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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti a porovnává 

výsledky s oborovými průměry. V první části je popsána teorie důležitá pro znalost 

finanční analýzy, dále je stručně charakterizovaná vybraná společnost. V ústřední části 

je provedena finanční analýza společnosti, porovnání ukazatelů s konkurenty v oboru a 

oborovými průměry a výsledky porovnání.  

Abstract 

Master´s thesis is focused on the evaluation of the financial position of the company and 

it compares results with branch averages. The first part of the thesis is based on clear 

theory, which is important to the overall understanding of the financial position. Then 

the company is briefly described. In the third part of the thesis we provide information 

on the current implemented financial analysis position of the company, comparing with 

the competition from the same branch and with the branch averages and results of 

comparing.  
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ÚVOD 

Chceme-li ve společnosti posoudit finanční zdraví a celkovou úroveň hospodaření, 

potřebujeme využít takové nástroje, jež jsou takového posouzení schopny. Jednou 

z nejznámějších metod je finanční analýza, prostřednictvím které můžeme zjistit, jaké je 

finanční zdraví podniku. Finanční analýza je spojena s účetnictvím, které poskytuje data 

a informace pro finanční rozhodování. Mezi poskytovaná data patří rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty a přehledy o peněžních tocích. Pro analýzu jsem zvolila společnost 

s působením v místě mého bydliště. Na přání finančního ředitele však neuvádím její 

název a v práci bude vystupovat pod obchodním jménem XY, s.r.o..  

V první kapitole diplomové práce jsou rozebrány teoretické poznatky z literatury. Na 

základě těchto poznatků lze provést analýzu společnosti pomocí početních operací. 

V další části charakterizuji zmíněnou společnost a stručně popíši dva vybrané 

konkurenty. Třetí kapitola je zaměřena na finanční analýzu. Středem mého zájmu však 

nebude pouze samotná analýza, ale porovnání výsledných hodnot s konkurencí a hlavně 

s oborovými průměry, abych zjistila, jakou mají tyto průměry vypovídací schopnost. 

Proto je zapotřebí vypočíst i některé ukazatele finanční analýzy pro konkurenční 

podniky, které působí ve stejném oboru, konkrétně ve zpracovatelském průmyslu, CZ 

NACE 22 (Výroba pryžových a plastových výrobků) a dále nalézt, popřípadě taktéž 

vypočíst, oborové průměry na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu.  
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CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Globální cíl: 

Základním cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace podniku XY, s.r.o. a 

jeho konkurentů a porovnání výsledných hodnot s odvětvovými průměry v České 

Republice, čímž zjistíme, zda lze touto cestou zjistit vypovídací schopnost odvětvových 

průměrů. 

Parciální cíle: 

K naplnění globálního cíle je potřeba splnit následující parciální cíle: 

• Zhodnocení současné situace podniku XY, s.r.o. 

• Provedení finanční analýzy podniku  

• Shrnutí finanční analýzy 

• Výpočet ukazatelů pro konkurenční podniky 

• Nalezení potřebných hodnot v dokumentech MPO 

• Srovnání výsledků s konkurencí odvětvovými průměry v České Republice 

•  Vyhodnocení srovnání 
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Metody zpracování: 

Analýza 

Představuje myšlenkové rozčlenění zkoumaného objektu. Cílem analýzy je poznat části 

jako prvky složeného celku, rozčlenění umožňuje odhalit strukturu objektu. Analýza 

nám odděluje podstatné od nepodstatného. (17) 

Srovnání 

Při srovnání posuzujeme jednotlivé prvky a vlastnosti jevů či pojmů z hlediska shody, 

podobnosti a rozdílu; prolíná se s analýzou a syntézou. Umožňuje oddělit podstatné a 

nahodilé znaky a vlastnosti jevů. Jako metodologický pojem bezesporu čeká na další 

teoretické zkoumání. (2) 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části práce se zaměřuji na metody finanční analýzy, které aplikuji ve své diplomové 

práci. Definuji předmět a cíle finanční analýzy, její uživatele a podklady, které je potřeba 

mít pro zpracování analýzy. 

1.1 Předmět a cíl finanční analýzy 

Aby byl podnik úspěšný, je nutné, aby rozvíjel své schopnosti, učil se novým 

dovednostem, přidával nové výkony, naučil se prodávat tam, kde jeho konkurence 

neuspěla apod. Měl by znát příčiny úspěšnosti či neúspěšnosti podnikání, aby mohl 

ovlivňovat faktory vedoucí k jeho prosperitě. Finanční analýza našla své místo 

v hodnocení ekonomické situace podniku kvůli vysoké proměnlivosti ekonomických 

dat, jejich obtížnému zpracování, neexistenci obecně platných hodnot ukazatelů a 

teoretických modelů prosperujících firem. (20) 

Cílem finanční analýzy podniku je zpravidla: 

• posouzení vlivu vnějšího a vnitřního okolí podniku, 

• analýza vývoje podniku, 

• srovnání výsledků analýzy v prostoru, 

• analýza vztahu mezi ukazateli, 

• získání informací pro rozhodování v budoucnu, 

• analýza různých variant budoucího vývoje a výběr vhodné varianty, 

interpretace výsledků a návrhy ve finančním plánování a řízení podniku. 

(20) 

Při provádění finanční analýzy je třeba brát v úvahu několik podmínek: 

• aplikovatelnost = použití metod adekvátních praktickým možnostem a 

podmínkám podniku 
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• efektivnost = vynaložené náklady na zpracování by měly být nižší než 

očekávané výnosy plynoucí z využití výsledků  

• účelnost = realizace k předem vymezenému cíli (20) 

Hlavním cílem finanční analýzy je vyhodnocení finančního zdraví podniku. Finanční 

zdraví podniku závisí na jeho výkonnosti a finanční pozici. Kvalita finančního zdraví se 

pak projeví v odolnosti podniku vůči interním a externím rizikům v daných situacích.  

1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace, týkající se finančního stavu podniku, jsou předmětem zájmu nejen 

managementu, ale i mnoha dalších zájemců, kteří přicházejí do kontaktu s daným 

podnikem. Ti se mohou dělit podle vztahu k podniku na externí a interní uživatele.  

Mezi externí uživatele patří: 

• dodavatelé, odběratelé, 

• banky a další věřitelé, 

• investoři, 

• státní instituce, 

• konkurence. (6) 

Dodavatelé a odběratelé jsou obchodními partnery podniku. Dodavatele zajímá 

likvidita, solventnost a zadluženost, tedy ukazatele krátkodobého zájmu obchodních 

partnerů. Odběratelé chtějí mít jistotu v bezproblémovém zajištění výroby, která souvisí 

s dlouhodobou stabilitou. Státní instituce kontrolují správnost vykázaných daní a 

využívají informace o podnicích pro různá statistická šetření. Konkurence využívá 

analýzu za účelem srovnání. Jde zejména o podniky působící ve stejném odvětví. 

Zajímají se o výsledky hospodaření, obratovost a rentabilitu. (6) 

K investorům patří akcionáři a především vlastníci, tedy ti, kteří do podniku vložili 

kapitál. Využívají finanční analýzu pro kontrolu jejich investic, zda jsou dobře 

zhodnoceny. Za hlavní cíl považují maximalizaci tržní hodnoty vlastního kapitálu. 



16 
 

Banky představují hledisko věřitelské. Finanční analýza zde vyjadřuje stav 

potenciálního nebo existujícího dlužníka. Banky sledují likviditu, stabilitu cash flow a 

schopnost tvorby finančních prostředků. (19) 

Interními uživateli jsou: 

• manažeři, 

• zaměstnanci, 

• odbory. 

Manažeři se zajímají o výstupy finanční analýzy pro správné vedení podniku. Přijímají 

na základě těchto dat strategická, taktická i operativní rozhodnutí. Musí brát také 

v úvahu finanční výkonnost konkurenčních podniků. U zaměstnanců a odborů existuje 

přirozený zájem na prosperitě podniku. Na druhou stranu by měl podnik pro 

zaměstnance představovat jistotu zaměstnání, mzdy a sociální podpory. (19) 

1.3 Zdroje dat 

Ve finančním rozhodování je užíváno především podnikových účetních výkazu, mezi 

které patří rozvaha, výkaz zisku a ztrát a cash flow. Právě tyto výkazy, spolu s výroční 

zprávou, jsou zdrojem analýzy. Nejběžněji dostupné finanční informace o podniku 

můžeme nalézt ve výroční zprávě podniku. Výroční zpráva má velkou vypovídací 

schopnost, obsahuje zveřejněné údaje rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy. Lze z ní 

vyčíst důležité skutečnosti týkající se uplynulého i předpokládaného vývoje podnikaní a 

výklad k finanční situaci podniku, změny organizace, řízení, změny výrobků a služeb 

atd. (1) 

Rozvaha ukazuje stav majetku a závazků podniku k určitému datu, většinou 

k poslednímu dni finančního roku podniku. Aktiva podniku se zobrazují na levé straně. 

Patří zde to, co podnik vlastní, a co mu dluží další ekonomické subjekty. Pravá strana 

rozvahy zobrazuje pasiva podniku, respektive ukazuje to, jakým způsobem jsou aktiva 

podniku financována. Patří zde vlastní kapitál a to, co podnik dluží jiným ekonomickým 

subjektům. (1) 
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Výkaz zisku a ztrát je výkaz o pohybu peněz za určité období a dává nám 

přehled o nákladech a výnosech podniku. Rozdíl mezi těmito náklady a výnosy pak 

udává zisk/ztrátu za běžné finanční období. (1) 

Cash flow zachycuje pohyb peněžních prostředků v rozdělení na provozní, 

investiční a finanční činnost. Výhodou CF je, že se odstraní časový i obsahový nesoulad 

mezi výnosy a příjmy a mezi náklady a výdaji. Výhodou sestavování výkazu cash flow 

je, že není ovlivněn metodou odpisování majetku a není zkreslován systémem a výškou 

časového rozlišení. (6) 

1.3.1 Nedostatky výkazů 

I když účetní výkazy tvoří základ poměrové analýzy, mají nějaké slabé stránky, které 

jsou dány jejich konstrukcí a dále užívanými účetními praktikami. Výkazy pracují 

s údaji vztahujícími se k minulosti. Rizikem analýzy je pak skutečnost, že stav 

zachycený ve výkazech již nemusí být aktuální. (1) 

Slabé stránky rozvahy: 

• Nereflektuje přesně současnou hodnotu podniku kvůli oceňování v historických 

cenách. 

• Hodnotu některých položek musíme odhadovat (týká se to např. zásob, dále je 

zohledněna návratnost pohledávek, či hodnota dlouhodobého majetku v 

závislosti na jeho životnosti). 

•  Způsob odepisování stálých aktiv ovlivňuje jeho hodnotu a neodráží jeho 

skutečnou životnost. Nebere se v úvahu možnost zhodnocování aktiv. 

• Do výkazů nelze kvůli potížím s oceněním zahrnout všechny položky, které mají 

určitou vnitřní finanční hodnotu (např. zkušenosti a kvalifikace zaměstnanců). 

(1) 

Slabé stánky výkazu zisku a ztráty 

• Nákladové a výnosové položky neodrážejí skutečné hotovostní toky – výdaje a 

příjmy – za dané období. Ty mohly vzniknout v období minulém nebo souvisejí 
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s obdobím následujícím, popř. nemusejí vůbec představovat peněžní tok (např. 

odpisy, amortizace). 

• Proto ani výsledná položka – čistý zisk – není rovna skutečnému hotovostnímu 

příjmu podniku. (1) 

1.4 Metody finanční analýzy 

Ve finančním hodnocení podniku se úspěšně uplatňují metody finanční analýzy jako 

nástroj finančního managementu, nebo ostatních uživatelů. Klasická finanční analýza 

obsahuje dvě propojené části, kvalitativní (fundamentální) a kvantitativní (technickou) 

analýzu. (20) 

1.4.1 Fundamentální analýza  

Fundamentální analýza je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků, na jejich 

subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. Zpracovává velké množství 

kvalitativních údajů a její závěry jsou bez algoritmických postupů. (20) 

1.4.2 Technická analýza  

Technická analýza používá matematické, statistické a další algoritmizované metody ke 

kvalitativnímu zpracování ekonomických dat a posouzení výsledků z ekonomického 

hlediska. (20) 

Z výše uvedeného vyplývá, že finanční analýza spadá do kategorie technické analýzy. 

