stav pro analyzovanou společnost. Nejv tší 

podíl na krátkodobých závazcích mají závazky z obchodních vztah , které meziročn  

narostly pouze o 1 958 000 Kč Ě= cca 16ň 000 Kč m síčn ě, což p i r stu výkonové 

spot eby o Ň 807 000 Kč znamená, že pr m rný m síční nár st závazk  by m l být cca 

233 000 Kč. Z uvedeného výpočtu závazk  vyplývá, že dodavatelé neprodlužují dobu 

splácení závazk , ale doba splatnosti závazk  stagnuje kolem ň0 dn . Lze tedy íci, že 

společnost u n kterých dodavatel  nemá p íliš silnou pozici. Bankovní úv ry op t 

klesly. 

V roce Ň01Ň pasiva společnosti mírn  vzrostla. Výrazn  se zvýšil vlastní kapitál 

a to op t díky nár stu výsledku hospoda ení minulých let a výsledku hospoda ení 

b žného účetního období. Cizí zdroje klesly a to díky úplnému vyčerpání rezervy, která 

byla použita na opravy a splacení dlouhodobých závazk  za společníky. Došlo 

k doplacení úv ru, takže bankovní úv ry a výpomoci jsou ve výši 0. Dále snížilo časové 

rozlišení a to díky tomu, že výnosy p íštích období se snížily o 100%, protože v tomto 

roce s žádným zákazníkem nebyla uzav ena smlouva na platbu nájemného za p jčenou 

manipulační techniku dop edu. 
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4. Vertikální analýza pasiv 

V následující tabulce je zpracována vertikální analýza pasiv. 

Tabulka 11: Vertikální analýza pasiv (zdroj: vlastní zpracování) 

v procentech 2008 2009 2010 2011 2012 
Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vlastní kapitál 65,92 69,94 68,91 69,74 80,62 
Výsledek hospoda ení minulých let 55,87 66,66 58,50 58,64 67,29 
Výsledek hospoda ení b ž. úč. 
Období 9,77 2,97 10,14 10,84 13,08 
Cizí zdroje 33,76 29,69 30,95 29,52 19,01 
Rezervy 5,24 6,76 7,48 4,96 0,25 

Dlouhodobé závazky 4,22 8,63 7,43 7,06 1,06 

Krátkodobé závazky 20,18 11,52 14,94 17,41 17,71 

Bankovní úv ry a výpomoci 4,12 2,79 1,09 0,09 0,00 

Časové rozlišení 0,32 0,37 0,15 0,74 0,37 
 

    

Graf 5: Vertikální analýza pasiv (zdroj: vlastní zpracování) 

Jedno ze zlatých pravidel financování íká, že vlastní kapitál a cizí zdroje by m l 

tvo it na celkových pasivech cca 50%.  V analyzované společnosti p evládá v celém 

sledovaném období kapitál vlastní. Tato situace je zp sobena tím, že společníci 

ponechávají zisk pro pot eby společnosti, což velice dob e p sobí na p ípadné v itele. 

Pouze v roce Ň01Ň došlo k uhrazení dlouhodobého závazku za společníky ve výši 5,4 

milionu korun. Vlastní kapitál má v letech 2008 – Ň011 stabilní vývoj, ale v roce 2012 
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výrazn  narostl. Cizí zdroje mají stejný pr b h jako vlastní kapitál. V roce 2012 je 

pokles cizích zdroj  zp soben vyčerpáním rezervy na opravy, uhrazením dlouhodobých 

závazk  a doplacením bankovního úv ru. Krátkodobé závazky mají od roku Ň00ř 

rostoucí pr b h, což je zp sobeno r stem závazk  z obchodních vztah , který odpovídá 

vývoji nár stu zásob v jednotlivých letech sledovaného období. 

3.3.2.2 Horizontální a vertikální analýza výsledovky 

Pomocí této analýzy je zkoumáno, čím jsou ovlivn ny dílčí výsledky 

hospoda ení Ěprovozní, finanční, mimo ádný výsledek hospoda eníě společnosti. 

V následující tabulce jsou uvedeny položky výkazu zisku a ztrát, které byly 

vybrány pro danou analýzu. 

Tabulka 12: Vybrané položky výkazu zisku a ztrát pro horizontální a vertikální analýzu, 

(zdroj: přepracováno autorkou podle výročních zpráv společnosti XY s. r. o.) 

 v tisících Kč 2008 2009 2010 2011 2012 
Tržby za prodej zboží 48 964 42 081 49 258 54 502 54 441 
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 37 221 32 364 35 504 38 557 39 391 
Obchodní marže 11 743 9 717 13 754 15 945 15 050 
Výkony 77 065 41 634 58 202 58 498 64 456 
Tržby za prodej vlas. výr. a sl. 68 897 42 179 55 755 51 253 59 028 
Výkonová spot eba 55 637 27 206 40 674 43 481 46 435 
P idaná hodnota 33 171 24 145 31 282 30 962 33 071 
Osobní náklady 23 264 17 085 17 691 17 834 17 940 
Mzdové náklady 17 948 12 254 12 767 12 980 13 086 
Dan  a poplatky 233 248 267 258 267 
Odpisy DHM a DNM 3 701 3 859 3 532 3 919 4 500 
Tržby z prodeje DHM 14 423 10 650 6 128 5 269 6 971 
Provozní výsledek hospoda ení 9 764 2 828 10 046 11 893 14 888 
Výnosové úroky 8 5 12 5 36 
Nákladové úroky 404 167 95 261 151 
Finanční výsledek hospoda ení -131 -243 -264 -165 -332 
Da  z p íjmu za b žnou činnost 2 163 436 1 681 2 326 2 842 

Výsledek hospoda ení za b žnou 
činnost 7 470 2 149 8 101 9 402 11 714 
Mimo ádný výsledek hospoda ení 0 0 0 0 0 
Výsledek hospoda ení za účetní 
období 7 470 2 149 8 101 9 402 11 714 
Výsledek hospoda ení p ed 
zdan ním 9 633 2 585 9 782 11 728 14 556 
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1. Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

V následující tabulce je zpracována horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Tabulka 13: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (zdroj: vlastní zpracování) 

v tisících Kč 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Kč % Kč % Kč % Kč % 
Tržby za prodej zboží -6 883 -14,06 7 177 17,06 5 244 10,65 -61 -0,11 

Náklady vynaložené 
na prodané zboží -4 857 -13,05 3 140 9,70 3 053 8,60 834 2,16 
Obchodní marže -2 026 -17,25 4 037 41,55 2 191 15,93 -895 -5,61 
Výkony -35 431 -45,98 16 568 39,79 296 0,51 5 958 10,18 

Tržby za prodej vlast. 
výr. a služeb -26 718 -38,78 13 576 32,19 -4 502 -8,07 7 775 15,17 
Výkonová spot eba -28 431 -51,10 13 468 49,50 2 807 6,90 2 954 6,79 

P idaná hodnota -9 026 -27,21 7 137 29,56 -320 -1,02 2 109 6,81 
Osobní nákladdy -6 179 -26,56 606 3,55 143 0,81 106 0,59 

Mzdové náklady -5 694 -31,72 513 4,19 213 1,67 106 0,82 
Dan  a poplatky 15 6,44 19 7,66 -9 -3,37 9 3,49 
Odpisy DHM a DNM 158 4,27 -327 -8,47 387 10,96 581 14,83 

Tržby z prodeje DHM 
a materiálu -3 773 -26,16 -4 522 -42,46 1 847 30,14 1 702 32,30 

Provozní výsledek 
hospoda ení -6 936 -71,04 7 218 255,23 1 847 18,39 2 995 25,18 
Výnosové úroky -3 -37,50 7 140,00 -7 -58,33 31 620,00 
Nákladové úroky -237 -58,66 -72 -43,11 166 174,74 -110 -42,15 

Finanční výsledek 
hospoda ení -112 85,50 -21 8,64 99 -37,50 -167 101,21 

Da  z p íjmu za 
b žnou činnost -1 727 -79,84 1 245 285,55 645 38,37 516 22,18 

Výsledek hospoda ení 
za b žnou činnost -5 321 -71,23 5 952 276,97 1 301 16,06 2 312 24,59 

Mimo ádný výsledek 
hospoda ení 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledek hospoda ení 
za účetní období -5 321 -71,23 5 952 276,97 1 301 16,06 2 312 24,59 

 

Tržby za prodej zboží se snížili v letech 200ř, díky tomu, že společnost prošla 

krizí, což dokazuje nár st tržeb v roce Ň010 a Ň011, kdy se společnosti op t začalo da it. 

V roce Ň01Ň došlo proti roku Ň011 k mírnému poklesu tržeb. S tržbami za prodej zboží 

jsou spjaty náklady vynaložené na prodané zboží, proto mají shodný pr b h s tržbami 
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za prodané zboží mimo roku Ň01Ň, kdy mírn  narostly, což naznačuje mírný nár st ceny 

zboží. Dále s tržbami za prodej zboží souvisí marže, která má stejný pr b h. 

Výkony společnosti siln  poklesly v roce Ň00ř, kdy se společnost potýkala 

s krizí. Naopak v roce Ň010 se společnosti op t začalo da it, což dokazuje nár st 

výkon  tém  o 40%.  Tento nár st je zp soben tím, že společnost navýšila výrobu 

náhradních díl  a repasované manipulační techniky. V dalších letech mají výkony 

společnosti rostoucí tendenci. 

Tržby za prodej vlastních výrobk  a služeb mají kolísavou tendenci. V roce 

Ň00ř velmi výrazn  poklesly, což bylo op t zp sobeno krizí, s kterou se společnosti 

potýkala. V roce Ň010 tržby narostly o ňŇ%, ale naopak v roce Ň011 mírn  klesly a 

v roce Ň01Ň narostly o 15%. Pokles tržeb za prodej vlastních výrobk  a služeb v roce 

Ň011 je vykompenzován nár stem tržeb za prodej zboží. Tato skutečnost ukazuje na 

tendence nakupovat novou manipulační techniku místo repasované. 

Výkonová spot eba vyjad uje spot ebu energií, materiál  a služeb. Vývoj 

výkonové spot eby je úzce spjat s výkony společnosti, takže má jim odpovídající 

pr b h. K poklesu výkonové spot eby došlo pouze v roce Ň00ř, kdy bylo spot ebováno 

mén  energie, materiálu a služeb v závislosti na omezení aktivit v ekonomické krizi. 

P idaná hodnota společnosti by v čase m la r st. Toto pravidlo analyzovaná 

společnost nespl uje v letech 2009 a Ň011. P idaná hodnota je závislá na výkonech, 

výkonové spot eb  a obchodní marži, proto má stejný pr b h v čase jako tyto položky 

výkazu zisku a ztrát. 

V roce Ň00ř osobní náklady snížily o Ň6,5% z d vodu snížení počtu 

zam stnanc , ke kterému byla společnost donucena hospodá skou krizí, kterou si 

v tomto roce prošla. V dalších letech osobní náklady mírn  rostou, protože v roce 2010 

společnost nabrala dva nové zam stnance. 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce 2010 klesly, 

protože společnost díky krizi v roce Ň00ř neprovedla žádné investice. V letech 2011 a 

Ň01Ň došlo k nár stu odpis  a to díky tomu, že společnost investovala do obnovy 

vozového parku a modernizace p jčovny. 