Podle účelu, ke kterému analýza slouží, a podle dat, která využívá, rozlišujeme: 

a) Analýza absolutních ukazatelů (stavových i tokových):  

• analýza trendů (horizontální analýza),  

• procentní rozbor (vertikální analýza).  
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b) Analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků).  

c) Analýza poměrových ukazatelů:  

• analýza ukazatelů rentability,  

• analýza ukazatelů aktivity,  

• analýza ukazatelů likvidity,  

• analýza ukazatelů zadluženosti,  

•  analýza ukazatelů kapitálového trhu,  

•  analýza ukazatelů založených na cash flow,  

•  analýza ukazatelů provozní činnosti.  

d) Analýza soustav ukazatelů:  

• pyramidové rozklady,  

• komparativně analytické metody, 

• matematicko-statistické metody, 

• kombinace metod.(20) 

1.4.2.1 Horizontální analýza 

Existuje několik postupů, jak kvantifikovat meziroční změny. Můžeme například využít 

různé indexy či rozdíly (diference). V tomto případě zjišťujeme, o kolik % se změnily 

jednotlivé položky oproti minulému roku (tedy index), nebo o kolik se jednotlivé 

položky změnily v absolutních číslech (tedy diference). (20) 

Absolutní změna = hodnota v běžném období – hodnota v předchozím období 

Procentní změna = (absolutní změna / hodnota v předchozím období) x 100 

1.4.2.2 Vertikální analýza 

Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tedy 

struktura aktiv a pasiv podniku. Z této struktury poznáme, jaké je složení 
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hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a také 

z jakých zdrojů byly pořízeny. Při procentním vyjádření jednotlivých komponent se 

postupuje v jednotlivých letech od shora dolů, nikoli napříč jednotlivými roky, proto se 

využívá označení vertikální analýza. (20) 

Jako základ pro procentní vyjádření se bere obvykle velikost tržeb a hodnota celkových 

aktiv podniku. Výhodou vertikální analýzy je, že nezávisí na meziroční inflaci, a 

umožňuje tedy srovnatelnost výsledků analýzy z různých let, srovnávání vývojových 

trendů za více let. (20) 

1.4.2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Kromě horizontálního a vertikálního rozboru účetních výkazů je důležité dopočítat také 

rozdílové ukazatele, se kterými se ve finanční analýze obvykle pracuje. Asi 

nejdůležitějším z nich je výpočet pracovního kapitálu, pro jehož výpočet je základem 

výkaz rozvaha. (6) 

Analýza rozdílových ukazatelů, též nazývána analýzou fondů finančních prostředků, se 

zaměřuje hlavně na již zmiňovaný pracovní kapitál, který slouží k určení optimální výše 

každé položky oběžných aktiv a ke stanovení optimální výše celkových oběžných aktiv. 

Je možné tuto analýzu také použít jako nástroj ke stanovení vhodného financování 

oběžných aktiv. (19) 

Ukážeme si výpočet u následujících 3 ukazatelů: 

• čistý pracovní kapitál 

• čisté pohotové prostředky 

• čistý peněžně-pohledávkový fond 

Čistý pracovní kapitál ČPK 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

           Vzorec 1: Čistý pracovní kapitál (3) 
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Čistý pracovní kapitál je důležitým měřítkem likvidity firmy. Charakterizuje, kolik 

pracovního kapitálu zůstane k dispozici společnosti, jestliže se vyplatí ze všech svých 

krátkodobých závazků. Čím větší má podnik tento ukazatel tím větší je jeho likvidita. 

Čistý pracovní kapitál je pozitivní pro většinu podniků, protože téměř každý z nich má 

více oběžných aktiv před krátkodobými závazky. (16) 

Nevýhodou výpočtu čistého pracovního kapitálu jsou možné položky zahrnuté v 

oběžných aktivech. Jedná se zejména o nevymáhatelné nebo obtížně vymahatelné 

pohledávky, neprodejné zásoby hotových výrobků a také zbytečně vysoké zásoby (3) 

Čisté pohotové prostředky ČPP 

ČPP = pohotové finanční prostředky – okamžité splatné závazky 

                  Vzorec 2: Čisté pohotové prostředky (3) 

Porovnáváme okamžitě splatné závazky s peněžními prostředky v hotovosti a na 

běžných účtech. Zdokonaluje výpočet čistého pracovního kapitálu tím, že při 

posuzování likvidity je možnost ovlivnění výsledku podle toho, jaké metoda oceňování 

je použita. (3) 

Čistý peněžně-pohledávkový fond (majetek) 

ČPM = (oběžná aktiva – zásoby) – krátkodobé závazky 

              Vzorec 3: Čistě peněžní pohledávkový fond (3) 

V tomto ukazateli je oproti čistým pohotovým prostředkům z oběžných aktiv odečtena 

hodnota zásob a hodnota nelikvidních pohledávek. Od takto upraveného krátkodobého 

majetku odečítáme krátkodobé dluhy. (3) 

1.4.2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Zatímco vertikální a horizontální analýza sleduje vývoj jedné veličiny v čase nebo ve 

vztahu k jedné vztažné veličině, poměrová analýza dává do poměru položky vzájemně 

mezi sebou. Z tohoto důvodu se nám představa o finanční situaci podniku ukazuje 
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v širších souvislostech. Postupy poměrové analýzy se shrnují do několika skupin 

ukazatelů – jedná se o soustavu ukazatelů. (5) 

Aby mohl podnik dlouhodobě fungovat, musí být rentabilní, likvidní a přiměřeně 

zadlužený. Tato analýza zkoumá celkovou ekonomickou situaci podniku, hodnotí 

finanční zdraví firmy, identifikuje budoucí potenciální slabiny a v neposlední řadě také 

silné stránky, na nichž by podnik mohl stavět. (5) 

Mezi nejsledovanější poměrové ukazatele se řadí: 

• ukazatele likvidity 

• ukazatele rentability 

• ukazatele aktivity 

• ukazatele zadluženosti 

• provozní (výrobní) ukazatele 

• ukazatele kapitálového trhu 

Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatelé odhalují schopnost podniku včas uhradit své krátkodobé závazky. Trvalá 

platební schopnost je jednou ze základních podmínek úspěšného fungování podniku. 

Naopak její nedostatek se projevuje tak, že podnik není schopen využít ziskových 

příležitostí objevujících se při podnikání, či není schopen hradit své běžné závazky, což 

může nakonec vyústit v jeho bankrot. (19) 

Obecně je likvidita důležitá pro finanční rovnováhu podniku, poněvadž pouze 

dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům. Naopak příliš vysoká 

likvidita je známkou vysoké vázanosti prostředků v takových aktivech, jež nijak 

výrazně nezhodnocují finanční prostředky. Je tedy třeba hledat vyváženou likviditu, 

která zaručí jednak dostatečné zhodnocení prostředků, jednak schopnost dostát svým 

závazkům. Ukazatele likvidity mají obecný tvar podílu toho, čím je možné zaplatit k 

tomu, co je potřeba zaplatit. (19) 
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Známe tři základní ukazatele:  

• běžná likvidita 

• okamžitá likvidita 

• pohotová likvidita 

Ukazatel běžné likvidity 

Běžná likvidita = 
��ěž�á	����	�

�
á������é	�á	���
 

           Vzorec 4: Běžná likvidita (1) 

Zjišťuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Znamená to, 

kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnila svá krátkodobá 

aktiva v daném okamžiku v hotovost. (1) 

Ukazatel pohotové likvidity 

Pohotová likvidita = 
��ěž�á	����	���á���
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          Vzorec 5: Pohotová likvidita (1) 

V literatuře označována také jako likvidita 2. stupně nebo též acid test. Je konstruován 

ve snaze vyloučit nejméně likvidní část oběžných aktiv - zásoby. Je vhodné také 

vyloučit i nedobytné pohledávky nebo pohledávky s pochybnou dobytností. (6) 

Ukazatel okamžitá likvidity 

Okamžitá likvidita = 
������	é	�������í	�
���ř���
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                     Vzorec 6: Okamžitá likvidita (1) 

Označována jako likvidita 1. stupně nebo také cash ratio a představuje nejužší vymezení 

likvidity, poněvadž do ní vstupují nejlikvidnější položky z rozvahy. Pohotové platební 

prostředky představují sumu peněz na běžném účtu, na jiných účtech či v pokladně, ale 

také volně obchodovatelné cenné papíry, šeky (taktéž označováno jako finanční 
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majetek). Z důvodu zachování nejvyšší likvidnosti jsou do čitatele dosazovány pouze 

peníze v hotovosti a peníze na bankovních účtech. Do krátkodobých dluhů se řadí i 

běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci. (19) 

Ukazatele rentability 

Rentabilita (výnosnost) je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, 

dosahovat zisku z investovaného kapitálu. U ukazatelů rentability nejčastěji vycházíme 

z účetních výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Obecně po tyto ukazatele platí, že v 

čitateli je položka vyjadřující výsledek hospodaření (resp. zisk) a ve jmenovateli se 

vyskytuje určitý druh kapitálu nebo tržby. (19) 

Ukazatele rentability patří v praxi k nejsledovanějším ukazatelům, jelikož informují o 

efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem. Tyto ukazatele nejvíce zajímají 

akcionáře, věřitele, potenciální investory a manažery, kteří vyhodnocují výnosnost 

podniku. Všeobecně platí, že čím vyšší jsou hodnoty ukazatelů rentability, tím lepší je 

výkonnost podniku. V časové řadě by měly mít rostoucí tendenci. (5) 

Pro účely analýzy ukazatelů rentability jsou důležité dvě kategorie zisku, které můžeme 

vyčíst přímo z výkazu zisku a ztráty. První kategorií je EBIT (zisk před odečtením 

úroků a daní), který odpovídá provoznímu výsledku hospodaření. Každá firma může mít 

jiné daňové zatížení a také jinou výši úroků pro své věřitele, tudíž je zisk EBIT vhodný 

pro případ mezifiremního srovnání. Druhou kategorií je EAT (zisk po zdanění nebo také 

čistý zisk), který se využívá ve všech ukazatelích hodnotících výkonnost firmy. Ve 

výkazu zisku a ztráty ho najdeme jako výsledek hospodaření za běžné účetní období. 

(19) 

Mezi významné ukazatele rentability patří: 

• rentabilita vloženého kapitálu 

• rentabilita celkových aktiv 

• rentabilita vlastního kapitálu 

• rentabilita tržeb 
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 Rentabilita vloženého kapitálu (investic) 

ROI = 
����	�ř��	����ě�í���á�����	é	ú
��

�����	ý	�����á�
 

      Vzorec 7: Rentabilita vloženého kapitálu (20) 

Patří k nejdůležitějším ukazatelům, kterým se hodnotí podnikatelská činnost podniku. 

Vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do podniku, bez ohledu na 

zdroje financování. Informuje o výnosnosti celkového kapitálu bez ohledu na to, zda byl 

pořízen z vlastních nebo cizích zdrojů. Doporučená hodnota pro ukazatel rentability 

vloženého kapitálu se pohybuje v rozmezí od 12 – 15 %. Pokud je hodnota ukazatele 

vyšší než 15 %, lze požadovat hospodaření podniku za velmi dobré (20) 

 Rentabilita celkových aktiv 

ROA = 
����

����	�
 

           Vzorec 8: Rentabilita celk. aktiv (20) 

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy, které byly investovány do podnikání 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Měří celkovou výdělečnou činnost 

podniku. (15) 

Rentabilita vlastního kapitálu 

ROE = 
č���ý	����

	�����í	�����á�
 

            Vzorec 9: rentabilita vl. kapitálu (20) 

Do čitatele za zisk dosadíme zisk EAT. Tímto ukazatelem vlastníci zjišťují, jestli jejich 

kapitál přináší dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti 

jejich rizika. Pro investora je důležité, aby ukazatel ROE byl vyšší než úroky, které by 

obdržel při jiném způsobu investování (např. do obligací). (20) 
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Rentabilita tržeb 

ROS = 
č���ý	����

�
ž�
 

                   Vzorec 10: Rentabilita tržeb (20) 

Ukazuje zisk na korunu obratu, udaný v haléřích a často i v procentech. Jestliže je 

rentabilita tržeb pod oborovým průměrem, znamená to, že jsou ceny výrobků relativně 

nízké, nebo náklady příliš vysoké (nebo obojí). (1) 

Finanční páka 

Analýza finanční páky udává efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu při použití 

cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku, tedy je-li pro podnik v dané situaci 

zadlužování výhodné. Pokud je úroková míra cizích zdrojů nižší než výnosnost aktiv, 

potom použití cizího kapitálu zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu. Doporučená 

hodnota je kladná, tedy ROE >ROA. Pokud je hodnota větší než 1, použití cizích zdrojů 

ROE se zvyšuje, pokud je hodnota menší než 1, ROE snižuje. (7) 

Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatelé měří, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. Při větším množství 

aktiv, než je účelné, vznikají podniku zbytečné náklady a tím i nižší zisk. V opačném 

případě pak přichází o tržby, které by mohl získat. Ukazatele se počítají pro jednotlivé 

skupiny aktiv – zásoby, pohledávky, stálá aktiva, celková aktiva. (7) 

Vysvětlíme si následující ukazatele: 

• obrat celkových aktiv 

• obrat stálých aktiv 

• obrat zásob 

• doba obratu zásob 

• doba obratu pohledávek 

• doba obratu závazků 



27 
 

 Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv = 

�č�í	�
ž�
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        Vzorec 11: Obrat celkových aktiv (20) 

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se aktiva obrátí za daný časový interval. Ideální 

hodnoty jsou mezi 1,6 – 2,9. Pokud je počet obrátek za rok menší než 1,5, měl by 

podnik prověřit, zda je možné některá aktiva zredukovat. Pokud je hodnota větší než 3, 

vlastní podnik nedostatek aktiv. (7) 

Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv = 
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                        Vzorec 12: Obrat stálých aktiv (20) 

Měří využití stálých aktiv. Má význam při rozhodování o tom, zda pořídit další 

produkční dlouhodobý majetek. Nižší hodnota ukazatele, než průměr v oboru, je 

signálem pro výrobu, aby zvýšila využití výrobních kapacit, a také pro finanční 

manažery, aby omezili investice. (20) 

Obrat zásob 

Obrat zásob = 
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      Vzorec 13: Obrat zásob (20) 

Tento ukazatel udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku prodána 

a znovu uskladněna. Slabinou ukazatele je fakt, že tržby odrážejí tržní hodnotu, kdežto 

zásoby se uvádějí v nákladových cenách. Proto ukazatel často nadhodnocuje skutečnou 

obrátku. (20) 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob = 
�
ů�ě
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                 Vzorec 14: Doba obratu zásob (20) 
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Udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby nebo do jejich prodeje. U zásob výrobků a zboží je ukazatel taktéž indikátorem 

likvidity, jelikož udává počet dnů, za něž se zásoba promění v hotovost nebo 

pohledávku. (20) 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek = 
�
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                   Vzorec 15: Doba obratu pohledávek (7) 

Tento ukazatel vyjadřuje počet dnů, po které musí firma průměrně čekat, od okamžiku 

prodeje na obchodní úvěr, do obdržení platby od svých zákazníků. Udává průměrný 

počet dnů, během nichž je inkaso peněz zadrženo v pohledávkách. Hodnota tohoto 

ukazatele se srovnává s průměrnou dobou splatnosti faktur daného odvětví. (7) 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků = 
�á	���		ůč�	����	����ů�
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         Vzorec 16: Doba obratu závazků (20) 

Udává, jak dlouho podnik odkládá platbu faktur svým dodavatelům, čili jaká je platební 

morálka podniku. Pro firmu je výhodné, pokud je tato doba delší než doba splatnosti 

pohledávek, využívá tím provozní úvěr od svých dodavatelů. (20) 

Ukazatele zadluženosti 

Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku. Měří rozsah, v jakém 

podnik používá k financování cizí zdroje. Čím vyšší je podíl vlastního kapitálu a stupeň 

samofinancování, tím vyšší je finanční stabilita podniku, jeho odolnost vůči krizi a tím 

menší je jeho závislost na věřitelích. (8) 

Cizí zdroje však mohou na druhé straně působit jako finanční páka a zvyšovat za 

určitých podmínek rentabilitu vlastního kapitálu. Velikost této finanční páky závisí na 
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pákovém ukazateli. Čím je tento ukazatel vyšší, čím může být vyšší i zvýšení rentability 

vlastního kapitálu. Za určitých podmínek však může být pákový efekt záporný a růst 

zadluženosti vede k poklesu rentability vlastního kapitálu. (8) 

Ukazatelů zadluženosti je celá řada, například: 

• celková zadluženost 

• koeficient zadluženosti 

• koeficient samofinancování 

• úrokové krytí 

• doba splácení dluhu 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost = 
���í	�����á�

�����	á	����	�
 

             Vzorec 17: Celková zadluženost (20) 

Celková zadluženost, nazývána také jako ukazatel věřitelského rizika, se vyjadřuje jako 

podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Čím je větší podíl vlastního kapitálu, tím je větší 

bezpečnostní rezerva proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. Z tohoto důvodu věřitelé 

preferují nízký ukazatel zadluženosti, ale naopak vlastníci hledají větší finanční páku. Při 

vyšších úrovních celkové zadluženosti je obtížné získání úvěru. Všeobecně se považuje 

celková zadluženost menší jak 50 % za pozitivní vývoj. Celková zadluženost větší jak 50 % 

se považuje za vývoj negativní. (8) 

Koeficient zadluženosti 

Koeficient zadluženosti = 
���í	�����á�

	�����í	�����á�
 

            Vzorec 18: Koeficient zadluženosti (3) 

Čím je hodnota tohoto ukazatele větší, tím větší je riziko, že podnik nebude schopen dostát 

svým závazkům splácet dluhy a úroky. Bonita podniku klesá. Čím větší je toto riziko, tím 

vyšší je pak úroková míra, kterou požadují banky a jiní věřitelé a to do okamžiku, kdy další 

úvěr neposkytnou. V této situaci také akcionáři nepřistoupí na další emisi akcii nebo jinou 
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formu zvýšení základního kapitálu. Doporučuje se, aby velikost tohoto ukazatele nepřesáhla 

hodnotu 70%. (3) 

Koeficient samofinancování  

Koeficient samofinancování = 
	�����í	�����á�

�����	á	����	�
 

        Vzorec 19: Koeficient samofinancování (20) 

Vyjadřuje podíl, v jakém jsou celková aktiva podniku financována ze zdrojů jeho 

vlastníků. Čím větší je tento ukazatel, tím lepší možnosti financování má podnik. Mimo 

to vlastní kapitál představuje tzv. nárazník tlumící ztráty a snižující nebezpečí konkurzu 

z předlužení. (8) 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí = 
����

�á�����	é	ú
��
 

                   Vzorec 20: Úrokové krytí (3) 

Vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Prakticky část zisku vyprodukovaná 

cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladu na vypůjčený kapitál. Pokud je 

ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroku je třeba celého zisku a na akcionáře 

nezbude nic. Literatura uvádí jako postačující, jsou-li úroky pokryty ziskem 3x až 6x. V 

dobře fungujícím podniku by měl tento ukazatel mít hodnotu 6 až 8. Hodnota 2 až 4 je 

nízká s možností rizika. (3) 

Provozní ukazatele 

Provozní výrobní ukazatele jsou zaměřeny především na vnitřní řízení podniku. Tyto 

ukazatele sledují a analyzují vývoj základní aktivity podniku. Provozní ukazatele se 

opírají o tokové veličiny, hlavně o náklady, jejichž efektivní řízení má za následek 

dosažení vyššího konečného efektu. (20) 
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Mzdová produktivita 

Mzdová produktivita = 
	ý���

���
 

      Vzorec 21: Mzdová produktivita (20) 

Mzdová produktivita udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Ukazatel 

by měl mít rostoucí tendenci při trendové analýze. Pokud bychom chtěli vyloučit vliv 

nakupovaných surovin, energií a služeb, do čitatele musím dosadit přidanou hodnotu. 

Jinak budou v čitateli výnosy (všechny bez mimořádných výnosů) v poměru se mzdami. 

(20) 

Produktivita z výkonů 

Produktivita z výkonů = 
	ý���

��č��	���ě������ů
 

                      Vzorec 22: Produktivita z výkonů (20) 

Ukazatel přidané hodnoty vypovídá o tom, kolik každý zaměstnanec přidal v průměru 

do celkových výkonů společnosti. Výkony se nachází ve výkazu zisku a ztrát a jsou 

definovány jako součet tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, změny stavu 

vnitropodnikových zásob a aktivace. (20) 

Produktivita z přidané hodnoty 

Produktivita z přidané hodnoty = 
�ř����á	�������

���ě�������
 

        Vzorec 23: produktivita z přidané hodnoty (20) 

Rozdíl mezi výrobou a výrobní spotřebou je definován jako přidaná hodnota. Ukazatel 

vypovídá o tom, kolik výnosů v průměru jednotlivý zaměstnanec svojí činnosti vytvořil. 

Při trendové analýze by měl ukazatel vykazovat rostoucí tendenci. Ukazatel se vypočítá 

poměrem přidané hodnoty k počtu zaměstnanců. (20) 
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Ukazatele tržní hodnoty 

Tyto ukazatele se zabývají vztahem ceny akcií k zisku podniku a účetní hodnotě akcií. 

Tyto poměry dávají manažerům podniku informace o názorech investorů na 

hospodaření podniku a o jejich očekáváních týkajících se budoucnosti. Je důležité znát 

tržní cenu akcie. Tržní cena akcie je cena za jednu kmenovou akcii, která je kótována na 

burze či na mimoburzovním trhu. (1) 

Zisk (výnos) na akcii, EPS 

EPS = 
č���ý	����	�	
���ě���í

��č��	�����	��ý��	�����	ý��	����í
 

        Vzorec 24: Čistý zisk na akcii (1) 

Tento ukazatel je považován za klíčový údaj o finanční situaci podniku. Je ovlivňován 

účetnictvím daného podniku, konkrétně tvorbou rezerv, opravných položek, formou 

oceňování apod. (1) 

Dividenda na akcii, DPS 

DPS = 
��	�����	�	�����	ý��	����í

��č��	�����	��ý��	�����	ý��	����í
 

                                           Vzorec 25: Dividenda na akcii (1) 

Dividendovou politiku definujeme jako kompromis mezi zadržením zisků na jedné 

straně a výplatou hotovosti spolu s emisí nových akcií na druhé straně. Platí však, že se 

podnik snaží o zachování stálých, nebo mírně rostoucích dividend. (1) 

Procento dividendové výplaty 

Procento dividendové výplaty = 
�� 

�� 
 

             Vzorec 26: Procento dividendové výplaty (1) 
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Je to poměr dividendy na akcii k zisku na akcii a vypovídá o dividendové politice 

podniku, jelikož ukazuje, jaká část z celkového zisku byla vyplacena akcionářům a 

kolik je investováno zpět do firmy. (1) 

Návratnost akcie ze zisku, PE 

PE = 
�
ž�í	����	�����

����	��	�����	(�� )
 

       Vzorec 27: Návratnost akcie ze zisku (1) 

Vzorec ukazuje, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za korunu (jednotku měny té které 

země) vykazovaných zisků. Je to běžné měřítko, kterým podnik hodnotí investoři na 

kapitálových trzích. (1) 