Významnou položkou jsou také tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a 

materiálu, které jsou značn  vysoké a to p edevším v letech Ň00Ř a Ň00ř. Výše prodeje 

dlouhodobého majetku je zp sobena obnovou vozového parku. ůle významn jší část 
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tvo í tržby z prodeje materiálu, které zahrnují prodej manipulační techniky, na které 

nebyly provedeny žádné úpravy. Jedná se manipulační techniku, která byla koupena se 

zám rem, že na ní budou provedeny úpravy a následn  se prodá jako „výrobek“ 

Ěrepasovaná manipulační technikaě. Z tohoto d vodu je účtováno do materiálu a ne do 

zboží. 

Provozní výsledek hospoda ení má rostoucí tendenci. V roce 2009 došlo k poklesu o 

71%, což potvrzuje, že společnost si prošla krizí. Naopak v roce Ň010 se společnosti 

začalo velice da it, protože provozní výsledek hospoda ení vzrostl o Ň77%.  

Finanční výsledek hospoda ení má kolísavý pr b h a je záporný v celém 

sledovaném období. V roce Ň011 se snížil a ve zbývajících letech vzrostl. Tento pr b h 

je zp soben vývojem úv ru a kurzu české koruny v či euru. Bankovní úv r, který 

společnost má se blíží ke konci své splatnosti, proto se pom r úroku na celkové splátce 

snižuje. Díky tomu se snižují nákladové úroky. Další položkou jsou ostatní finanční 

náklady, které zahrnují poplatky bankám za vedení účtu apod. a kurzové rozdíly. 

Nap íklad v roce 2012 byl kurz koruny k euru velmi nestabilní, nap íklad na konci 

prvního kvartálu byl kurz Ň4,4ň5 Kč/EUR a na začátku července byl kurz tém  Ň6 

Kč/EUR. Vzhlede k tomu, že společnost obchoduje se zahraničím, tak se jí tyto výkyvy 

kurzu dotýkají. 

Výsledek hospoda ení má odpovídající pr b h provoznímu výsledku hospoda ení, 

což znamená v roce 2009 propad a v letech následujících nár st. 

2. Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

V této části bude zpracována vertikální analýza výkazu zisku a ztrát. 

 Vertikální analýza výnos  

Tabulka 14: Vertikální analýza výnosů (zdroj: vlastní zpracování) 

v procentech 2008 2009 2010 2011 2012 

celkové výnosy 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
tržby za prodej 
zboží 34,39 44,23 42,99 45,70 42,93 
výkony 54,12 43,76 50,80 49,05 50,83 
tržby za prodej 
vlastních výrobk  a 
služeb 48,39 44,34 48,67 42,97 46,55 
tržby z prodeje 
DHM 10,13 11,20 5,35 4,42 5,50 

výnosové úroky 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03 



 

61 
 

          

 

Graf 6: Vertikální analýza výnosů (zdroj: vlastní zpracování) 

Nejvýrazn jší podíl na celkových výnosech tvo í tržby za prodej zboží a tržby za 

prodej vlastních výrobk  a služeb. Nelze tedy íci, zda se jedná výhradn  o výrobní 

společnost nebo o firmu, která pouze prodává zboží. V roce Ň00Ř a Ň00ř tvo í tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu cca 10%, protože prodávají manipulační 

techniku, na které nebyly provedeny žádné úpravy, a je tedy v účetnictví za azena do 

materiálu. Jedná se manipulační techniku, která byla koupena se zám rem, že na ní 

budou provedeny úpravy a následn  se prodá jako „výrobek“ Ěrepasovaná manipulační 

technika). Z tohoto d vodu je účtováno do materiálu a ne do zboží. 

Zanedbatelný podíl na celkových výnosech tvo í výnosové úroky. Naopak velice 

významné jsou výkony společnosti, které mají v podstat  konstantní vývoj mimo roku 

2009, kdy došlo k jejich poklesu. 

V roce Ň00ř výrazn  poklesly celkové tržby sledovaného podniku. Pokles je 

zap íčin n hospodá skou krizí, kterou si prošel obor podnikání manipulační techniky. 

Tato skutečnost bude patrná ze srovnání XY s. r. o. s konkurencí. 
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 Vertikální analýza nákladů 

Tabulka 15: Vertikální analýza nákladů (zdroj: vlastní zpracování) 

v procentech 2008 2009 2010 2011 2012 
celkové náklady 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

náklady vynaložené 
na prodané zboží 27,59 34,81 33,35 35,09 34,22 
výkonová spot eba 41,24 29,26 38,20 39,58 40,34 
osobní náklady 17,24 18,35 16,62 16,23 15,59 

dan  a poplatky 0,17 0,27 0,25 0,24 0,23 

odpisy DHM a 
DNM 2,74 4,15 3,32 3,57 3,91 

nákladové úroky 0,30 0,18 0,09 0,24 0,13 
 

 

Graf 7: Vertikální analýza nákladů (zdroj: vlastní zpracování) 

Nejvýznamn jší část celkových náklad  tvo í výkonová spot eba a náklady 
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vertikální analýzy náklad  patrné, že vývoj náklad  za prodané zboží a výkonová 

spot eba odpovídají vývoji p íslušných výnos . 

3.3.2.3 Analýza cash flow 

K provedení této analýzy bylo vybráno n kolik významných položek z p ehledu 

o pen žních tocích. Tato data jsou uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 16: Vybrané položky z cash flow, (zdroj: přepracováno autorkou podle výročních 

zpráv společnosti XY s. r. o.) 

 v tisících Kč 2008 2009 2010 2011 2012 

Stav pen žních prost edk  na začátku úč. 
období 5 397 2 679 7 904 14 210 10 820 

Účetní zisk nebo ztráta za b ž. činnost p ed 
zdan ním 9 633 2 585 9 782 11 728 14 556 
Čistý pen žní tok z provozní činnosti 17 790 6 116 11 781 5 864 12 742 

Čistý pen žní tok vztahující se k investiční 
činnosti -5 434 -780 -814 -8 345 -814 
Čistý pen žní tok vztahující se k finanční 
činnosti -10 424 -111 -4661 -909 -5 331 
Čisté zvýšení/snížení pen žních prost edk  1 932 5 225 6 306 -3 390 477 

Stav pen žních prost edk  na konci období 2 679 7 904 14 210 10 820 11 297 
 

Čistý pen žní tok z provozní činnosti je v celém období kladný a má kolísavý 

pr b h. V roce 2009 a Ň011 se výrazn  snížil. Pokles v roce Ň00ř je dán snížením 

hospodá ského výsledku společnosti a v roce Ň011 je pokles zap íčin n čerpáním 

rezervy a nár stem skladových zásob, protože společnost garantuje zákazníkovi, že 

obdrží zboží do Ň4 hodin. V letech Ň00Ř, Ň010 a Ň01Ň čistý pen žní tok z provozní 

činnosti roste a to díky pozitivnímu vývoj hospodá ského výsledku. 

Čistý pen žní tok z investiční činnosti by m l být záporný, což sledovaná 

společnost spl uje v celém analyzovaném období. Tato skutečnost znamená, že 

společnost v každém roce provedla menší či v tší investici. Nejv tší investice byly 

v letech Ň00Ř a Ň011, kdy společnost investovala do obnovy vozového parku, výrobních 

stroj  a za ízení, rekonstrukce areálu a modernizace p jčovny. 

Čistý provozní tok z finanční činnosti je v celém sledovaném období záporný a 

má kolísavý pr b h. V letech Ň00ř a Ň011 výrazn  vzrostl, což je dáno tím, že 

společnost umo ila v tší část úv ru. Naopak v letech 2010 a 2012 čistý provozní tok 
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z finanční činnosti siln  poklesl. Pokles v roce Ň01Ň je zap íčin n tím, že byly splaceny 

dlouhodobé závazky za společníky ve výši 5,4 milion  korun. Pokles v roce 2010 je 

zp soben dopady zm nou vlastním kapitálu, protože se snížil výsledek hospoda ení 

minulých let p ibližn  o 1,5 milionu korun. Dalším d vodem je nár st krátkodobých 

závazk . 

3.3.3 Rozdílové ukazatele 

V této části bude provedena analýza rozdílových ukazatel , kterými jsou čistý 

pracovní kapitál a čisté pohotové prost edky. 

3.3.3.1 Čistý pracovní kapitál 

V následující tabulce je uveden výpočet čistého pracovního kapitálu. 

Tabulka 17: Čistý pracovní kapitál (zdroj: vlastní zpracování) 

v tisících Kč 2008 2009 2010 2011 2012 
Zásoby 30 000 25 664 28 505 30 245 32 524 
Krátkodobé pohledávky 13 194 11 485 12 189 15 402 12 547 
Finanční majetek 2 679 7 904 14 210 10 820 11 297 
Krátkodobý ob žný majetek 45 873 45 053 54 904 56 467 56 368 
Krátkodobé závazky 15 435 8 334 11 944 15 100 15 855 
B žné bankovní úv ry 3 155 2 015 875 74 0 
Krátkodobé závazky 18 590 10 349 12 819 15 174 15 855 
Čistý pracovní kapitál 27 283 34 704 42 085 41 293 40 513 

  

 

Graf 8: Čistý pracovní kapitál (zdroj: vlastní zpracování) 
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Čistý pracovní kapitál je v celém sledovaném období kladný, což znamená, že 

krátkodobé závazky jsou nižší než krátkodobý majetek, který je zdrojem pro splácení 

práv  t chto závazk . Dalo by se tedy íci, že podnik má k dispozici tzv. „finanční 

polštá .“ 

Čistý pracovní kapitál má až do roku Ň010 stoupající trend, což je dáno nár stem 

finančního majetku, poklesem krátkodobých závazk  a splácením úv ru. Nár st 

finančního majetku je zap íčin n tím, že v roce Ň010 společnost neinvestovala do 

nového výrobních za ízení či nových vozidel. Naopak v letech Ň011 a Ň01Ň má tento 

ukazatel mírn  klesající trend, což je dáno poklesem finančního majetku, který je 

zp soben investicí do plánované obnovy vozového parku. 

3.3.3.2 Čisté pohotové prostředky 

V následující tabulce je proveden výpočet čistých pohotových prost edk   

za sledované období. 

Tabulka 18: Čisté pohotové prostředky (zdroj: vlastní zpracování) 

V tisících Kč 2008 2009 2010 2011 2012 
Peníze 862 508 520 249 580 
Účty v bankách 1817 7396 13690 10571 10717 
Celkem pohotové 
prost edky 2679 7904 14210 10820 11297 
Krátkodobé závazky 15435 8334 11944 15100 15855 

Čisté pohotové prost edky -12756 -430 2266 -4280 -4558 
 

 

Graf 9: Čisté pohotové prostředky (zdroj: vlastní zpracování) 
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Čisté pohotové prost edky rostou do roku Ň010. V roce Ň00Ř je patrné, že 

společnost m la velké problémy s platební neschopností. D vodem byly pohledávky 

s dlouhou lh tou splatnosti a pohledávky za odb rateli v insolvenčním ízení. 

Společnost z t chto d vod  stanovila v roce Ň00Ř pravidla, podle kterých bude 

postupováno v či neplatícím zákazník m. Opat ení jsou následující: pokud je zákazník 

s platbou v prodlení Ň1 dn  po splatnosti, pak další zboží mu bude prodáno za hotové 

peníze, na dobírku, a nebo bude muset akceptovat platbu p edem. Pokud je odb ratel ve 

zpožd ní více jak 45 dní, dochází k vymáhání pohledávky soudní cestou. V roce 2009 je 

patrné, že stanovená opat ení jsou účinná, ale i p esto z výsledk  vyplývá problém 

s likviditou. V roce Ň010 jsou čisté pohotové prost edky kladné, což zap íčinil nár st 

pen z na bankovním účtu o 6Ňř4 tis. Kč. Díky tomu v tomto roce společnost 

eliminovala problém s platební schopností. Nár st pen žních prost edk  je zp soben 

tím, že společnost v tomto roce neprovedla žádné investice. Bohužel v letech 2011 a 

Ň01Ň jsou op t čisté pohotové prost edky záporné, což je dáno poklesem pen žních 

prost edk  na bankovním účtu a nár stem krátkodobých závazk . Tato situace op t 

nasv dčuje problému s likviditou. 

3.3.3.3 Čistý peněžní majetek 

V následující tabulce je proveden výpočet ukazatel čistý pen žní majetek. 

Tabulka 19: Čistý peněžní majetek (zdroj: vlastní zpracování) 

v tisících Kč 2008 2009 2010 2011 2012 
Čistý pen žní majetek -702 10 180 13 580 11 048 7 989 
 

    

Graf 10: Čistý peněžní majetek (zdroj: vlastní zpracování) 
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Ukazatel čistý pen žní majetek udává, o kolik tisíc korun jsme v plusu nebo 

v mínusu v p ípad  nutnosti splatit všechny krátkodobé závazky nejlikvidn jším 

majetkem. Z toho vyplývá, že v roce Ň00Ř je společnost v mínusu, což znamená, že 

nemá dostatek prost edk  pro okamžité splacení všech krátkodobých závazk . Tento 

stav je zp soben krátkodobým bankovním úv rem ve form  kontokorentu, vyšším 

stavem krátkodobých závazk  a zásob oproti roku 2009. V ostatních sledovaných letech 

společnosti dosáhla kladné hodnoty, takže má dostatek prost edk  ke splacení všech 

svých krátkodobých závazk . 

3.3.4 Poměrové ukazatele 
Pomocí této analýzy je možné získat p edstavu o základních charakteristikách 

firmy, jako je zadluženost, likvidita, rentabilita, aktivita atd. 

Ukazatelé rentability informují o tom, jakého efektu společnost dosáhla 

vložením kapitálu. V této části by se m l potvrdit problém se ziskovostí společnosti, 

který vyplynul z Altmanova Z – skóre a Indexu d v ryhodnosti.  

V následující tabulce jsou zpracovány jednotlivé typy ukazatel  rentability 

Tabulka 20: Ukazatelé rentability (zdroj: vlastní zpracování) 

ukazatel/rok 2008 2009 2010 2011 2012 
ROA (%) 13,12 3,81 12,36 13,82 16,42 
ROE (%) 14,81 4,25 14,71 15,55 16,23 

ROS (%) 6,34 2,55 7,71 8,89 10,32 
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V této části budou popsány jednotlivé ukazatele rentability. 

 Rentabilita celkových aktiv 

 
Graf 11: Rentabilita celkových aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 

Rentabilita celkových vložených aktiv ĚROůě ukazuje, že v roce 2009 nastal 

výrazný propad na ň,Ř1%, což znamená, že společnost ne p íliš efektivn  využívá 

majetek. D vodem byl značný pokles výsledku hospoda ení za b žné období, který byl 

zp soben krizí, která tento obor zasáhla, což bude patrné ze srovnání společnosti XY s. 

r. o. s konkurencí. Od roku Ň010 má rentabilita celkových aktiv rostoucí trend, což je 

dáno r stem výsledku hospoda ení za b žné období. R st tohoto ukazatele znamená, že 

společnost začíná efektivn  využívat sv j majetek. Společnost toho dosáhla tím, že 

odprodala nepoužívaný majetek, mezi který pat ila technika nabízená k pronájmu, o 

kterou nebyl dlouhodobý zájem.  
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 Rentabilita vlastního kapitálu 

 

Graf 12: Rentabilita vlastního kapitálu (zdroj: vlastní zpracování) 

Rentabilita vlastního kapitálu roste mimo roku Ň00ř, kdy došlo k velkému 

poklesu zisku, který je op t zap íčin n krizí. Ve zbylých čty ech sledovaných letech 

dosahuje společnost velice uspokojivých hodnot, které nasv dčují tomu, že se 

společník m zhodnocují jejich vklady do společnosti. Díky vysokým hodnotám 

rentability vlastního kapitálu je společnost atraktivní pro p ípadné investory. 

 Rentabilita tržeb 

 

Graf 13: Rentabilita tržeb (zdroj: vlastní zpracování) 
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Rentabilita tržeb stejn  tak, jako p edchozí ukazatele rentability dosáhla 

nejnižších hodnot v roce Ň00ř, kdy je op t d vodem velký pokles zisku. Od roku Ň010 

má tento ukazatel rostoucí tendenci, což znamená, že společnost neustále navyšuje 

získaný zisk z jedné koruny tržeb.  

 Srovnání společnosti XY s. r. o. s jejími konkurenty 

Společnost XY s. r. o. nebude srovnána s oborovým pr m rem, protože by  

toto srovnání nebylo p íliš pr kazné. Je velice obtížné za adit společnost, do 

konkrétního oboru podnikání, protože společnost má velice široký obor podnikání, i 

když je zam ena  

na manipulační techniku. Proto bude srovnání provedeno s jejími nejv tšími 

konkurenty. 

V textu budou uvedeny tabulky pro srovnání pouze pro roky Ň00ř a 2010, aby 

bylo patrné, že obor podnikání společnosti XY s. r. o. byl siln  zasažen hospodá skou 

krizí v roce Ň00ř, a že v následujícím roce došlo ke zlepšení situace v oboru. Pro ostatní 

roky budou tabulky uvedeny v p íloze. 

Tabulka 21: Rentabilita konkurence v roce 2009 (zdroj: vlastní zpracování) 

v procentech ROA ROE ROS 
 Unikont group s. r. o. 2 4,1 0,48 
 

Linde Material Handling 
Česká republika s. r. o. 8,67 15,64 3,56 

 Still ČR s. r. o. 7,1 9,27 2,82 
 Toyota Material Hanling 

CZ -2,53 -14,62 -1,69 
 Pr m r 3,81 3,60 1,29 
 XY s. r. o. 3,81 4,25 2,55 
  

Tabulka 22: Rentabilita konkurence v roce 2010 (zdroj: vlastní zpracování) 

v procentech ROA ROE ROS 

Unikont group s. r. o. 4,72 8,18 0,97 

Linde Material Handling 
Česká republika s. r. o. 17,33 27,52 5,62 
Still ČR s. r. o. 5,21 15,09 2,78 
Toyota Material Hanling 
CZ 9,43 23,57 3,15 

Pr m r 9,17 18,59 3,13 
XY s. r. o. 12,36 14,71 7,71 



 

71 
 

Tabulka 23:Rentabilita konkurence v roce 2012 (zdroj: vlastní zpracování) 

v procentech ROA ROE ROS 

Linde Material Handling 
Česká republika s. r. o. 15,73 24,05 3,94 

Still ČR s. r. o. 10,95 28,79 3,66 
Toyota Material Hanling 
CZ 4,46 8,67 0,96 
Pr m r 7,79 15,38 2,14 
XY s. r. o. 16,42 16,23 10,32 

 

Z uvedeného srovnání je patrné, že v roce Ň00ř se celého oboru manipulační 

techniky siln  dotkla hospodá ská krize. Pokud srovnáme rentabilitu celkových aktiv, 

tržeb a vloženého kapitálu, tak zjistíme, že společnost XY s. r. o. se pohybuje n kde 

uprost ed mezi t mito konkurenty. 

V roce Ň010 došlo ke zlepšení situace v celém oboru manipulační techniky. 

D kazem je nár st všech sledovaných ukazatel  rentability.  U ukazatele rentabilita 

celkových aktiv sledovaná společnost p evyšuje oborový pr m r a je na druhém míst  

ze všech sledovaných konkurent . Lze íci, že dosahuje velice dobrých hodnot. 

Rentabilita vloženého kapitálu nep esahuje oborový pr m r, což značí, že je pro 

investory výhodn jší investovat do konkurent , než do společnosti XY s. r. o. Hodnota 

rentability tržeb dosahuje cca o ň% vyšší hodnotu, než je oborový pr m r. To znamená, 

že společnost dosahuje vyšších výnos  z jedné koruny tržeb než její konkurenti. 

Z výše uvedených výpočt  a srovnání s konkurencí lze usoudit, že společnost se 

potýká s problémy v ziskovosti i p esto, že došlo ke zlepšení u n kterých ukazatel  

rentability. 
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3.3.4.1 Likvidita  
Ukazatelé likvidity udávají schopnost společnosti dostát svým závazk m  

a zárove  p edstavují souhrn všech potenciálních prost edk , které má společnost 

k dispozici pro spln ní všech svých závazk . V následující tabulce jsou uvedeny 

výpočty ukazatel  likvidity. 

Tabulka 24: Ukazatelé likvidity (zdroj: vlastní zpracování) 

ukazatel/rok 2008 2009 2010 2011 2012 
B žná likvidita 2,97 5,41 4,60 3,74 3,56 
Pohotová likvidita 1,03 2,33 2,21 1,74 1,50 
Okamžitá likvidita 0,17 0,95 1,19 0,72 0,71 
 

V následujícím textu budou popsány jednotlivé ukazatele likvidity. 

 Běžná likvidita 

 
Graf 14: Běžná likvidita (zdroj: vlastní zpracování) 

B žná likvidita společnosti má klesající tendenci mimo rok Ň00ř, kdy došlo 

k nár stu. Nár st je zp soben nižšími krátkodobými dluhy. V celém sledovaném období 

společnost p evyšuje doporučenou hodnotou 1,57. Lze tedy íci, že společnost XY s. r. 

o. je likvidní. 