1.4.2.5 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů se vytváří k posouzení celkové finanční situace podniku, jelikož 

nevýhodou rozdílových a poměrových ukazatelů je jejich omezená vypovídací 

schopnost, poněvadž charakterizují pouze určitý úsek činnosti podniku. Čím více 

ukazatelů v souboru použijeme, tím detailnější bude zobrazení finančně-ekonomické 

situace podniku. Na druhou stranu nám vysoký počet ukazatelů ztěžuje orientaci a 

převážně výsledné hodnocení podniku. (20) 

Soustavy s hierarchickým uspořádáním ukazatelů 

Zde existuje matematická provázanost. Typickým představitelem jsou 

pyramidové soustavy, jejichž podstatou je od vrcholu jdoucí stále podrobnější rozklad 

počátečního ukazatele. Existují dva základní postupy rozkladu: aditivní rozklad (součet 

nebo rozdíl dvou a více ukazatelů) a multiplikativní rozklad (součin nebo podíl dvou a 

více ukazatelů). (19) 
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Soustavy účelově vybrané skupiny ukazatelů 

Jejich cílem je diagnostikovat finanční situaci firmy a předpovědět její další vývoj. Tato 

skupina se dále dělí na dva základní modely: 

• bankrotní modely – zodpovídají otázku, zda podnik do určité doby zbankrotuje 

(například: Altmanovo Z-skóre, Index důvěryhodnosti IN), 

• bonitní modely – bodovým hodnocením udávají bonitu podniku a zařazují ho z 

finančního hlediska při mezifiremním srovnání (například Tamariho model, 

Kralickův Quicktest, atd.). (19) 

Altmanovo Z-skóre 

Tento model byl představen Edwardem Altmanem v roce 1966. Jedná se o spojení 

několika finančních ukazatelů do jednoho indexu, který je nazýván „Z–Score“. Model 

vznikl na základě studie vzorku 33 bankrotujících firem, které byly porovnávány se 

vzorkem 33 prosperujících společností. Altman zkoumal 22 poměrových ukazatelů a 

identifikoval jejich vliv na finanční zdraví podniku. Z těchto ukazatelů vybral pět, které 

mají, dle jeho mínění, nejlepší schopnost předpovědět bankrot společnosti. (9) 

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

                         Vzorec 28: Altmanův index (7) 

 
Kde: 

X1 – čistý pracovní kapitál / celková aktiva 

X2 – rozdělený hospodářský výsledek / celková aktiva 

X3 – zisk před zdaněním (EBIT) / celková aktiva 

X4 – účetní hodnota akcií (základní kapitál / cizí zdroje 

X5 - tržby / celková aktiva (5) 
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Hodnocení Altmanova indexu: 

• Z > 2,9 …………… finančně silný podnik 

• 1,2 < Z > 2,9 ………podnik s určitými finančními problémy 

• Z < 1,2 …………….závažné problémy směřující k bankrotu (7) 

Index důvěryhodnosti IN 

Index vytvořili manželé Inka a Ivan Neumaierovi pro posouzení finančního zdraví 

podniků působících na českém trhu. Sestavili již 4 indexy. Název se skládá z 

počátečních písmen jejich jmen a roku vytvoření indexu. Indexy, které byly vytvořeny, 

jsou IN95, IN99, IN01 a poslední IN05. Poslední index manželé Neumaierovi testovali 

na průmyslových datech za rok 2004 u celkem 1 562 podniků. Index spojuje věřitelský 

a vlastnický pohled. (20) 

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

                   Vzorec 29: Index IN (19) 

 
Kde:  

X1 – aktiva / cizí zdroje 

X2 – EBIT / nákladové úroky 

X3 – EBIT / celková aktiva 

X4 – výnosy / aktiva 

X5 – oběžná aktiva / krátkodobé dluhy (19) 

Hodnocení Indexu IN: 

• IN > 1,6 ……………podnik je v dobré finanční situaci 

• 0,9 < IN > 1,6 ………podnik je v „šedé zóně“ 

• IN < 0,9……………..podnik je ohrožen bankrotem (20) 
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2 CHARAKTERISTIKA PODNIKŮ A ODVĚTVÍ 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala společnost působící v zpracovatelském 

průmyslu (výroba plastových výrobků). Její obchodní jméno si však přáli utajit, proto 

bude vystupovat pod označením společnost XY, s.r.o. Dále jsou uvedeny stručné 

informace o společnostech SPUR a.s. a Gascontrol plast a.s., působící v tomtéž oboru.  

2.1 Základní údaje o podniku 

Datum zápisu:              25. března 1995 

Obchodní firma:           XY, s.r.o. 

Sídlo:                            Ludgeřovice 

Právní forma:               společnost s ručením omezeným  

Předmět podnikání:  

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

- Nákup a prodej 

- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 

- Zámečnictví, nástrojařství 

- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o 

největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná 

vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 

Jednatel:                      Pavlína S. 

Základní kapitál:         1 600 000 Kč, splaceno 100 % (25) 
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Společnost XY, s.r.o., se sídlem v Ludgeřovicích, vznikla v roce 1995. V současné době 

zaměstnává 100 zaměstnanců a patří mezi největší výrobce potrubních systémů z plastů 

pro rozvody teplé a studené vody, podlahového topení a tlakového vzduchu v České 

republice. Vedení podniku řídí výrobní, obchodní a ekonomické středisko a dvě 

maloprodejny. (25) 

Zaměstnanci 

Přepočtený počet zaměstnanců v roce 2011 činí 99 pracovníků. Osobní náklady na 

zaměstnance činí 26 934 tis. Kč. Z 99 zaměstnanců je 5 členů řídících orgánů a náklady 

na ně jsou 2 722 tis. Kč. Společnost neposkytuje společníkům, členům či bývalým 

členům dozorčích orgánů žádnou půjčku ani žádná jiná plnění. (25) 

Pronájem majetku 

Společnosti si pronajímá výrobní halu a sociální prostory v areálu společnosti a prodejní 

prostory poblíž podniku, ve kterých provozuje maloobchody. Společnost má uzavřené 

leasingové smlouvy na mnoho výrobních zařízení) strojní chladič vody, vstřikolisy, 

vysokozdvižný vozík apod.)  

Pohledávky a závazky 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Pohl. po lhůtě splatnosti 19 520 19 350 x1 22 252 23 808 

Závazky po lhůtě splatnosti 10 928 8 594 x 8 981 8 914 
 Tabulka 1: Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti v tis. Kč, XY, s.ro 

Pohledávky a závazky mající lhůtu splatnosti delší než pět let ve společnosti 

v posledních pěti letech nejsou. (25) 

  

                                                 
1 Údaje chybí 
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2.2 Produkty a služby        

Společnost  XY, s.r.o. nabízí své výrobky s touto filozofií: 

• vysoká kvalita 

• široký sortiment 

• nízké ceny 

• kultura prodeje na vysoké úrovni 

2.2.1 Výroba trubek 

Hlavní výroba je situována v areálu společnosti v Ludgeřovicích, kde je rovněž prodejní 

velkosklad. V současné době společnost vyrábí nejširší sortiment tvarovek v tlakové 

řadě PN20. Plastové trubky jsou vyráběny v tlakových řadách PN10, PN16, PN20 a v 

rozměrech o průměru 16-110 mm z materiálu PPR typ3 – random kopolymer 

polypropylenu šedé nebo zelené barvy, který vykazuje vysokou flexibilitu a výbornou 

tlakovou odolnost pro rozvody teplé a studené vody a podlahového topení. 

V roce 2008 byla výroba rozšířena o sendvičové trubky s hliníkovou fólií PPR-Al-PPR 

STABI o průměrech 16 až 110 mm. Jako jediná v České republice firma vyrábí také 

tvarovky PE80 z vysokotlakého polyethylenu v černé barvě pro průmyslové rozvody 

studené vody. Celý výrobní program uceluje výroba polyfusních svářeček, určených ke 

komfortnímu svařování (spojování) potrubního systému. Celý výrobní program 

plastových rozvodů je vyráběn dle mezinárodních standardů ISO 15874, ISO 9001, ISO 

14001 a ISO/TS 16949. (25) 

 

 

 

 

Obrázek 1: Fusio svářečka (zdroj: (25)) 
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2.2.2 Technické výlisky 

Nedílnou součástí výrobního programu společnosti je i specializace na technické 

výlisky. V rámci výroby technických výlisků spolupracuje společnost řadu let s mnoha 

renomovanými firmami: 

• Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. 

• Visteon – Autopal s.r.o. 

• Gardena 

• Elster atd.  

Zpracovávané materiály 

• polypropylen(PP) 

• polyethylen (PE) 

• polyethylen / vinyl acetat (EVA) 

• styrenové plasty (PS, ABS, SAN, ASA) 

• polyamidy (PA 6, PA 66, PA 11, PA 12) 

• polyformaldehyd (POM) 

• polykarbonát(PC) 

• polyestery (PBTP) 

• elastomery (TPE) 

• směsi (PC/ABS, PC/PBT) (25) 

    Obrázek 2: Výrobna trubek (zdroj: stránky firmy) 
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Při dodržování předepsaných způsobů skladování, manipulace a montáže poskytuje 

společnost na svoje výrobky záruku 20 let. Má k dispozici nástrojárnu pro výrobu a 

opravu vstřikovacích forem. Kovové zástřiky nutné pro všechny výrobky jsou vyráběny 

na vlastních automatických strojích, které zaručují maximální kvalitu finálních výrobků. 

(25) 

Prodej je kromě velkoskladu a prodejen v Ludgeřovicích zajišťován sítí smluvních 

prodejen po celé České republice a v Polsku dceřinou firmou XY Polska. Na základě 

provedených zkoušek společnost exportuje své výrobky do SRN, Itálie, Běloruska, 

Slovenska, Ruska, Maďarska, Polska, Řecka a mnoha dalších. (25) 

2.3 Konkurenční společnosti 

2.3.1 Gascontrol plast, a.s. 

 

 

 

               Obrázek 3: Logo 1 (zdroj: (4)) 

Společnost Gascontrol plast, a.s., založena 28. 4. 1999, navázala na tradici výroby 

plastových tlakových potrubních systémů v Havířově, kde byly vyráběny PE systémy 

pro rozvod plynu a vody v letech 1989 - 1999. Zaměstnanci disponují dlouholetými 

znalostmi z oblasti plynárenství, technologie výroby plastového potrubí, výstavby 

inženýrských sítí, kvality, jakosti, managementu, marketingu a zkušebnictví. Společnost 

dodává komplexní systémy pro pokládání plynovodního a vodovodního potrubí, 

plastové desky do prostředí s nebezpečím výbuchu a kolektory tepelných čerpadel. (4) 
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2.3.2 SPUR, a.s. 

 

 

 

 

SPUR a.s. se od svého vzniku v roce 1992 v Brně zabývá výrobou plastových výrobků. 

Při výrobě společnost vychází z vlastních výzkumně – vývojových aktivit, které 

odrážejí požadavky trhu a poptávku po nových vlastnostech plastů. V současné době 

zaměstnává SPUR a.s. přibližně 210 pracovníků. Obrat společnosti dosáhl v 2010 

přibližně 595 mil. Kč a v roce 2011 téměř 700 mil. Kč. Více než 50 % produkce 

společnost vyváží do zahraničí. (21) 

2.4 Obecná charakteristika odvětví výroby plastů  

V souladu s odvětvovou klasifikací ekonomických činností, která byla používána do 

roku 2008, spadala výroba plastových výrobků do sekce zpracovatelského průmyslu, 

označení OKEČ DH 25 Gumárenský a plastikářský průmysl, od roku 2009 je vedena 

jako CZ NACE 22. Sub sekce DH se v souladu s mezinárodní klasifikací NACE člení 

na dva velké výrobkové obory 25.1 - výroba pryžových výrobků a 25.2 - výroba 

plastových výrobků. (23) 

Charakteristickým rysem odvětví je trvalý růst počtu pracovníků, který například za 

období 2000 - 2007 stoupl o 35 232 osob (nárůst o 62,3 %). V několika posledních 

letech každoročně vzniklo několik desítek nových podnikatelských subjektů, většinou 

subdodavatelů pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Na rozdíl od jiných 

odvětví zde hrají významnou roli malé a střední podniky do 249 zaměstnanců, na ÚPH 

se podílí zhruba ze 45 %. Oddíl výroby pryžových a plastových výrobků patří v ČR ke 

klíčovým, a to ve všech základních průmyslových ukazatelích. Po létech boomu však i 

tento oddíl zažil v období recese citelný propad. Souviselo to s poklesem produkce a 

                      Obrázek 4: Logo 2 (zdroj: (21)) 
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poptávky ve všech navazujících odběratelských oddílech. V souvislosti s oživením 

ekonomiky se však tento oddíl dokázal rychle zotavit a v roce 2010 jeho tržby narostly 

o téměř 13 %, objem účetní přidané hodnoty o 5,4 %, při stagnaci počtu zaměstnaných 

osob na úrovni 2009. Od roku 2010 se odvětví rozvíjí rychlým tempem. Příčinou je 

vysoká poptávka po výrobcích odvětví napříč celou ekonomikou, tažená největšími 

odběrateli převážně z automobilového průmyslu a dále z obalového a 

elektrotechnického průmyslu. Stále větší možnosti uplatnění výrobků se nabízejí také v 

potravinářském průmyslu (obaly), v energetice, stavebnictví, v sortimentu zboží pro 

domácnost, volný čas apod. (15) (24) 

Fakta z poslední doby ukázala, že u zpracovatelů plastů rozhodují výrobci, kteří jsou 

schopni působit globálně, dodávat v nejkratším čase a ve stejné a vysoké jakosti na 

kterékoliv místo na světě. Vytváří se e-commerce sítě nezávislé na výrobci. Pro 

zpracovatele plastů platí, že na klíčových trzích je nutné jít za konečným uživatelem a 

zřizovat vlastní prodejní a servisní centra, a zpracující závody na regionální a místní 

úrovni. Z regionálního hlediska má odvětví vysoké zastoupení ve Zlínském kraji (s 

podílem necelá jedna třetina na celkových tržbách ÚPH a 20 % na počtu pracovníků), 

významné produkční kapacity má plastikářský průmysl také v krajích Středočeském, 

Libereckém a Jihomoravském. (22) 

Následkem tvrdé konkurence ve standardních termoplastech dochází ke koncentraci 

výrob a k fúzím v průmyslu plastů. Očekává se, že během několika let ovládne výrobu v 

tomto oboru několik gigantů, které bude možno spočítat na prstech jedné ruky. (22) 

Pozice plastikářského a gumárenského v průmyslu je v české Republice silnější než 

v Evropské unii. Podíl na zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu v EU činil asi 4 

% oproti 7 % v ČR. Důvodem je zmíněná orientace českého plastikářství na 

automobilový průmysl, jenž má v české ekonomice také jednoznačně nadprůměrný 

podíl. (24) 
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3 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI XY, S.R.O. 

V následujících třech tabulkách uvádím některé hodnoty z rozvahy a výkazu zisku a 

ztrát (za období 2007-2011), s kterými budu nadále pracovat. Hodnoty jsou uvedeny 

v celých tisících.  

2007 2008 2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM 118 680 101 575 105 472 100 108 100 379 

DLOUHODOBÝ 
MAJETEK 39 638 33 397 32 608 31 183 34 485 

DHM 39 601 33 381 26 253 26 417 31 308 

DNM 37 16 65 36 7 

DFM 0 0 6290 4 730 3 170 

OBĚŽNÁ AKTIVA 77 828 66 976 69 109 66 220 63 522 

Zásoby 27 825 25 817 19 152 20 422 18 850 

Materiál 5 267 6 495 4 952 7 343 6 594 

Zboží 21 642 18 550 13 185 12 030 11 131 

Dl. pohledávky 0 0 2 317 2 323 2 376 

Kr. pohledávky 45 878 36 389 42 027 38 389 38 263 

Fin. majetek 4 125 4 770 5 613 5 086 4 033 

Časové rozlišení 1 214 1 202  3 755 2 705 2 372 

           Tabulka 2: Vybrané položky aktiv podniku XY, s.r.o.  

2007 2008 2009 2010 2011 

PASIVA 
CELKEM 118 680 101 575 105 472 100 108 100 379 

VLASTNÍ KAPITÁL 41 146 45 595 52 987 45 811 39 516 

Základní  
kapitál 1 600 1 600  1 600 1 600 1 600 

Kapitálové 
fondy -787 -787 -787 -787 -787 

Rezervy a ost. Fondy ze 
zisku 10 160 160 160 160 

VH z minulých  
let 32 824 40 174 44 622 52 013 44 839 

VH z běžného úč. období 7 499 4 448 7 392 -7 175 -6 296 

CIZÍ ZDROJE 77 370 55 867 52 040 54 055 60 618 

Dl. závazky 0 0 0 0 655 

Kr. závazky 38 258 22 892 22 193 24 567 31 407 



44 
 

Bank.  úvěry a výpomoci 39 112 32 975 29 847 29 488 28 566 

Časové rozlišení 164 113 445 242 245 

                    Tabulka 3: Vybrané položky pasiv podniku XY, s.r.o. 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží 207 323 202 196 139 954 142 015 147 066 

Náklady vynal. na prodané 
zboží 164 186 161 311 102 428 114 858 119 681 

OBCHODNÍ MARŽE 43 137 40 885 37 526 27 159 27 385 

Výkony 204 208 196 659 113 190 142 355 133 008 

Výkonová spotřeba 196 938 189 676 118 280 140 643 133 856 

PŘIDANÁ HODNOTA 50407 47 868 32 436 28 871 26 537 

Osobní náklady 28 830 31 414 24 639 29 956 26 934 

Odpisy dl. majetku a 
hm.majetku 8 392 8 360 7 069 5 838 4 799 

Změna stavu rezerv a opr. 
položek -513 151 123 18 -309 

PROVOZNÍ VH 11 440 7 562 10 636 -5 833 -3 432 

FINANČNÍ VH -1 288 -1 901 -1 347 -1 342 -2 864 

Daň z příjmu za běžnou 
činnost 2 653 1 213 1 897 0 0 

VH ZA ÚČETNÍ 
OBDOBÍ 7 499 4 448 7 392 -7 175 -6 296 

VH PŘED ZDANĚNÍM 10 152 5 661 9 289 -7 175 -6 296 

                           Tabulka 4: Vybrané položky VZaZ podniku XY, s.r.o. 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

3.1.1 Analýza rozvahy 

Horizontální analýza ukazuje změny absolutních ukazatelů v čase, vertikální analýza 

ukazuje procentní rozbor účetních výkazů.  

Horizontální analýza je pak provedena relativně i absolutně, jelikož i když může být 

změna vyjádřená procentuálně malá, absolutně se může jednat o významnější částky a 

naopak. 
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3.1.1.1 Horizontální analýza aktiv 

2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

AKTIVA CELKEM -17 105 -14 3 897 4 -5 364 -5 271 0,3 
DLOUHODOBÝ 
MAJETEK -6 241 -16 -789 -2 -1 425 -4 3 302 11 

DHM -6 220 -16 -7 128 -21 164 1 4 891 19 

DNM -21 -57 49 306 -29 -45 -29 -81 

DFM 0 - 6 290 - -1 560 -25 -1 560 -33 

OBĚŽNÁ AKTIVA -10 852 -14 2 133 3 -2 889 -4 -2 698 -4 

Zásoby -2 008 -7 -6 665 -26 1 270 7 -1 572 -8 

Materiál 1 228 23 -1 543 -24 2 391 48 -749 -10 

Zboží -3 092 -14 -5 365 -29 -1 155 -9 -899 -8 

Dl. pohledávky 0 - 2 317 - 6 0 53 -2 

Kr. pohledávky -9 489 -21 5 638 15 -3 638 -9 -126 -0,3 

Fin. majetek 645 16 843 18 -527 -9 -1 053 -21 

Časové rozlišení -12 -31 2 533 - -1 050 -28 -333 -12 
           Tabulka 5: Horizontální analýza aktiv podniku XY, s.r.o. v tis. Kč a % 

Horizontální analýza aktiv ukazuje převážně pokles většiny položek aktiv. Celková 

aktiva vykazovala kolísavé hodnoty. V roce 2008 došlo k prudkému poklesu o 14%. 

Příčinou bylo snížení oběžných aktiv v podniku, převážně krátkodobých pohledávek. 

Další změny již nebyly procentuálně tak velké. Dlouhodobý majetek postupně klesal, až 

v roce 2011 vzrostl o 11 % oproti předešlému roku v důsledku nákupu dlouhodobého 

hmotného majetku o 19%. Konkrétně byl pořízen nový lis Engel s tonáží 650 t a optické 

měřidlo pro kontrolu výrobků. Nový lis má větší výkon a nižší spotřebu elektrické 

energie. Oběžná aktiva až na rok 2008 vykazují spíše klesající trend.  

 2007 2008 2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM 118 680 101 575 105 472 100 108 100 379 

Dlouhodobý majetek 39 638 33 397 32 608 31 183 34 485 

Oběžná aktiva 77 828 66 976 69 109 66 220 63 522 

Časové rozlišení 1 214 1 202  3 755 2 705 2 372 

                   Tabulka 6: Vývoj aktiv podniku XY, s.r.o. 
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                    Graf 1: Vývoj aktiv podniku XY, s.r.o. 

3.1.1.2 Horizontální analýza pasiv 

2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

abs. % abs. % abs. % abs. % 
PASIVA 
CELKEM 

-17 105 -14 3 897 4 -5 364 -5 271 0.3 

VLASTNÍ 
KAPITÁL 

4 449 11 7 392 16 -7 176 -14 -6 295 -14 

Základní  
kapitál 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové 
fondy 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Rezervy a ost. Fondy 
ze zisku 

150 1500 0 0 0 0 0 0 

VH z minulých  
let 

750 22 4 448 11 7 391 17 -7 174 -14 

VH z běžného úč. 
období 

-3 051 -41 2 944 66 -14 576 -197 879 -12 

CIZÍ ZDROJE -21 503 -28 -3 827 -7 2 015 4 6 563 12 

Dl. závazky 0 0 0 0 0 0 655 - 

Kr. závazky -15 366 -40 -699 -3 2 374 11 6 840 28 

Bank. úvěry a 
výpomoci 

-6 137 -16 -3 218 -10 -359 -1 -922 -3 

OSTATNÍ PASIVA -51 -31 332 294 -203 -46 3 1 

         Tabulka 7: Horizontální analýza pasiv podniku XY, s.r.o. v tis. Kč a % 

Analýza pasiv taktéž vykazuje spíše kolísavé hodnoty. Celková pasiva prodělala 

největší měnu v roce 2008, kdy poklesla o 14%. Vlastní kapitál rostl až do roku 2010, 
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kdy začal v důsledku ztrát (VH) klesat, což znamenalo, že podnik musel více využívat 

cizích zdrojů. 

Nejvyšších hodnot dosahoval vlastní kapitál v roce 2009 (52 987 tisíc). Poté nastal 

propad způsobený záporným výsledkem hospodaření, který v té době poklesl o 197%, a 

společnost poprvé ve sledovaném období vykázala účetní ztrátu. Stejně tak tomu bylo i 

v roce 2011. Na vznik ztráty v roce 2010 měl významný vliv nárůst cen rozhodujících 

surovin pro výrobu na světových trzích. Růst cen vstupů byl o více než 40% oproti roku 

2009 a společnosti se nepodařilo plně přenést tento nárůst do prodejních cen. I přes 

opatření, která společnost realizovala ve druhé polovině roku 2010, se vývoj 

hospodaření nepodařil zvrátit.  