  

                                                 
7 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Brno : Computer Press, a. s., 2011. 152 s. ISBN 978-
80-251-3386-6. 
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 Pohotová likvidita 

 

Graf 15: Pohotová likvidita (zdroj: vlastní zpracování) 

Pohotová likvidita má op t klesající pr b h mimo roku Ň00ř. Klesání tohoto 

ukazatele signalizuje zhoršující se platební a finanční situaci společnosti. V roce 2008 a 

Ň01Ň se společnost nachází v doporučeném rozmezí. V letech 2009 – Ň011 se nachází 

nad horní hranicí doporučeného rozmezí. V roce Ň00ř je nár st zp soben poklesem 

krátkodobých závazk  společnosti. D vodem této skutečnosti je zm na periody 

obchodních vztah , která spočívá ve zm nách doby splatnosti a nákupu materiálu ve 

velkých množstvích za nižší ceny. Dále se kladn  projevilo zp ísn ní obchodních 

podmínek s pozd  platícími zákazníky. Pokles pohotové likvidity v následujících letech 

je dán nár stem držených zásob a krátkodobých závazk . 
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 Okamžitá likvidita 

 

Graf 16: Okamžitá likvidita (zdroj: vlastní zpracování) 

Okamžitá likvidita společnosti má kolísavý pr b h. V roce Ň00ř a Ň010 siln  

narostla, zatímco v ostatních letech poklesla. V roce Ň00Ř společnost nedosahuje ani 

spodní hranice doporučených hodnot, což znamená, že má problém s platební 

schopností. V tomto roce m la společnost velké prost edky vázané v pohledávkách, což 

je vid t z rozdílu okamžité a pohotové likvidity. Společnost se potýkala se špatnou 

platební morálkou odb ratel . Tento problém se společnost snažila vy ešit pomocí 

opat ení proti neplatícím zákazník m včas. Opat ení byla následující: pokud je zákazník 

s platbou ve zpožd ní Ň1 dn  po splatnosti, pak další zboží mu bude prodáno za 

hotovost nebo na dobírku a p ípadn  platba p edem. Pokud je ve zpožd ní více jak 45 

dní, dochází k vymáhání soudní cestou.  Zlepšení okamžité likvidity v letech 2009 a 

2010 není dán zlepšením platební morálky, protože doba obratu pohledávek stále roste. 

Toto zlepšení je dáno tím, že společnost v t chto letech neprovedla žádné investice 

z d vodu ekonomické krize, kterou si prošla v roce 2009. V ostatních letech společnost 

p esahuje horní doporučenou hranici, což je 0,58. Tato situace také není p íliš pozitivní, 

protože naznačuje neefektivní využívání finančních prost edk . 

                                                 
8 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Brno : Computer Press, a. s., 2011. 152 s. ISBN 978-
80-251-3386-6. 
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3.3.4.2 Zadluženost 
Ukazatelé zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji společnosti. 

V následující tabulce jsou uvedeny výpočty ukazatel  zadluženosti. 

Tabulka 25: Ukazatele zadluženosti (zdroj: vlastní zpracování) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost (%) 33,76 29,69 30,95 29,52 19,01 
Koeficient samofinancování (%) 65,92 69,94 68,91 69,74 80,62 
Úrokové krytí 24,84 16,48 103,97 45,93 97,40 
Doba splácení dluhu (rok) 1,23 2,71 1,59 3,63 1,32 

 

 Celková zadluženost 

 

Graf 17: Celková zadluženost (zdroj: vlastní zpracování) 

Celková zadluženost společnosti pouze v letech Ň00Ř a Ň010 dosahuje spodní 

hranice doporučeného rozmezí, které činí ň0 – 60%.  Snižování zadluženosti společnosti 

je dáno splácením úv ru. Velký pom r vlastního kapitálu na celkovém kapitálu je 

zap íčin n tím, že společníci nechávají zisk ve společnosti, pouze v roce 2012 byly 

splaceny dlouhodobé závazky za společníky. Společnost tedy pro v itele vykazuje 

p ijatelné riziko a nepotvrzuje se tak problém se zadlužeností, který naznačovalo 

Altmanovo Z – skóre a Kralick v rychlý test. 

Dále bude provedeno srovnání celkové zadluženosti společnosti XY s. r. o. se 

zadlužeností jejich t ech nejv tších konkurent . Sledovaná společnost je hluboko pod 
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pr m rem celkové zadluženosti jejich nejv tších konkurent , jak je patrné z následující 

tabulky. 

Tabulka 26: Celková zadluženost konkurentů (zdroj: vlastní zpracování) 

v procentech 2008 2009 2010 2011 2012 

Still ČR s. r. o. 47,5 44,9 63,5 65 67,7 
Linde Material Handling Česká 
republika s. r. o. 44,9 46,3 46,5 50,5 48,8 

Toyota Material Hanling CZ 66,9 65,7 59 65,5 64,2 

Průměr 53,1 52,3 56,33 60,33 60,23 
XY s. r. o. 33,76 29,69 30,95 29,52 19,01 

 

 Koeficient samofinancování 

 

Graf 18: Koeficient samofinancování (zdroj: vlastní zpracování) 

Koeficient samofinancování má rostoucí pr b h mimo roku Ň010, kdy došlo 

k poklesu o 1%. Z uvedeného výpočtu je patrné, že společnost z velké části financuje 

svá aktiva z vlastního kapitálu. 
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 Úrokové krytí 

 

Graf 19: Úrokové krytí (zdroj: vlastní zpracování) 

V celém sledovaném období hodnoty úrokového krytí p evyšují minimální 

doporučenou hranici, kterou je 19. Lze tedy íci, že dosažený zisk n kolikanásobn  

p evyšuje placené úroky. D vodem vysokých hodnot úrokového krytí je, že zisk je 

n kolikanásobn  vyšší než nákladové úroky. 

 Doba splácení dluhu 

 

Graf 20: Doba splácení dluhu (zdroj: vlastní zpracování) 

                                                 
9 KNÁPKOVÁ, ůdriana; PůVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady. 
Praha : GRADA Publishing, a. s., 2010. 205 s. ISBN 978-80-247-3349-4. 
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 Doba splacení dluhu má kolísavou tendenci. V letech 2009 a 2011 je 

zaznamenán nár st, který je zp soben poklesem provozního cash flow. Pokles 

provozního cash flow je v roce 2009 zp soben výrazným poklesem hospodá ského 

výsledku společnosti a v roce Ň011 je zap íčin n zvýšením investic. 

3.3.4.3 Aktivita 

Ukazatelé aktivity udávají, jak efektivn  podnik hospoda í se svými aktivy.  

Vybrané položky aktivity, které je nutné porovnávat s oborovým pr m rem, 

budou srovnány s nejv tšími konkurenty společnosti XY s. r. o. z d vodu v tší 

vypovídací schopnosti. 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty jednotlivých ukazatel  aktivity 

společnosti XY s. r. o. 

Tabulka 27: Ukazatele aktivity (zdroj: vlastní zpracování) 

ukazatel/rok 2008 2009 2010 2011 2012 
Obrat celkových aktiv 1,54 1,17 1,31 1,22 1,27 
Obrat stálých aktiv 3,97 3,16 4,26 3,55 3,49 
Doba obratu zásob (dny) 91,63 109,65 97,72 102,96 103,19 
Doba obratu pohledávek 
(dny) 35,98 41,06 43,95 51,15 41,03 

Doba obratu závazk  (dny) 23,11 22,90 28,50 34,97 21,07 
 

 Obrat celkových aktiv 

 
Graf 21: Obrat celkových aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrat celkových aktiv v celém sledovaném období p esahuje minimální 

doporučenou hranici 110, což značí úm rnou majetkovou vybavenost podniku a jeho 

efektivní využití. Pokles v roce Ň00ř je zap íčin n poklesem tržeb. Společnost se 

nachází t šn  nad doporučenou hranici, je tedy nutné omezit investice. V  roce 2011 je 

pokles zp soben nár stem celkových aktiv cca o 6 milion  Ě= nár st dlouhodobého 

majetku a zásobě. 

 Obrat stálých aktiv 

 

Graf 22: Obrat stálých aktiv (zdroj: vlastní zpracování) 

Obrat stálých aktiv má op t klesající pr b h mim roku Ň010, kdy došlo k 

nár stu. Nár st byl zp soben tím, že společnost omezila investice do obnovy vozového 

parku a výrobního za ízení.  

Z následující tabulky je patrné, že společnost nep evyšuje hodnoty svých 

konkurent , Tato skutečnost naznačuje, že společnost dostatečn  nevyužívá své 

stávající výrobní kapacity a dob e neinvestuje. 

  

                                                 
10 KNÁPKOVÁ, ůdriana; PůVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza: Komplexní průvodce s 
příklady. Praha: GRADA Publishing, a. s., 2010. 205 s. ISBN 978-80-247-3349-4. 
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Tabulka 28: Obrat stálých aktiv srovnání s konkurencí (zdroj: vlastní zpracování) 

ve dnech 2008 2009 2010 2011 2012 

Still ČR s. r. o. 10,16 6,58 8,14 11,06 12,66 
Linde Material Handling 
Česká republika s. r. o. 5,99 4,80 5,97 6,76 8,86 

Toyota Material Hanling CZ 25,12 34,25 50,20 79,18 84,42 
průměr 13,76 15,21 21,44 32,33 35,31 
XY s. r.o. 3,97 3,16 4,26 3,55 3,49 

 

 Doba obratu zásob 

 

Graf 23: Doba obratu zásob (zdroj: vlastní zpracování) 

Doba obratu zásob má rostoucí pr b h mimo roku Ň010, kdy došlo k poklesu 

cca o 1Ň dní. Tato skutečnost ukazuje na to, že doba spot eby zásoby neustále nar st. 

Tento stav není pro společnost p íznivý. D vodem je, že společnost nenakupuje 

nap íklad zásoby náhradních díl  po t iceti kusech, ale nakupuje v množství tisíc  kus , 

kv li dosažení lepší ceny. 

Vývoj ukazatele doba obratu zásob je vhodné srovnat s nejv tšími konkurenty 

společnosti XY s. r.o. Toto srovnání je uvedeno v následující tabulce. 
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Tabulka 29: Doba obratu zásob největších konkurentů (zdroj: vlastní zpracování) 

ve dnech 2008 2009 2010 2011 2012 

Still ČR s. r. o. 14,17 15,99 11,85 18,03 24,19 
Linde Material Handling Česká 
republika s. r. o. 9,06 16,85 15,32 11,86 8,96 

Toyota Material Hanling CZ 23,50 18,95 20,69 28,03 40,05 
průměr 15,58 17,27 15,95 19,31 24,40 
XY s. r. o. 91,63 109,65 97,72 102,96 103,19 

 

Z uvedeného srovnání je patrné, že společnosti n kolikrát p evyšuje pr m r 

doby obratu zásob jejich konkurent . Je tedy nutné, aby se společnost na tuto oblast 

zam ila a pokusila se optimalizovat množství držených zásob ve svých skladech. 

 Doba obratu pohledávek 

 
Graf 24: Doba obratu pohledávek (zdroj: vlastní zpracování) 

Doba obratu pohledávek má do roku Ň011 rostoucí tendenci a v roce 2012 je 

zaznamenán pokles o necelých 10 dní. Společnost XY s. r. o. standardn  poskytuje dobu 

splatnosti ň0 dn . Což naznačuje, že od roku Ň00ř se společnost potýká s mírnými 

problémy s pozd  platícími zákazníky. V roce Ň00Ř se společnost snažila vy ešit 

problém s pozd  platícími zákazníky stanovením následujících opat ení: pokud je 

zákazník s platbou ve zpožd ní Ň1 dn  po splatnosti, pak další zboží mu bude prodáno 

za hotovost nebo na dobírku a p ípadn  platba p edem. Pokud je ve zpožd ní více jak 

45 dní, dochází k vymáhání soudní cestou. Bohužel je patrné, že tato opat ení nep inesla 

v letech 2009-Ň011 požadovaný výsledek. Doba obratu pohledávek se stále zvyšovala. 