Hodnota základního kapitálu ani kapitálových fondů se v sledovaném období 

nezměnila. Jak už jsem zmínila, podnik začal od roku 2009 využívat více cizích zdrojů 

a tak ukazuje položka cizí zdroje nejprve pokles, poté významný růst o 12%, přičemž 

hodnota závazků proti roku 2010 vzrostla absolutně o 9 869 tis. Kč, relativně o 45%. Ve 

všech letech společnost využívala úvěrů, které ale vykazují klesající tendenci, tedy úvěr 

je splácen. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

PASIVA CELKEM 118 680 101 575 105 472 100 108 100 379 

Vlastní kapitál 41 146 45 595 52 987 45 811 39 516 

Cizí zdroje 77 370 55 867 52 040 54 055 60 618 

Časové rozlišení 164 113 445 242 245 

                                  Tabulka 8: Vývoj pasiv podniku XY, s.r.o. 
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                Graf 2: Vývoj pasiv podniku XY, s.r.o. 

3.1.1.3 Vertikální analýza aktiv 

 2007 2008 2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 33,4 32,9 30,9 31,1 34,4 

DHM 99,9 99,95 80,5 84,7 90,78 

DNM 0,1 0,05 0,2 0,1 0,02 

DFM 0 0 19,3 15,2 9,2 

OBĚZNÁ AKTIVA 65,6 65,9 65,5 66,1 63,3 

Zásoby 35,8 38,5 27,7 30,8 29,7 

Materiál 6,8 9,7 7,2 11,1 10,4 

Zboží 27,8 27,7 19,1 18,2 17,5 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 3,4 3,5 3,7 

Krátkodobé pohledávky 58,9 54,3 60,8 57,9 60,2 

Finanční majetek 5,3 7,1 8,1 7,7 6,3 

OSTATNÍ AKTIVA 1 1,2 3,6 2,7 2,4 

 Tabulka 9: Vertikální analýza aktiv v % podniku XY, s.r.o. 

Ve společnosti převažují oběžná aktiva (63,3 % - 66,1 %) nad dlouhodobým majetkem 

(30,9 % - 34,4 %), proto ji můžeme považovat za kapitálově lehkou. Dlouhodobý 

majetek je z největší části tvořen majetkem hmotným. Největší část hmotného majetku 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

2007 2008 2009 2010 2011

Pasiva celkem

Vl. kapitál

Cizí zdroje

Časové rozl.

 



49 
 

představují stavby a samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Dlouhodobý 

nehmotný majetek netvoří ani 1 % a patří do něj pouze software. V roce 2009 přibyl 

majetek finanční, který má klesající trend. 

Oběžná aktiva kolísají, ale pouze minimálně. Jejich struktura je v jednotlivých letech 

podobná, nejvíce se na oběžných aktivech podílí krátkodobé pohledávky (54,3 % - 60,8 

%), poté zásoby (27,7 % - 38,5 %). Zásoby jsou tvořeny převážně zbožím a materiálem, 

přičemž podíl zboží na zásobách každoročně poklesl. Největší část oběžných aktiv je v 

českých společnostech tvořena převážně pohledávkami, což platí i pro analyzovanou 

společnost.    

 

 
 Graf 3: Vývoj majetkové struktury podniku  XY, s.r.o. 

3.1.1.4 Vertikální analýza pasiv 

 2007 2008 2009 2010 2011 

PASIVA CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

VLASTNÍ KAPITÁL 34,7 47,9 44,6 38,6 33,3 

Základní kapitál 3,9 3,5 3 3,5 4 

Kapitálové fondy -1,9 -1,7 -1,5 -1,7 -1,9 
Rezervy a ostatní fondy ze 
zisku 

0,02 0,35 0,02 0,3 0,4 

VH z minulých let 79,8 88,1 84,2 113,5 113,5 
VH z běžného účetní 
období 

18,2 9,8 13,9 -15,6 -15,9 

CIZÍ ZDROJE 65,2 55 49,4 54 60,4 
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Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 1,1 

Krátkodobé závazky 49,4 40,9 42,6 45,4 51,8 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 

50,6 59,1 57,4 54,6 47,1 

OSTATNÍ PASIVA 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 
Tabulka 10: Vertikální analýza pasiv v % podniku XY, s.r.o. 

 

 

          Graf 4: Vývoj vlastnické struktury podniku, XY s.r.o. 

Společnost pro financování využívá převážně cizích zdrojů (49,4 % - 65,2 %). Vlastní 

kapitál se pohybuje v rozmezí od 33,3 % do 47,9 %. Cizí zdroje v prvních dvou letech 

klesaly, poté začaly růst. Jsou tvořeny z části krátkodobými závazky a z části 

bankovními úvěry a výpomocemi. Ty mají vysokou hodnotu, téměř 60 % z celkových 

zdrojů, ale od roku 2008 každoročně klesají. Společnost využívá dlouhodobého 

bankovního úvěru na nákup technologie ve výši 6 874 tis. Kč na období 2006 – 2012, 

úrok byl sjednán jako pevný na celé období ve výši 3,07% p.a. a je zajištěn ujednáním o 

zajištění převodu vlastnického práva na nakoupenou technologii. 
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3.1.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

3.1.2.1 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

Tržby za prodej zboží -5 127 -2,5 -62 242 -30,8 2 061 1,5 5 051 3,6 
Náklady vynal. na prodané 
zboží -2 875 -1,8 -58 883 -36,5 12 430 12,1 4 823 4,2 

OBCHODNÍ MARŽE -2 252 -5,2 -3 359 -8,2 -10 367 -27,6 226 0,8 

Výkony -7 549 -3,7 -83 469 -42,4 29 165 25,8 -9 347 -6,6 

Výkonová spotřeba -7 262 -3,7 -71 396 -37,6 22 363 18,9 -6 787 -4,8 

PŘIDANÁ HODNOTA 5 832 13,9 -15 432 -32,2 -3 565 -11,0 -2 334 -8,1 

Osobní náklady 2 584 9,0 -6 775 -21,6 5 317 21,6 -3 022 -10,1 
Odpisy dl. majetku a hm. 
majetku -32 -0,4 -1 291 -15,4 -1 231 -17,4 -1 039 -17,8 
Změna stavu rezerv a opr. 
položek 664 -129 -28 -18,5 -105 -85,4 -327 -1816 

PROVOZNÍ VH -3 878 -33,9 3 074 40,7 -16 469 -155 2 401 -41,2 

FINANČNÍ VH -613 47,6 554 -29,1 5 -0,4 -1 522 113,4 
Daň z příjmu za běžnou 
činnost -1 440 -54,3 684 56,4 -1 897 -100 0 - 
VH ZA ÚČETNÍ 
OBDOBÍ -3 051 -40,7 2 944 66,2 -14 567 -197 879 -12,3 

VH PŘED ZDANĚNÍM -4 491 -44,2 3 628 64,1 -16 464 -177 879 -12,3 
            Tabulka 11: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty, XY s.r.o.   

Z tabulky je patrné, že obchodní marže postupně klesala, až v posledním roce začala 

růst. Přidaná hodnota od roku 2008 taktéž klesá, ale meziroční pokles se každoročně 

zmenšuje. Tržby v první polovině sledovaného období klesaly a to dokonce až o téměř 

31 %. Následně však začaly pomalu růst, což ukazuje následující tabulka a graf. Hlavní 

složkou podílející se na celkových tržbách jsou jednoznačně tržby za prodej zboží, které 

však zaznamenaly v roce 2009 výrazný pokles o 31%. Důležitým faktorem je růst tržeb 

z prodeje vlastních výrobků a služeb, v roce 2010 téměř na pětinásobek. Na celkových 

tržbách se však spolu s tržbami z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu podílely 

minimálně. 

Výsledek hospodaření za účetní období výrazně poklesl v roce 2010, o příčině jsem se 

již zmiňovala v kapitole horizontální analýza pasiv. V roce 2011 je výsledek 

hospodaření taktéž v mínusu, oproti předešlému roku však vzrostl o 879 tis. Kč. 
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V tomto roce se na záporném výsledku podílel i fakt, že došlo ve společnosti ke krádeži 

hotovosti na mzdy ve výši 1 365 tis. Kč. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkové tržby 211 135 210 667 151 909 154 904 161 201 

Tržby za prodej zboží 207 323 202 196 139 954 142 015 147 066 

Tržby za podej vl. výrobků a služeb 1 880  2 746  2 833  11 332  2 916  

Tržby z prodeje DM a materiálu 1 932  5 725  9 122  1 557  11 219  
         Tabulka 12: Tržby společnosti, XY s.r.o. 

 

      Graf 5: Vývoj tržeb, XY s.r.o. 

3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Čistý pracovní kapitál 39570 44084 46916 41653 32115 

Čisté pohotové prostředky -34 133 -18 122 -16 580 -19 481 -27 374 

Čistý peněžně pohledávkový fond 11 745 18 267 27 764 21 231 13 265 
                           Tabulka 13: Analýza rozdílových ukazatelů, XY s.r.o. 

Čistý pracovní kapitál ukazuje rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými cizími 

zdroji a indikuje platební schopnost společnosti. Ve sledovaném období dosahoval ČPK 

ve všech letech kladných hodnot, což je pro společnost dobré. Společnost je tak schopna 
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splatit veškeré krátkodobé cizí zdroje financování. ČPK do roku 2009 rostl, poté začal 

klesat kvůli poklesu oběžných aktiv.  

 
  Graf 6: Čistý pracovní kapitál, XY s.r.o. 

Čisté pohotové prostředky ukazují rozdíl mezi pohotovými finančními prostředky a 

krátkodobými závazky. Ve všech letech sledovaného období nabývá ČPP záporných 

hodnot. Z tabulky je patrné, že společnost není celé sledované období schopna hradit 

krátkodobé závazky prostřednictvím hotovosti nebo penězi na bankovním účtu 

(problémy s likviditou). V roce 2008 a 2009 se situace oproti roku 2007 zásadně 

zlepšila, ale od roku 2010 se opět zhoršuje. 

 

 

 

 

 

Hodnoty čistého peněžního majetku (čistého pohledávkového fondu) jsou po celou 

dobu v kladných číslech a stejně jako předešlé ukazatele v první půlce rostou až na 

27 764 tis. Kč, poté klesají. 
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   Graf 7: Čisté pohotové prostředky, XY s.r.o. 
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                         Graf 8: Čistý peněžní majetek podniku XY, s.r.o. 

3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

3.3.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita (výnosnost) ukazuje, jaký je poměr mezi finančními prostředky, jež plynou 

z aktivit podniku, a těmi, které byly na tyto aktivity použity. Jednotlivé ukazatele 

rentability by měly v časovém horizontu růst, což v této společnosti neplatí, jak je 

patrné z následující tabulky a grafu. V analýze jsem použila ukazatele rentability 

vloženého kapitálu (ROI), rentability celkového kapitálu (ROA), rentability vlastního 

kapitálu (ROE) a rentability tržeb (ROS). 

 2007 2008 2009 2010 2011 Ideální hodnoty 

ROI 
 

8,6 4,8 7,8 -6,0 -5,3 12 – 15 

ROA 6,3  4,4 7,0 -7,2 -6,3 10 

ROE 18,2 9,8 14,0 -15,7 -15,9 15 

ROS 4,9 2,8 6,5 -4,7 -4,2 6 
             Tabulka 14: Ukazatele rentability, XY s.r.o. 
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        Graf 9: Ukazatele rentability, XY s.r.o. 

Všechny rentability mají obdobný průběh a kopírují vývoj výsledku hospodaření. 

V letech 2007-2009 jsou rentability kladné, v letech 2010-2011 záporné, stejně jako 

výsledek hospodaření běžného účetního období. Nejlepší výsledky jsou v letech 2007 a 

2009, kdy se hodnoty přiblížily doporučeným hodnotám. 

Rentabilita vloženého kapitálu  

Ideální hodnoty tohoto ukazatele se pohybují mezi 12 % - 15 %. Těchto čísel podnik 

zdaleka nedosahuje, nejvíce se přiblížil v roce 2007 s rentabilitou 8,6 %. V posledních 

dvou letech je rentabilita záporná, a to -6,0 % a -5,3 %, což jak už jsem zmínila, 

koresponduje se záporným VH.  

Rentabilita celkového kapitálu  

Tento ukazatel měří produkční sílu podniku a jeho ideální hodnoty by se měly 

pohybovat kolem 10 %. Analyzovaná společnost opět ideálních hodnot nedosahuje, 

k nejvyšší ziskovosti v poměru k celkovým aktivům došlo v roce 2009 a poté se 

dostáváme do záporných hodnot.  

Rentabilita vlastního kapitálu 

Pro zajištění kladného působení finanční páky je nutné, aby ukazatel ROE byl vyšší než 

ukazatel ROA, což bylo ve všech letech, kdy byly hodnoty kladné, splněno. Tento 
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ukazatel hraje roli při investování u akcionářů, poněvadž nám udává, kolik připadne 

čistého zisku na 1 investovanou korunu. Nejvyšší zisk připadající na 1 Kč vloženou do 

vl. kapitálu byl v roce 2007 a to 18 haléřů, tedy dokonce nad doporučenou hodnotou. 

Nejnižší v letech 2010 a 2011, shodně téměř po -16 haléřích. To znamená, že majitelé 

přišli z každé jedné koruny vlastního kapitálu o 16 haléřů (po zaokrouhlení). 

Rentabilita tržeb 

Tento ukazatel zachycuje, kolik čistého zisku připadne na jednu korunu tržeb. V tomto 

případě platí, že čím větší rentabilita je, tím lépe. Za standardní hodnotu se však 

považuje 6 % a více, čehož společnost dosáhla pouze v roce 2009. 

3.3.2 Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele hodnotí schopnost podniku hradit své závazky. 

 2007 2008 2009 2010 2011 Ideální hodnoty 

Běžná 2,03 2,93 3,01 2,6 1,92 
 

1,5 – 2,5 

Pohotová 1,31 1,8 2,15 1,77 1,35 1 – 1,5 

Okamžitá 0,11 0,21 0,25 0,21 0,13 0,2 – 0,5 

    Tabulka 15: Ukazatele likvidity, XY s.r.o.  

Běžná likvidita se v průběhu sledovaného období pohybovala od 1,92 do 3,01, přičemž 

ideální hodnoty jsou v tomto případě 1,5 – 2,5. Nikdy by neměly hodnoty klesnout pod 

1, což platí i pro pohotovou likviditu, jelikož tuto skutečnost považují banky za 

nepřijatelnou, poněvadž to znamená prvotní platební neschopnost, kdy pro úhradu 

krátkodobých závazků je potřeba použít dlouhodobé zdroje financování. Analyzovaná 

společnost se však pod hodnotu 1 nedostala. V roce 2007 – 2009 běžná likvidita rostla, 

poté klesala až na 1.92. Nejlépe si společnost vedla v letech 2009 s likviditou 3,1 a 

v roce 2008 s hodnotou 2,93, čehož bylo v obou letech dosaženo poklesem 

krátkodobých závazků. 

Pohotová likvidita ve všech letech překročila ideální hodnotu 1, přičemž opět rostla až 

do roku 2009, kdy dosáhla svého maxima 2,15, poté klesala. Vyšší hodnoty v roce 2009 

bylo dosaženo vyšší hodnotou krátkodobého finančního majetku.  
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Okamžitá likvidita má stejný průběh jako obě předešlé, první růst s maximem v roce 

2009 (0,25), poté pokles. Kromě roku 2007 a 2011 se hodnota pohybuje v ideálních 

hodnotách 0,2 – 0,5. V těchto letech má společnost méně krátkodobého finančního 

majetku, žádoucím by bylo tedy jeho navýšení. 

 
       Graf 10: Ukazatele likvidity podniku XY, s.r.o. 

3.3.3 Ukazatele aktivity 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat celkových aktiv 1,76 2,02 1,35 1,53 1,49 

Obrat stálých aktiv 28 6,14 4,38 4,92 4,35 

Obrat zásob 7,52 7,94 7,46 7,51 7,96 

Doba obratu zásob 51,57 49,68 59,10 53 51,4 

Doba obratu pohledávek 66,37 55,45 103,42 85,08 86 

Doba obratu závazků 39,74 25,35 39,38 42,23 64,97 

       Tabulka 16: Ukazatele aktivity podniku XY, s.r.o. 

Obrat celkových aktiv se pohybuje mezi hodnotami 1,35 až 2,02, přičemž ideální 

hodnoty pro tento ukazatel jsou 1,6 – 3. Společnost v roce 2009 a 2011 byla mírně pod 

ideální hodnotou. Můžeme říci, že podnik úspěšně zhodnocuje svá stálá i oběžná aktiva. 

Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2008, kdy se celková aktiva obrátila v tržby 

v průměru dvakrát. V tomto roce, společně v roce 2007, vykazovala společnost nejvyšší 

tržby. 
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Obrat stálých aktiv je měřítkem celkové produkční efektivnosti a relativní výkonnosti, s 

níž firma využívá stálých aktiv s cílem dosáhnout tržeb. Obrat stálých aktiv se v celém 

sledovaném období pohybuje nad hranicí ideálních hodnot. Nejvyšší hodnoty bylo 

dosaženo roku 2007, kdy se stálá aktiva obrátila v tržbách v průměru 28x za rok. 

Obecně se dá konstatovat, že čím vyšší rychlost obratu zásob, tím lépe a dále pak je 

žádoucí rostoucí trend tohoto ukazatele. Obrat zásob ukazuje, že společnost je schopna 

zásoby přeměnit se na tržby téměř 8x (7,46x - 7,96x). Obrat zásob vykazuje po celou 

dobu jen mírné výkyvy.  

 

 

 

 

 

 

Doba obratu zásob udává, jak dlouho jsou zásoby vázány v podniku, než dojde k jejich 

prodeji nebo spotřebě. Měla by být co nejkratší a žádoucí je pokles v čase. V roce 2009 

doba obratu vzrostla z 50 dní na 59 dní, pak ale opět začala klesat. Hodnoty ve všech 

letech jsou dobré, společnost se nepotýká s nadbytečnými zásobami na skladě.  

Doba obratu pohledávek (průměrná doba inkasa) ukazuje dobu, po kterou musí 

společnost čekat, než obdrží platby za prodej výrobků a měla by být co nejkratší a 

odpovídat smluvním podmínkám. Doba obratu se v roce 2009 zdvojnásobila, z 55 na 

103 dnů, poté začala pomalu klesat. Nárůst souvisí s nárůstem pohledávek o 15%. 

Společnosti bych doporučila obchodovat s bonitními, dopředu prověřenými partnery, 

aby předcházela pozdnímu zaplacení pohledávek či vzniku nedobytných pohledávek. 
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        Graf 11: Ukazatele aktivity (obraty) podniku XY, s.r.o. 
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K porovnání je dále vypočtena doba obratu závazků, která by měla být delší než doba 

obratu pohledávek, což v případě analyzované společnosti neplatí. Společnost odkládá 

platby svým dodavatelům v průměru o 42 dní. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 

2008, 25 dní, nejvyšší pak roku 2011 a to 65 dní, což už je poměrně dlouhá doba, která 

snižuje bonitu společnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Ukazatele zadluženosti 

 2007 2008 2009 2010 2011 Ideální hodnoty 

Celková zadluženost 65 55 49 54 61 30 % - 50 % 
Koeficient samofinancování 0,35 0,45 0,51 0,46 0,39 0,5 – 0,7 
Úrokové krytí 6,94 3,13 7,02 -4,49 -3,59 6x – 8x 

 Tabulka 17: Ukazatele zadluženosti podniku XY, s.r.o. 

Tyto ukazatele sledují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. Celková zadluženost 

podniku se pohybuje od 49 % do 65 %, přičemž první tři roky klesá, poté roste. V roce 

2007 a 2011 jsou hodnoty výrazně nad doporučenými hodnotami. Téměř ve všech 

letech převažuje financování podniku z cizích zdrojů, což je pro společnost levnější, než 

financování z vlastních zdrojů.  

Úrokové krytí ukazuje, kolikrát jsou placené úroky převyšovány ziskem. Hodnoty větší 

než jedna nám ukazují, že podnik vydělával více peněz než jen na zaplacení úroků. 

Ideálních hodnot podnik dosahoval v letech 2007 a 2009, roky 2010 a 2011 jsou 

ztrátové díky zápornému výsledku hospodaření. 

             Graf 12: Ukazatele aktivity (doby obratu) podniku XY, s.r.o. 
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                     Graf 13: Ukazatele zadluženosti v podniku XY, s.r.o. 

3.3.5 Provozní (výrobní) ukazatele 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Počet zaměstnanců 119 121 120 108 99 
Produktivita práce z přidané 
hodnoty (tis. Kč) 423,6 395,6 270,3 267,3 272,1 

Průměrné mzdy (tis. Kč) 176,7 189,9 153,1 204,5 198,3 
Produktivita práce z tržeb (tis. Kč) 1 742 1 671 1 166 1 314 1 485 
Mzdová produktivita z tržeb 9,7 8,8 7,6 6,4 7,5 

            Tabulka 18: Provozní ukazatele podniku XY, s.r.o. 

Produktivita práce z přidané hodnoty až na rok 2011 klesala, což není dobré. Příčinou 

poklesu je postupné snižování přidané hodnoty o větší procento, než pokles příjmů 

zaměstnanců. Tempo růstu produktivity práce by mělo být vyšší než tempo růstu mezd 

zaměstnanců podniku a bude tedy srovnáno s průměrnými mzdami. Z následujícího 

grafu vidíme, že produktivita práce z přidané hodnoty je vyšší, než průměrné mzdy, což 

znamená, že hodnota zaměstnance je pro podnik vyšší než náklady na něj vynaložené. 

Průměrné mzdy zaznamenaly pokles v roce 2009, v roce 2010 znovu vzrostly až na 204 

tis. Kč.  
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                      Graf 14: Produktivita práce a průměrná mzda podniku XY, s.r.o. 

Produktivita práce z tržeb vyjadřuje, kolik tis. Kč přináší společnosti 1 zaměstnanec. 

První tři roky klesala, v roce 2010 začala opět růst. Tento trend kopíruje vývoj tržeb, 

které taktéž v roce 2008 a 2009 poklesly. Z průběhu vývoje produktivity práce z PH a 

průměrné mzdy je zřetelně vidět, že společnost nezvládla dobře promítnout pokles tržeb 

a růst vstupů do mezd a počtu zaměstnanců. Kladem je, že se poměr PP a průměrné 

mzdy od roku 2009 zvyšuje. 

3.4 Analýza soustav ukazatelů 

3.4.2 Index IN 

 2007 2008 2009 2010 2011 

X1 1,53 1,82 2,02 1,85 1,66 

X2 6,94 3,13 7,02 -4,49 -3,58 

X3 0,1 0,08 0,10 -0,06 -0,05 

X4 1,75 1,99 1,33 1,42 1,47 

X5 1,0 1,2 1,33 1,23 1,06 

IN05 1,33 1,21 1,34 0,23 0,28 

        Tabulka 19: Index IN podniku XY, s.r.o. 

Společnost se první tři roky pohybuje v šedé zóně, ovšem nejvyšší hodnota je pouze 

1,34, a to v roce 2009. Na tomto výsledku se podílí převážně ukazatel X2 (nízké 
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nákladové úroky oproti výsledku hospodaření). V letech 2010 a 2011 spadla do zóny 

ohrožení bankrotem, což je způsobeno zápornými výsledky X2 a X3, poněvadž se 

v nich počítá s výsledkem hospodaření před zdaněním, který je v obou letech záporný.  

 
                             Graf 15: Index IN společnosti XY, s.r.o. 