35,98
41,06 43,95

51,15

41,03

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2008 2009 2010 2011 2012

Doba obratu pohledávek

[dny]



 

82 
 

Pokles nastal v roce 2012, který byl zp soben snížením pohledávek z obchodních 

vztah , což znamená, že zákaznicí m li lepší platební morálku, než v letech 

p edchozích. 

 Doba obratu závazků 

 
Graf 25: Doba obratu závazků (zdroj: vlastní zpracování) 

Doba obratu závazk  má kolísavý pr b h. V letech Ň010 a Ň011 došlo k nár stu, 

který byl zp soben nár stem krátkodobých závazk  z obchodních vztah . Dále tento 

vývoj odpovídá dob  obratu pohledávek, protože díky zhoršené platební morálce platila 

společnost své závazky pozd ji, než bylo zvykem v letech p edchozích. 

V celém analyzovaném období nep ekročila doba obratu závazk  dobu obratu 

pohledávek, což znamená, že společnost hradí své závazky rychleji, než inkasuje za 

pohledávky. Tato situace není p íliš p íznivá, protože společnost nevyužívá levného 

dodavatelského úv ru, ale naopak ho svým zákazník m poskytuje. D vodem tohoto 

stavu, že dodavateli společnosti XY s. r. o. jsou velké podniky, které striktn  poskytují 

dobu splatnosti maximáln  ň0 dn  a požadují zaplacení závazku v čas.  

Z provedené analýzy závazk  a pohledávek je patrné, že XY s. r. o. hradí své 

závazky včas, zatímco její odb ratelé včas neplatí, což vede k tomu, že se analyzovaná 

společnost dostává do problému s likviditou. 

Dobu obratu závazk  je vhodné porovnat s dobou splatnosti. Společnost XY s. r. 

o. má od svých dodavatel  standardní splatnost ň0 dní. Z uvedených výpočt  je patrné, 
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že společnost platí své závazky včas. Pouze v roce Ň011 došlo k menšímu prodlení 

v placení závazk . 

3.3.4.4  Provozní ukazatele 
Provozní ukazatel slouží ke sledování vnit ních aktivit podniku, proto se 

uplat ují pro vnit ní ízení společnosti. 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty provozních ukazatel . 

Tabulka 30: Provozní ukazatele (zdroj: vlastní zpracování) 

ukazatel/rok 2008 2009 2010 2011 2012 
Mzdová produktivita 6,17 7,76 8,97 9,19 9,69 

Nákladovost výnos  1,22 0,98 0,93 0,92 0,91 
 

V následující části budou popsány jednotlivé provozní ukazatele. 

 Mzdová produktivita 

 

Graf 26: Mzdová produktivita (zdroj: vlastní zpracování) 

Mzdová produktivita má rostoucí tendenci, což je velice pozitivní, protože roste 

množství výnos , které p ipadají na jednu korunu vyplacených mezd. Rostoucí pr b h 

je dán r stem tržeb, zatímco mzdové náklady rostou velice mírn . Což je dáno tím, že 

společnost nezvyšuje mzdy a p íjem nových zam stnanc  se týká pouze nižších pozic 

nap íklad d lnických, které jsou ohodnoceny nižší mzdou. 
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 Nákladovost výnosů 

 

Graf 27: Nákladovost výnosů (zdroj: vlastní zpracování) 

 Hodnoty ukazatele nákladovost výnos  by m ly v čase klesat, což analyzovaná 

společnost spl uje. Tato skutečnost znamená, že zatížení výnos  podniku celkovými 

náklady stále klesá, ale i p esto je pom rn  velké. 

Tento ukazatel je vhodné porovnat s konkurencí či s oborovým pr m rem, proto 

je  následující tabulce provedeno srovnání společnosti XY s. r. o. s jejími t emi 

nejv tšími konkurenty. Ze srovnání s konkurencí vyplývá, že společnost u ukazatele 

nákladovost výnos  dosahuje obdobných hodnot jako její konkurenti. 

Tabulka 31: Srovnání XY s. r. o. s konkurenty v nákladovosti výnosů (zdroj: vlastní 
zpracování) 

  2008 2009 2010 2011 2012 
Toyota Material Handling 
CZ 0,97 1,26 0,99 1,09 1,04 
Linde Material Handling 
Česku repulibka s. r. o. 0,96 0,99 0,94 0,93 0,90 
Still ČR s. r. o. 0,94 1,01 0,96 0,97 0,97 

XY s. r. o.  1,22 0,98 0,93 0,92 0,91 
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3.3.5 Shrnutí finanční analýzy 

Po provedení finanční analýzy prost ednictvím jednotlivých ukazatel  byly 

zjišt ny následující skutečnosti. 

Soustavy ukazatel  naznačily n kolik možných problém . Index IN a 

Altmanovo Z – skóre ukázaly menší problémy v rentabilit  a Kralick v rychlý test a 

Altmanovo Z – skóre poukázaly na potíže se zadlužeností.  

ůnalýza absolutních ukazatel  odhalila vývoj aktiv a pasiv, náklad  a výnos , 

cash flow analyzované společnosti. Z aktiv společnosti mají rostoucí pr b h ob žná 

aktiva a to p edevším díky nár stu zásob, protože st ediskem číslo jedna se stalo 

st edisko prodeje náhradních díl  a také pravidlo, že zákazníkovi musí být zboží 

dostupné do Ň4 hodin. Dále od roku Ň011 roste dlouhodobý hmotný majetek společnosti 

díky investicím do obnovy vozového parku. Krátkodobý majetek společnosti v čase 

roste, zatímco pohledávky mají kolísavý pr b h. V pasivech společnosti roste vlastní 

kapitál a to v celém sledovaném období, což je zp sobeno tím, že společníci 

ponechávají zisk ve společnosti, pouze v roce Ň01Ň došlo ke splacení závazk  za 

společníky ve výši 5,4 milionu. Naopak cizí zdroje klesají, což je zp sobeno 

doplacením úv ru.  

Tržby za prodej zboží v dané společnosti rostou mimo roku Ň00ř, kdy došlo 

k poklesu díky hospodá ské krizi. Mírný pokles je v roce Ň01Ň. Tržby za prodej 

vlastních výrobk  služeb mají obdobný pr b h. Vývoj náklad  na prodané zboží 

odpovídá vývoj tržeb za prodej zboží, což znamená, že k výraznému poklesu došlo op t 

v roce Ň00ř. Obdobný pr b h má i výkonová spot eba. Osobní náklady společnosti 

mírn  rostou od roku Ň010, kdy společnost p ijala nové zam stnance na nižší pozice, 

nap íklad d lnické. 

ůnalýza cash flow ukázala silný pokles provozního cash flow v roce Ň00ř, který 

byl zp soben hospodá skou krizí a následn  silný nár st v roce 2010. V roce Ň011 došlo 

op t k poklesu provozního cash flow a to díky zvýšením investic, což dokazuje pokles 

investičního cash flow o 7,5 milionu. Společnost investovala do obnovy vozového 

parku, modernizace p jčovny a výrobních za ízení. 

ůnalýza rozdílových ukazatel  odhalila problém s platební neschopností, což je 

zp sobeno špatnou platební morálkou odb ratel  a tím je zp soben nedostatek 

pohotových pen žních prost edk . 
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Dále byla provedena analýza pom rových ukazatel . Nejprve byla zhodnocena 

rentabilita společnosti, která ukázala, že na začátku sledovaného období se společnost 

potýkala s problémem efektivnosti využití majetku, ale ke konci sledovaného období 

došlo, ke zlepšení využívání majetku. Společnost tohoto zlepšení dosáhla odprodejem 

majetku, který se dlouhodob  nevyužíval. Tímto majetkem byla manipulační technika 

v p jčovn , o kterou nebyl dlouhodob  zájem. Byl tak potvrzen problém se ziskovostí, 

který naznačoval Index IN05 a ůltmanovo Z – skóre. 

ůnalýza likvidity ukázala, že společnost je likvidní, i když v roce 2008 se 

potýkala s platební neschopností. Dále byl odhalen problém s neefektivním využíváním 

pen žních prost edk . 

 Dále byla zkoumána zadluženosti společnosti. Zde nedošlo k potvrzení 

problému se zadlužeností, který naznačoval Kralick v rychlý test a ůltmanovo Z – 

skóre, protože společnost financuje svá aktiva p edevším z vlastního kapitálu. 

Společnost dosahuje vysokého úrokové krytí a doba splácení dluhu má kolísavý pr b h. 

 ůnalýza ukazatel  aktivity potvrdila problém s neefektivním využíváním 

majetku společnosti. Dalším problémem je vysoká doba obratu zásob v porovnání 

s konkurencí. V neposlední ad  je velký problém, že doba obratu pohledávek je 

mnohem vyšší než doba obratu závazk . Což naznačuje problém s pozd  platícími 

zákazníky a nebo společnost platí brzy svým dodavatel m. 

 ůnalýza provozních ukazatel  ukázala mírn  rostoucí mzdovou produktivitu a 

klesající nákladovost výnos . 

Výsledky finanční analýzy byly pro p ehlednost rozčlen ny v následující tabulce 

na silné a slabé stránky. 
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Tabulka 32: Shrnutí finanční analýzy (zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

- výnosnost pro společníky a 

vlastníky, 

- d v ryhodnost pro v itele, 

- nízká zadluženost, 

- vysoké úrokové krytí, 

- krátká doba splácení dluhu, 

- rostoucí mzdová produktivita, 

- schopnost hradit své splatné 

závazky v čas, 

- klesající nákladovost výnos . 

- malá ziskovost, 

- nedostatek pohotových pen žních 

prost edk , 

- neefektivní využívání finančních 

prost edk , 

- neefektivní využití majetku,  

- schopnost hradit své splatné 

závazky, 

- vysoká doba obratu zásob, 

- doba obratu pohledávek v tší než 

doba obratu závazk . 
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4 Srovnání s bakalářskou prací 
Vzhledem k tomu, že diplomová práce navazuje na práci bakalá skou, je vhodné 

provést srovnání a zhodnotit zda navržená opat ení p inesla n jaká zlepšení. 

V bakalá ské práci byly odhaleny následující problémy: 

 nedostatek čistých pohotových prost edk , s kterým je úzce spjata 

okamžitá likvidita, 

 špatná platební morálka odb ratel , 

 pokles tržeb v roce Ň00ř, který byl zp soben hospodá skou krizí v oboru 

manipulační techniky, 

 doba obratu zásob, 

 neefektivní využívání dlouhodobého majetku. 

K odstran ní výše uvedených problém  bylo společnosti navrženo ada 

možností, jak se s problémy vypo ádat. Špatná platební morálka odb ratel  a nedostatek 

pohotových prost edk  byl ešen pomocí faktoringu a poskytování skonta za včasnou 

platbu. Společnost tuto možnost získání pen žních prost edk  nevyužila. Stanovila si 

jiná pravidla, kterými jsou: pokud je zákazník s platbou ve zpožd ní Ň1 dn  po 

splatnosti, pak další zboží mu bude prodáno za hotovost nebo na dobírku a p ípadn  je 

požadovaná platba p edem. Pokud je ve zpožd ní více jak 45 dní, dochází k vymáhání 

soudní cestou. Tato opat ení p inesla menší zlepšení v platební morálce odb ratel , ale 

stále se doba obratu pohledávek pohybuje nad standardní dobou splatnosti ň0 dní. 

Z tohoto d vodu bude společnosti navržena další možnost, jak se lépe vypo ádat 

s inkasem pohledávek včas.  

Doba obratu zásob byl další problém, se kterým se společnost potýkala, 

společnosti bylo navrženo, aby se pokusila optimalizovat množství zásob. Bohužel tento 

problém p etrvává i v letech následujících. 

Dále se společnost potýkala s neefektivním využíváním majetku. Pro ešení 

tohoto problému bylo navrženo, aby prodala dlouhodob  nevyžívaný majetek a 

výrobních za ízení, nebo tento majetek pronajala formou operativního leasingu. Tento 

problém stále p etrvává. 
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Další problémem byl pokles tržeb spojený s nízkou ziskovostí, tato situace se 

výrazn  zlepšila vzhledem k vývoji ukazatele rentability tržeb. Tato situace je patrné na 

následujícím grafu. 

 

Graf 28: Rentabilita tržeb (zdroj: vlastní zpracování) 

Společnost dosáhla nár stu díky nár stu tržeb z prodeje zboží a tržeb z prodeje 

vlastních výrobk  a služeb. Nár st byl zp soben tím, že odezn la krize, se kterou se 

obor manipulační techniky potýkal a v tším zájmem zákazník  o manipulační techniku. 
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5 Návrhy řešení 
Po provedení finanční analýzy bylo zjišt no n kolik problém , se kterými se 

společnost potýká. Jedná se vysokou dobu obratu pohledávek v či dob  splatnosti, 

nedostatek pohotových pen žních prost edk , se kterým je spojen problém s okamžitou 

likviditou. Dále se společnosti potýká s neefektivním využíváním majetku, s vysokou 

dobou obratu zásob a dobou obratu závazk , která je kratší než doba obratu pohledávek. 

5.1 Vysoká doba obratu pohledávek 

Jak již bylo uvedeno nejvýznamn jší problém analyzované společnosti, je problém 

s inkasem pohledávek. Společnost má adu zákazník , kte í neplatí své závazky včas, 

což ji p ináší adu problém , kterými jsou nedostatek pohotových pen žních prost edk , 

nízká okamžitá likvidita, vysoká doba obratu pohledávek. Společnost si byla v doma 

tohoto problému, a proto se rozhodla zavést opat ení v či neplatič m. Opat ení byla 

následující: pokud je zákazník s platbou ve zpožd ní Ň1 dn  po splatnosti, pak další 

zboží mu bude prodáno za hotovost nebo na dobírku a p ípadn  bude požadována platba 

p edem. Pokud je ve zpožd ní více jak 45 dní, dochází k vymáhání soudní cestou. Tato 

opat ení nep inesla požadované výsledky, protože doba obratu pohledávek roste až do 

roku 2011. V pr b hu roku Ň011 společnost zavedla zp ísn ní výše uvedených pravidel 

a to následujícím zp sobem: zákazník je ve zpožd ní 1Ř dn  po splatnosti, pak další 

zboží mu bude prodáno za hotovost p ípadn  na dobírku, nebo bude požadována platba 

p edem p ípadn  platba zálohy. ů pokud se zpozdí 40 dní a vice, dojde k vymáhání 

soudní cestou. Uvedená opat ení p inesla zlepšení v p íslušných ukazatelích v roce 

2012, ale i p esto se společnosti doporučuje intenzivn  dodržovat uvedená opat ení. 

Doba obratu pohledávek se zkrátila o 10 dn . 

Dále by bylo vhodné zákazník nabídnout výhodu ve form  skonta, pokud zaplatí 

ješt  p ed dobou splatnosti. Jedná se v podstat  o slevu za včasnou platbu. Je dobré 

vytvo it nap íklad t i hranice poskytovaného skonta. P íklad je uveden v následující 

tabulce. 
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Tabulka 33: Návrh rozložení skonta (zdroj: vlastní zpracování) 

Počet dnů před splatností Výše skonta 

29 – 24 10% 

24 - 15 5% 

14 - 10 2% 

 

Dále se společnosti doporučuje zavedení systému kontroly platební morálky 

odb ratel , který by se m l zam it na následující činnosti. 

Nejprve by si společnost m la vytvo it systém kontroly odb ratel  v insolvenčním 

rejst íku, administrativním registru ekonomických subjekt  a na www.justice.cz, kde je 

možné zjistit zásadní informace o odb ratelích Ěnap íklad: zda je odb ratel v likvidaci, 

kdo jsou jednatelé a společníci, informace z výročních zpráv apod.ě.  

Dále by m lo dojít k rozd lení jednotlivých zákazník  podle jejich platební 

morálky do skupin a pro každou skupinu stanovit nap íklad platební podmínky. 

V dalším kroku by společnost m la prov ovat platební schopnost zákazník  alespo  

jednou za čtvrtletí a vždy p i prvním kontaktu s novým zákazníkem. Platební schopnost 

odb ratel  je možné zjišťovat z interních i externích zdroj . K vnit ním zdroj m pat í 

účetnictví, které zpracovává bankovní doklady a pohledávky. Porovnáním termínu, kdy 

bylo skutečn  zaplaceno a termínu splatnosti na faktu e, získáme informaci o platební 

morálce odb ratele. Externím zdrojem informací jsou ostatní dodavatele daného 

podniku, kte í jsou ochotni sd lit informace o platební morálce zákazníka a to 

p edevším pokud jde skutečn  o problémového klienta. Dále je možné solventnost 

zjistit z účetních výkaz , protože obchodní společnosti mají povinnost své účetní 

záv rky zve ej ovat v obchodním rejst íku. V kontaktu s novým zákazníkem je 

společnosti XY s. r. o. doporučeno, aby hned nep istupovala k platb  na fakturu se 

splatností ň0 dní, ale aby trvala na platb  p edem či na platb  formou dobírky. 

Dále by si m la společnost stanovit, jak bude postupovat pokud, n jaký zákazník 

nebude ochoten včas uhradit sv j závazek. To znamená, že by si m la odpov d t na 

následující otázky. Po jaké dob  po lh t  splatnosti zašle zákazníkovi upomínku? 

V kterém okamžiku vyúčtuje zákazníkovi úroky z prodlení? Kdy p edá pohledávku 

právníkovi, aby vymáhal inkaso pohledávky soudní cestou?  
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V neposlední ad  je d ležité stanovit interval kontroly, jak nap íklad ukazuje 

následující tabulka. 

Tabulka 34:  Doporučené intervaly kontroly (zdroj: vlastní zpracování) 

Činnost Četnost kontroly 

kontrola v insolvenčním rejst íku po každé, když je zákazníkovi vystavena 

faktura 

kontrola rozd lení do skupin jednou za čtvrtletí 

platební schopnost minimáln  jednou za čtvrtletí 

zaslání upomínky 15 dn  po lh t  splatnosti 

vyúčtování úrok  z prodlení pokud není pohledávka uhrazena do Ň0 dn  po 

lh t  splatnosti 

p edání pohledávky k vymáhání soudní cestou pokud není pohledávka uhrazena do 40 dn  po 

lh t  splatnosti 

Dalším možným zp sobem jak získat peníze za pohledávky včas je nabízet 

zákazník m prodej manipulační techniky na leasing nebo na spot ebitelský úv r. 

Společnost XY s. r. o. uzav e smlouvu s leasingovou společností o poskytování leasingu 

či spot ebitelských úv r . To znamená, že společnost XY s. r. o. by svým zákazník m 

nabízela, že si nap íklad vysokozdvižný vozík mohou zakoupit na leasing či 

spot ebitelský úv r, který jim poskytne smluvní leasingová společnost. Leasingová 

společnost odkoupí vysokozdvižný vozík Ěstane se jejím vlastníkemě od společnosti XY 

s. r. o., která tak inkasuje peníze za zboží ihned a nenese tak riziko nezaplacení 

pohledávky.  

Díky této nabízené služb  financování, by společnost mohla získat i více 

zákazník , protože jim bude schopna nabídnout komplexní služby včetn  zajišt ní 

financování požadované manipulační techniky. 

Pro srovnání atraktivnosti leasingu a spot ebitelského úv ru byla vybrána 

Komerční banka a společnost 1. EUROLEůSING, a. s. Komerční banka byla vybrána 

z toho d vodu, že společnost XY s. r. o. je jejím klientem, má u ní vedené veškeré 

firemní účty. Společnost 1. EUROLEůSING byla vybrána proto, že svým sídlem je 

společnosti XY s. r. o. nejblíže, a také díky tomu, že se zabývá poskytováním leasingu 

na manipulační techniku.  

 



 

93 
 

 Finanční leasing 

Jedná se o pronájem movité v ci, po jehož skončení p echází p edm t 

leasingu za dohodnutou kupní cenu do vlastnictví nájemce. Výhodou této 

formy financování je, že zákazník nemusí vynaložit velkou finanční 

hotovost ihned, ale rozloží si placení na delší dobu. Další výhodou je, že 

úroková sazba sjednaná na začátku smluvního vztahu je stejná po celou 

dobu jeho trvání. Pro podnikatele je výhoda také v tom, že leasingová 

splátka je da ov  uznatelným nákladem, pokud je spln na podmínka 

minimální doby trvání finančního leasingu, která je vymezena zákonem o 

daních z p íjmu dle odpisové skupiny p edm tu leasingu. V p ípad  

manipulační techniky se jedná o odpisovou skupinu číslo Ň, takže doba 

odpisování a zárove  trvání leasingové smlouvy je 5 let. Doba splácení 

m že být i kratší, nap íklad 1Ň m síc , ale pro spln ní podmínek da ové 

znatelnosti musí z stat p edm t leasing ve vlastnictví leasingové 

společnosti do konce zákonem stanovené doby. Nevýhodou je, že 

vlastníkem p edm tu je leasingová společnost. To znamená, že daný 

p edm t odepisuje leasingová společnost nikoliv klient. (26) 

 Spotřebitelský úvěr 

Hlavní výhodou financování prost ednictvím spot ebitelského úv ru je 

fakt, že dochází k okamžitému p evodu majetku do vlastnictví klienta a 

úv r je možné doplatit, aniž by musela být dodržena zákonem stanové 

lh ta jako u finančního leasingu. Tento zp sob umož uje jednorázový 

odpočet DPH z po izovací ceny již v okamžiku po ízení p edm tu úv ru 

na rozdíl od finančního leasingu. Díky tomu klient získá další prost edky 

k investování. Nevýhodou tohoto zp sobu financování jsou vyšší nároky 

na schopnost klienta splácet tedy na jeho bonitu. V tšinou se používají 

tzv. zajišťovací instrumenty, kterými jsou nap íklad ručení t etí osoby, 

sm nky, zajišťovací právo k p edm tu apod. (26) 

Praktický p íklad: Zákazník si chce po ídit vysokozdvižný vozík za po izovací 

cenu ve výši 423 500 Kč. Mimo ádná splátka Ěakontaceě, kterou klient zaplatí je 10% 

z po izovací ceny tedy 42 350 Kč v p ípad  využití finančního leasing. Délka splácení 

je 5 let. 
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Tabulka 35: Praktické srovnání spotřebitelského úvěru a leasingu (zdroj: převzato 
autorkou z www.euro-leasing.cz a www.kb.cz) 

 Komerční banka 

Ěúv rě 

1. EUROLEASING, a.s. 

(leasing) 

po izovací cena 423 500 Kč 423 500 Kč 

akontace 0 Kč 42 530 Kč 

délka úv ru 5 let 5 let 

úroková sazba 10,5% 7,5% 

výše úv ru 423 500 Kč 381 150 Kč 

m síční splátka 9221 Kč 7 637 Kč 

celkem zaplaceno 549 6Ř0,ŘŘ Kč 458220 Kč 

celkem p eplaceno 126 1Ř0,ŘŘ Kč 77 070 Kč 

 

Z výpočt  uvedených v tabulce je patrné, že by pro klienta bylo z nabízených 

služeb výhodn jší využít leasing jako formu financování vysokozdvižného vozíku. 

Pokud by se společnosti XY s. r. o. da ilo úsp šn  využívat t chto služeb pro své 

klienty, dosáhla by tak výrazného zlepšení v oblasti doby obratu zásob, stavu 

pohotových pen žních prost edk  a v neposlední ad  by se zlepšila okamžitá likvidita 

společnosti. 

5.2 Doba obratu zásob 

Jak již bylo uvedeno dalším významným problémem, je doba obratu zásob. Tento 

problém je zp soben tím, že společnost je nucena od dodavatel  nakupovat jaké si 

minimální množství, aby dosáhla na požadovanou cenu. Díky tomu má na sklad  v tší 

množství zásob než je ve skutečnosti pot eba. 

Tento problém je možné ešit následujícími zp soby: 

 Provést analýzu jednotlivých druh  zásob, zda je opravdu nutné držet 

danou zásobu na sklad . Dále je nutné zanalyzovat obrátkovost každé 

zásoby, to znamená, za jak dlouho prodám nap íklad 100 ks ložisek a 

jaká je dodací lh ta. Podle toho je podnik schopen určit jaké množství 

zásoby je nutné držet na sklad  a kdy má objednat další zásoby. 

 Dále je společnosti doporučeno, aby se pokusila dohodnout se svými 

dodavateli tzv. vázané sklady ve form  rezervace daného zboží. K tomu 
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je nutné, aby si společnost vytvo ila plán odb ru konkrétního druhu zboží 

nap íklad po čtvrtletích a dle vývoje situace výhled upravovala. 

5.3 Další problémy 

K dalším problém m, se kterými se společnost potýká, pat í lh ta splatnosti 

závazk  ve srovnání s dobou obratu pohledávek. Z horizontální analýzy pasiv 

vyplynulo, že dodavatelé společnosti XY s. r. o. splatnosti neprodlužují, ale spíše 

zkracují, což dokazuje následující skutečnost: závazky z obchodních vztah  v roce 2011 

meziročn  narostly pouze o 1 958 000 Kč Ě= cca 16ň 000 Kč m síčn ě, což p i r stu 

výkonové spot eby o Ň 807 000 Kč znamená, že pr m rný m síční nár st závazk  by 

m l být cca Ňňň 000 Kč. Z tohoto d vodu je společnosti doporučeno, aby se pokusila 

jednat s dodavateli o prodloužení lh ty splatnosti závazk . 

Dalším problémem je neefektivní využívání dlouhodobého majetku. Společnosti 

je tedy op t doporučeno, aby zhodnotila, zda skutečn  maximáln  využívá všechen 

dlouhodobý majetek. Pokud dojde ke zjišt ní, že tomu tak není, tak je doporučeno 

majetek odprodat, či pronajmout. Společnost XY s. r. o. má velice rozsáhlý vozový 

park. Proto bych doporučila, aby prov ila, zda jsou všechny typy voz  skutečn  

využívány. Podnik nap íklad vlastní nákladní automobil, u kterého bych doporučila 

zvážit možnost jeho pronájmu. 
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5.4 Sledování vývoje jednotlivých ukazatelů 

Posledním doporučením pro společnost XY s. r. o. je, aby pr b žn  sledovala 

problémové ukazatele. Jednotlivé ukazatele a interval jejich sledování je uveden 

v následující tabulce. 

Tabulka 36: Doporučené ukazatele a interval jejich sledování (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel Jak často sledovat S čím porovnat 

Čisté pohotové prostředky m síčn  Kladné hodnoty 

Rentabilita   

ROA čtvrtletn  oborový pr m r 

ROS čtvrtletn  oborový pr m r 

ROE čtvrtletn  
oborový pr m r, sazby 

dlouhodob  úročených vklad  

Likvidita   

b žná čtvrtletn  doporučené hodnoty 

pohotová čtvrtletn  doporučené hodnoty 

okamžitá m síčn  doporučené hodnoty 

Zadluženost   

celková ročn  oborový pr m r 

Aktivita   

doba obratu zásob m síčn  oborový pr m r 

doba obratu pohledávek m síčn  
oborový pr m r, doba 

splatnosti 

doba obratu závazk  čtvrtletn  
oborový pr m r, doba 

splatnosti 

Provozní ukazatele   

nákladovost výnos  čtvrtletn  
oborový pr m r, klesající 

tendence 

mzdová produktivita čtvrtletn  

oborový pr m r, rostoucí 

nebo alespo  stagnující 

tendence 
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6 Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit finanční zdraví podniku pomocí metod 

finanční analýzy a následn  navrhnout vhodná ešení k odstran ní nalezených problém  

pro konkrétní podnik, který je v práci označován jako společnost XY s. r. o., protože 

společnost si p ála z stat v anonymit . 

V teoretické části byla zpracována teoretická východiska k analýze okolí 

podniku, soustavám ukazatel , absolutním ukazatel m, pom rovým ukazatel m, tak 

aby bylo možné následn  provést samotnou finanční analýzu.  

V analytické části byla provedena interní a externí analýza okolí podniku, kde 

byly odhaleny silné a slabé stránky společnosti, p íležitosti a hrozby. Následn  byla 

provedena finanční analýza podle d íve zpracovaných teoretických východisek. Po 

analýze soustavy ukazatel  bylo zjišt no, že by společnost mohla mít problém se 

zadlužeností a ziskovostí. Problém se ziskovostí následn  potvrdila analýza výkazu 

zisku a ztrát a analýza pom rových ukazatel . Další problém odhalila analýza 

rozdílových ukazatel , kdy po výpočtu čistých pohotových prost edk  bylo zjišt no, že 

společnost nemá dostatek pohotových pen žních prost edk . Tento problém je úzce 

spojen s likviditou společnosti. Výpočet ukazatel  likvidity odhalil klesající hodnoty 

pohotové a okamžité likvidity. Ukazatel okamžité likvidity odhalil neefektivní 

využívání pen žních prost edk . Dále byla provedena analýza aktivity, která odhalila 

velice závažný problém, kterým jsou pozd  platící zákazníci, což ukázala doba obratu 

pohledávek. Dalším problémem je vysoká doba obratu zásob a stav, kdy doba obratu 

pohledávek výrazn  p evyšuje dobu obratu závazk . 

V návrhové části byla navržena vhodná ešení k odstran ní nalezených 

problém . Problém s neplatícími zákazníky tedy s dlouhou dobou obratu pohledávek, 

byl ešen doporučením, že má společnost nadále striktn  uplat ovat pravidla, která si 

stanovila pro problémové zákazníky, protože tato opat ení p inesla zlepšení situace 

v roce 2012. Dále bylo společnosti navrženo vytvo ení systému kontroly platební 

morálky odb ratel , který by m l spočívat v t chto činnostech: pravidelná kontrola 

odb ratel  v insolvenčním rejst íku, administrativním registru ekonomických subjekt  

apod., rozd lení zákazník  do skupin podle jejich platební morálky a následn  stanovení 

platebních podmínek pro každou skupinu, stanovení postupu v p ípad , že zákazník 

nebude ochoten uhradit sv j závazek. Jako další zp sob ešení problému s neplatícími 
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zákazníky bylo společnosti navrženo využití leasingu. Společnost uzav e s leasingovou 

společností smlouvu o poskytování leasingu nebo spot ebitelského úv ru. To znamená, 

že společnost XY s. r. o. by svým zákazník m nabízela, že si nap íklad vysokozdvižný 

vozík mohou zakoupit na leasing či spot ebitelský úv r, který jim poskytne smluvní 

leasingová společnost. Leasingová společnost odkoupí vysokozdvižný vozík Ěstane se 

jejím vlastníkemě od společnosti XY s. r. o., která tak inkasuje peníze za zboží ihned a 

nenese tak riziko nezaplacení pohledávky. Tento zp sob prodeje by m l velice pozitivní 

dopad na likviditu a na stav pohotových pen žních prost edk . Pro ešení problému 

s dlouhou dobou obratu zásob bylo společnosti navrženo, aby provedla analýzu 

jednotlivých druh  zásob a odpov d la si tak na otázku, zda skutečn  pot ebuje držet na 

sklad  tak vysoké množství konkrétní zásoby. Dále bylo navrženo, aby si společnost 

vytvo ila plán odb ru dané zásoby a pokusila se s dodavateli dohodnout na vázaných 

skladech ve form  rezervace dané zásoby u dodavatele. Dalším problémem, se kterým 

se společnost potýká, je doba splatnosti závazk , která se spíše zkracuje, což dokazuje 

následující výpočet: závazky z obchodních vztah  meziročn  narostly pouze o 

1 958 000,- Kč Ě= cca 16ň 000,- Kč m síčn  v roce 2011, což p i r stu výkonové 

spot eby o Ň 807 000,- Kč znamená, že pr m rný m síční nár st závazk  by m l být 

cca 233 000,- Kč. Proto je společnosti doporučeno, aby se pokusila s dodavateli 

vyjednat lepší platební podmínky. Dále by společnost m la sledovat efektivnost 

využívání dlouhodobého majetku, protože analýza aktivity ukázala na problém v této 

oblasti. V neposlední ad  by společnost m la pravideln  sledovat jednotlivé ukazatele 

finanční analýzy tak, aby byla schopna včas odhalit p ípadné problémy. 
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8 Přílohy 
P íloha 1: Rozvahy 

Rozvahy 

 V tisích Kč 2008 2009 2010 2011 2012 
Aktiva celkem 76491 72315 79929 86721 89545 
ů.  Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 
B.  Dlouhodobý majetek 29699 26703 24663 29750 32470 
B. I.  Dlouhodbý nehmotný majetek 448 311 174 37 0 
B. I. Z izovací výdaje 0 0 0 0 0 
        Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 
        Software 448 311 174 37 0 
        Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
        Goodwill 0 0 0 0 0 
        Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
        Nedokončený dnm 0 0 0 0 0 

        Poskytnuté zálohy na dnm 0 0 0 0 0 

B. II. DHM 29251 26392 24489 29713 32470 
B. II. Pozemky 1737 1737 1737 1737 1737 
          Stavby 18395 17449 16861 16134 17150 
          Samostatné movité v ci a soubory 9119 6870 5627 9486 12773 
          P stitelské celky tvral. Porost  0 0 0 0 0 
          Základní stádo a tažná zví ata 0 0 0 0 0 

          Jiný dhm 0 0 0 0 0 
          Nedokončený dhm 0 336 264 1953 810 
          Poskytnuté zálohy na dhm 0 0 0 403 0 
          Ocenovací rozdíly k nabytému majetku 0 0 0 0 0 
B. III. Dlouhodbý finanční majetek 0 0 0 0 0 
C. Ob žná aktiva 45873 45053 54904 56467 56368 
C. I. Zásoby 30000 25664 28505 30245 32524 
C. I. Materiál 4672 4753 5879 5616 3468 
         Nedokončená výroba a polotovary 1063 1894 1055 2245 2937 
         Výrobky 7906 3814 3891 5643 6146 
         Zví ata 0 0 0 0 0 
          Zboží 16359 15166 17029 16741 19973 
         Poskytnuté zálohy na zásoby 0 37 651 0 0 
C. II. Dlouhodéb pohledávky 0 0 0 0 0 
C. II. Pohledávky z obchodních vztah  0 0 0 0 0 
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          Pohledávky - ovládající ídicí osoba 0 0 0 0 0 
          Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
          Pohledávky za společ. 0 0 0 0 0 
          Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
          Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
          Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
          Odložená danová pohledávka 0 0 0 0 0 
C. III. Krátkodobé pohledávky 13194 11485 12189 15402 12547 
C.III.  Pohledávky z obchodních vztah  11780 9610 12820 15027 12931 
           Pohledávky - ovladající ídící osoba 0 0 0 0 0 
           Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
           Pohledávky za společ. 0 0 0 0 0 
           Soc. zabezpečení a zdravot. Pojišt ní 0 0 0 0 0 
           Stát - danové pohledávky 351 1455 -739 117 -517 
           Krátkodobé poskytnuté zálohy 35 12 7 224 31 
          Dohadné účty aktivní 927 297 0 0 0 
          Jiné pohledávky 101 111 101 34 102 
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 2679 7904 14210 10820 11297 
C. IV.  Peníze 862 508 520 249 580 
             Účty v bankách 1817 7396 13690 10571 10717 
             Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
             Po izovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
D. I. Časové rozlišení 919 559 362 504 707 
D. I. Náklady p íštích období 909 559 179 147 257 
         Komplexní náklady p íštího období 0 0 0 0 0 
         P íjmy p íštích období 10 0 183 357 450 

  
     Pasiva celkem 76491 72315 79929 86721 89545 

ů. Vlastní kapitál 50426 50575 55077 60478 72192 
ů. I. Základní  kapitál 200 200 200 200 200 
ů. I. Základní kapitál 200 200 200 200 200 
         Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 
          Zm ny základního kapitálu 0 0 0 0 0 
ů. II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
ů. II. Emisní ažio 0 0 0 0 0 
          Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
          Ocenovací rozdíly v p ecen ní majetku 0 0 0 0 0 
          Ocenovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách 0 0 0 0 0 
ů. III. Rezervní fondy a ostatní fondy 20 20 20 20 20 
ů. III. Zákonný rezervní fond / ned litelný fond 20 20 20 20 20 
           Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 
ů. IV. Výsledek hospoda ení minulých let 42736 48206 46756 50856 60268 
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ů. IV. Nerozd lený zisk minulých let 42736 48206 46756 50856 60258 
            Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
Výsledek hospoda en b žného účetního období 7470 2149 8101 9402 11714 
B. Cizí zdroje 25821 21472 24735 25600 17023 
B. I. Rezervy 4005 4885 5981 4303 223 
B. I. Rezervy podle zvlášt. Práv. p edpis  3600 4800 5600 4000 0 
        Rezrvy na d chody a podobné závazky 0 0 0 0 0 
        Rezrva na dan z p ijmu 0 0 0 0 0 
        Ostatní rezervy 405 85 381 303 223 
B. II. Dlouhodobé závazky 3226 6238 5935 6123 945 
B. II. Závazky z obchod. Vztah  0 0 0 0 0 
          Závazky - ovládající a ídíci osoba 0 0 0 0 0 
         Závazky - podstavný vliv 0 0 0 0 0 
        Závazky ke společník m 2400 5400 5400 5400 0 
        Dlouhodobé p ijaté zálohy 0 0 0 0 0 
        Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
        Dlouhodobé sm nky k úhrad  0 0 0 0 0 
        Dohdadné účty pasivní 0 0 0 0 0 
        Jiné závazky 0 0 0 0 0 
         Odložený danový závazek 826 838 535 723 945 
B. III. Krátkodobé závazky 15435 8334 11944 15100 15855 
B. III. Závazky z obchod. Vztah  7567 5359 8314 10272 6641 
          Zázvaky - ovládající a ídící osoba 0 0 0 0 0 
           Závazky - podstaný vliv 0 0 0 0 0 
           Závazky za společníky 1080 1080 1080 1265 1080 
           Závazky k zam stnanc m 1028 926 1050 889 887 
           Závazky ze soc. a zdravotního zabezpečení 472 449 513 438 489 
           Stát - danové závazky a dotace 1010 242 875 2151 689 
           Krátkodobé p ijaté zálohy 0 0 8 0 0 
            Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
           Dohadné účty pasivní 4278 249 4 85 0 
            Jiné závazky 0 29 108 0 143 
B. IV. Bankovní úv ry a výpomoci 3155 2015 875 74 0 
B. IV. Bankovní úv ry dlouhodobé 2015 875 0 0 0 
            Krátkodobé bankovní úv ry 1140 875 875 74 0 
            Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
C. I. Časové rozlišení 244 268 117 643 330 
C. I. Výdaje p íštích období 244 268 117 330 330 
         Výnosy p íštích období 0 0 0 313 0 
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P íloha 2: Výkaz zisku a ztrát 

Výkazy zisku a ztrát 
V tisích Kč  2008 2009 2010 2011 2012 

I. Tržby za prodej zboží 48964 42081 49258 54502 54441 
ů. Náklady vynaložené na prodané zboží 37221 32364 35504 38557 39391 

Obchodní marže ĚI - A) 11743 9717 13754 15945 15050 
II. Výkony 77065 41634 58202 58498 64456 
      Tržby za prodej vlast. Výrobk  a služeb 68897 42179 55755 51253 59028 
      Zm na stavu zásob vlastní činností 3145 -3266 -430 2943 1194 
     Aktivace 5023 2721 2877 4302 4234 
B. Výkonová spot eba 55637 27206 40674 43481 46435 
      Spot eba materiálu a energie 45473 20085 33424 35055 38761 
      Služby 10164 7121 7250 8426 7674 
P idaná hodnota ĚI-A  +  II-B) 33171 24145 31282 30962 33071 
C. Osobní náklady 23264 17058 17691 17834 17940 
     Mzdové náklady 17948 12254 12767 12980 13086 
     Odm ny člen m orgán  společnosti 0 0 0 0 0 
     Náklady na soc. zabezp. a zdrav. pojišt ní 4822 4313 4368 4320 4329 
    Sociální náklady 494 491 556 534 525 
D. Dan  a poplatky 233 248 267 258 267 

E. Odpisy DHM a DNM 3701 3859 3532 3919 4500 
    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 14423 10650 6128 5269 6971 

F. Z statková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 10615 8376 4374 3841 6384 

G. Zm na stavu rezrv a opr. Položek v prov. 
Oblasti a komplex. Náklad  p íštích období -430 1087 1008 -1866 -4152 
IV. Ostatní provozní výnosy 1045 467 751 599 640 
H. Ostatní provozní náklady 1492 1806 1243 951 855 
V. P evod provozních výnos  0 0 0 0 0 
Provozní výsledek hospoda ení 9764 2828 10046 11893 14888 
VI. Tržby z prodeje cenných papír  a podíl  0 0 0 0 0 
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

VII. 1. Výnosy podíl  v ovlád. íz. Osobách v 
účet. Jednot. Pod podst. Vlivem 0 0 0 0 0 
        Ň.  Výnosy ost. Dlouh. Cenných papír  a 
podíl  0 0 0 0 0 
        ň. výnosy z ostatního dlouhodobéhé 0 0 0 0 0 
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finančního majetku 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
K. Nákklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z p ecen ní majetkových cenných papír  0 0 0 0 0 
L. Náklady z p ecen ní majetkových cenných 
papír  0 0 0 0 0 
M. Zm na stavu rezerv a opr. Pol. Z fin. Obl. 0 0 0 0 0 
Výnosové úroky 8 5 12 5 36 
N. Nákladové úroky 404 167 95 261 151 
Ostatní finační výnosy 885 298 218 400 267 
O. Ostatní finanční náklady 620 379 399 309 484 
Finanční výsledek hospoda ení -131 -243 -264 -165 -332 
Q. Dan z p imu za b žnou činnost 2163 436 1681 2326 2842 
      Splatná 1885 424 1984 2138 2620 
      Odložená 278 12 -303 188 222 
Výsledek hospoda ení za b žnou činnost 7470 2149 8101 9402 11714 
Mimo ádné výnosy 0 0 0 0 0 
R. Mimo ádné náklady 0 0 0 0 0 
S. Dan z p ijmu z mimo ádné činnosti 0 0 0 0 0 
    Splatná 0 0 0 0 0 
    Odložená 0 0 0 0 0 
Mimo ádný výsledek hospoda ení 0 0 0 0 0 
T. P evod podíl  na HV společník m 0 0 0 0 0 
Výsledek hospoda ení za účetní období 7470 2149 8101 9402 11714 
Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 9633 2585 9782 11728 14556 
 

P íloha 3: Cash flow 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Stav pen žních prost edk  na začtáku úč. období 5397 2679 7904 14210 10820 

Účetní zisk nebo ztráta za b ž. činnost p ed 
zdan ním 9633 2585 9782 11728 14556 

Čistý pen žní tok z provozní činnosti p ed 
zdan ním, zm nami pracovního kapitálu a 
mimo ádnými položkami 12999 7884 13753 13535 14858 

Čistý pen žní tok z provozní činnosti p ed 
zdan ním a mimo ádnými položkami 19240 7781 11715 7869 15845 
Čistý pen žní tok z provozní činnosti 17790 6116 11781 5864 12742 

Čistý pen žní tok vztahující se k investiční 
činnosti -5434 -780 -814 -8345 -814 
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Čistý pen žní tok vztahující se k finanční činnosti -10424 -111 -4661 -909 -5331 
Čisté zvýšení/snížení pen žních prost edk  1932 5225 6306 -3390 477 
Stav pen žních prost edk  na konci období 2679 7904 14210 10820 11297 
 

P íloha 4: Hodnoty rentability konkurent  v letech Ň00Ř, Ň011, Ň01Ň 

2008 

v procentech ROA ROE ROS 
Unikont group s. r. o. 8,76 22,23 2,69 

Linde Material Handling 
Česká republika s. r. o. 17,29 23,41 4,69 

Still ČR s. r. o. 15,67 21,27 4,36 
Toyota Material Hanling 
CZ 4,19 42,04 4,19 
Pr m r 11,48 27,24 3,98 
XY s. r. o. 19,4 24,3 6,52 
 

2011 

v procentech ROA ROE ROS 
Unikont group s. r. o. 2,6 11,16 2,09 
Toyota Material Hanling 
CZ -1,21 -4,93 -0,54 

Linde Material Handling 
Česká republika s. r. o. 15,2 24,68 4,8 
Still ČR s. r. o. 2,93 5,6 0,69 

Pr m r 6,91 13,81 2,53 
XY s. r. o. 13,82 15,55 8,89 
 

 

 

 

 

 