3.5 Souhrnné hodnocení finanční analýzy společnosti XY, s.r.o. 

Vývoj hodnocené firmy docela přesně kopíruje vývoj hospodářství České republiky. Do 

roku 2008 ekonomicky zajímavý rozvoj, v roce 2009 propad, ze kterého se dosud 

nedostala.  

Náhledem a analýzou VZaZ lze zjistit, že analyzované společnosti XY, s.r.o. poklesly 

v roce 2009 tržby z prodeje zboží v porovnání s předchozím rokem téměř o 1/3 (o 30,8 

%), na což ekonomicky správně zareagovala sníženými náklady na prodej zboží o 36,5 

% a sníženými nákupy. Správně odhadla spotřebu prodávaného zboží a snížila o 28,9 % 

i stav jeho zásob. Stejného výsledku při prudké a nečekaně snížené poptávce nedokázala 

společnost dosáhnout ve výrobě. V roce 2009 se totiž sešly pro tu dobu běžné 

nepříznivé vlivy – snížení poptávky o 42,4 % současně s nebývalým zvýšením cen 

vstupů o 40 % a to i přes to, že stav zásob nezvýšila. Díky tomu touto činností 

zaznamenala dílčí ztrátu. Zvýšení cen vstupů se jí nepodařilo promítnout do svých 

realizačních cen zcela i přes to, že v roce 2010 zvýšila meziročně prodej svých výrobků 

a služeb o 25,8 %. V následujícím roce 2011 díky tomu byla z výrobní činnosti a 

z prodeje svých služeb opět ve ztrátě a bohužel zopakovala ekonomicky nepříznivý rok 
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2010 opakovanou ztrátou. Přes realizaci úsporných opatření v oblasti pracovních sil a 

osobních nákladů „utrácí“ v této oblasti víc, než svojí činností v přidané hodnotě 

vyprodukuje. Současně s poklesem vyprodukované přidané hodnoty klesá i produktivita 

práce vypočtená z ní. V roce 2011 dosahuje už jen 268.050 Kč. 

V oblasti vývoje aktiv si společnost XY, s.r.o. nevede o mnoho zdatněji. V krizovém 

období, ve kterém ztratila na kumulovaném zisku 30,2 %, se jí snížil objem aktiv, a tím 

i hodnota hodnoceného podniku, jen o 5,0 %. Hodnota čistého peněžního kapitálu 

(oběžná aktiva snížená o dlouhodobé pohledávky a krátkodobé závazky) ale poklesla z 

25.447 tis. Kč v roce 2009 do roku 2011 o výrazných 57,2 % na 10.889 tis. Kč. Tento 

výsledek je výrazným ukazatelem prokazujícím zhoršení finančního zdraví podniku a 

jeho pohotové likvidity. Jeho zatím stále kladná hodnota je nezbytným prostorem pro 

realizaci bezodkladných účinných opatření k zastavení zhoršování stavu společnosti bez 

zhoršování indexu důvěryhodnosti IN, který má k 31.12.2011 hodnotu pouze 0,919, 

tedy nebezpečně blízko hodnocení ohrožen bankrotem. 

Čistý pracovní kapitál dosahuje dobrých hodnot, každým rokem je kladný, ovšem 

bohužel se snižuje kvůli poklesu oběžných aktiv. Tyto hodnoty by se měly stabilizovat. 

Výše čistých pohotových prostředků, které jsou záporné ve všech letech, opět potvrzuje, 

že společnost má problémy s okamžitou i pohotovou likviditou. 

Co se rentability týče, všechny uvedené rentability mají obdobný průběh a kopírují 

vývoj výsledku hospodaření, který jsem zmínila výše. V letech 2010 a 2011 jsou 

ROI,ROA, ROE i ROS záporné. Pouze v letech 2007 a 2009 se hodnoty přiblížily 

doporučeným hodnotám. O problémech s likviditou jsem se již zmínila.  

Obrat DM společnost obrátila v tržby v průměru 28x za rok, obrat zásob společnosti 

ukazuje, že se zásoby přemění na tržby skoro 8x, což znamená, že finanční prostředky 

byly vázány ve formě zásob v průměru 50 dní za sledované období a společnost se 

potýká jen s malým objemem s nadbytečných zásob. Doba obratu pohledávek vykazuje 

docela dobré hodnoty, až na rok 2009, kdy došlo k nárůstu z 55 na 103 dní. Doba obratu 

závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, což v případě analyzované 

společnosti neplatí. Společnost hradí svým dodavatelům v průměru za 42 dní. 
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Téměř ve všech letech převažuje financování podniku z cizích zdrojů, což je pro 

společnost levnější, než financování z vlastních zdrojů. Z hodnot úrokového krytí 

vyplynulo, že společnost v letech 2007 a 2009 vydělala více peněz než jen na zaplacení 

úroků.  
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4 SROVNÁNÍ OBOROVÝCH PRŮMĚRŮ S VÝSLEDKY 

SPOLEČNOSTI XY, s.r.o. A KONKURENTY  

Cílem mojí diplomové práce je provést porovnání (validaci) oborových průměrů 

publikovaných na stránkách MPO s analyzovanou společností XY s.r.o. a náhodně 

vybranými dvěma společnostmi ze stejného oboru činností - společnosti SPUR a.s. a 

Gascontrol plast a.s. působícími ve stejném oboru.  

Pro přehled jsou výsledky zaneseny do grafů, v nichž si budeme všímat významnějších 

odchylek od oborového průměru. 

Pro srovnání jsem vybrala dvě společnosti, které měly na www.justice.cz dostupné 

účetní výkazy pro všechny analyzované roky a to konkrétně SPUR a.s. a Gascontrol 

plast a.s., které jsem stručně charakterizovala v kapitole 2. Údaje o oborových 

průměrech jsem získala na internetových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu, 

konkrétně v dokumentech Finanční analýza podnikové sféry za roky 2007 – 2011 

(zdroje (10), (11), (12), (13) a (14)) a v přiložených tabulkách, které obsahují údaje 

výkazu zisku a ztráty a rozvahy členěné podle oboru, ve kterém provádějí svoji 

podnikatelskou činnost. Jak jsem již zmínila v teoretické části, společnost XY, s.r.o. 

patří do chemického průmyslu, konkrétně do CZ NACE 22, zpracování pryžových a 

plastových výrobků, stejně jako obě porovnávané firmy. 
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4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

4.1.1 Analýza aktiv rozvahy 

 
  Graf 16: Dlouhodobý majetek v % z celkových aktiv 

 
                              Graf 17: Aritmetické průměry dlouhodobého majetek v % z celkových aktiv 

Z grafů vyplývá, že společnost XY, s.r.o. je z porovnávaných společností v průměru 

výrazně nejhůře vybavena dlouhodobým majetkem, v prvních dvou letech dokonce 

téměř polovičním, než je oborový průměr. Nutno však podotknout, že vybavenost 

dlouhodobým majetkem v oborovém průměru nejméně od roku 2007 neustále klesá a 

přiblížilo se v roce 2011 na nekomentovaný rozdíl (menší než 10 %) vybavenosti aktiv 

dlouhodobým majetkem sledované firmy XY, s.r.o., která vykazuje ve sledovaném 

období téměř konstantním výsledky. Oborovému průměru se nejvíce přibližuje 

společnost SPUR a.s., která spolu s Gascontrolem splňuje přijatelnou odchylku, kterou 

jsem zvolila ke komentování (10%). Výsledky ukazují na to, že v oboru objem 
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dlouhodobého majetku klesá velice pozvolně, ale roste objem aktiv, takže výsledkem je 

pak klesající podíl dlouhodobého majetku objemu aktiv. Takže lepšící se poměr u 

sledované společnosti je jen zdánlivým zlepšením, protože k němu došlo v důsledku 

poklesu aktiv, nikoliv zlepšením její vybavenosti. Ale i tak společnost XY s.r.o. si 

vytváří dobré předpoklady nákupem technologie formou finančního pronájmu 

s následnou koupí (leasingem).   

 
      Graf 18: Zásoby v % z celkových aktiv 

 
                    Graf 19: Aritmetické průměry zásob v % z celkových aktiv 

U hodnocení tohoto ukazatele je patrné, že žádná z porovnávaných společností 

neodpovídá svojí váhou oborovému průměru. Všechny společnosti vážou mnohem více 

zásob, než je oborový průměr, a to i trojnásobně. Oborový průměr se v průběhu let mění 

jen minimálně, od 9,01 % do 12,76 %. Analyzovaná společnost dosahuje dvojnásobku 

zřejmě potřebných zásob, než činí oborový průměr, ale její výše leží ve středu mezi výší 

poměru zásob z celkových aktiv. Hodnota tohoto ukazatele je svým dopadem u 
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společnosti XY s.r.o. proti ostatním horší proto, že podstatnou hodnotu aktiv váže 

v zásobách a v pohledávkách, následně se jí v dostatečné míře nedostává prostředků 

k úhradě zejména svých závazků, jejichž doba obratu se tak zbytečně prodlužuje a 

zhoršuje její hodnocení a musí svůj majetek pořizovat méně výhodnou formou 

finančního nájmu s následnou koupí na leasing. 

 

      

  

Graf 20: Pohledávky v % z celkových aktiv 

 
  Graf 21: Aritmetické průměry pohledávek v % z celkových aktiv 

 

Oborový průměr pohledávek první tři roky roste. Společnost XY, s.r.o. má příliš vysoký 

objem i poměr pohledávek jak ve srovnání s konkurenty, tak s oborovým průměrem. 

Odchylka od oborového průměru je velmi vysoká, a to téměř 40% a je druhou příčinou, 

proč se společnost musí uchylovat k nákupu dlouhodobého majetku formou leasingu. 
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                               Graf 22: Finanční majetek v % z celkových aktiv 

 
              Graf 23: Aritmetické průměry finančního majetku v % z celkových aktiv 

Domnívám se, že zvyšující se objem i podíl finančního majetku u oborového průměru i 

u firmy SPUR je odrazem nejistoty na trhu, protože ekonomicky nemá zvyšování 

finančního majetku žádné opodstatnění a je pro firmy nevýhodné. Co se středních 

hodnot týče, u všech společností jsou odchylky větší než 10 %, konkrétně 60%, 22% a 

70%. 
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4.1.2 Analýza pasiv rozvahy 

 
      Graf 24: Vlastní kapitál v % z celkových pasiv 

 
                                  Graf 25: Aritmetické průměry vlastního kapitálu v % z celkových pasiv 

Poměr vlastního kapitálu k objemu pasiv se ve sledovaných letech příliš v oborovém 

průměru nelišil. Nejvyšší rozptyl má společnost XY, s.r.o., která jako jediná má 

hodnoty výrazně pod oborovým průměrem a v letech 2010 a 2011, kdy společnost 

hospodařila se ztrátou, se zhoršuje. Nejvíce se oborovému průměru blíží společnost 

Gascontrol plast a.s., která má také stejný trend, nejprve klesající, poté rostoucí.  Co se 

středních hodnot týče, Gascontrol je na téměř stejné úrovni jako oborový průměr, zbylé 

společnosti se odchylují o 27% a 35%. 
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       Graf 26: Základní kapitál v % z celkových pasiv 

 
   Graf 27: Aritmetické průměry základního kapitálu v % z celkových pasiv 

Na výši a i na podílu základního kapitálu a celkových aktivech se zřetelně projevuje 

rozdíl v obchodních společnostech. Sledovaná společnost XY s.r.o. je společností 

s ručením omezeným, kde je obchodním zákoníkem předepsán vklad výše základního 

kapitálu ve výši 1/10 stejného parametru u akciových společností. Proto je základní 

kapitál analyzované společnosti několikanásobně pod oborovým průměrem, naopak 

společnost Gascontrol plast a.s. vykazuje mnohem vyšší hodnoty. Nejvíce se 

oborovému průměru přiblížila společnost SPUR a.s., avšak všechny společnosti se 

odchylují od oborového průměru podstatně. 
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Graf 28: Výsledek hospodaření v % z celkových pasiv 

 
              Graf 29: Aritmetické průměry výsledku hospodaření v % z celkových pasiv 

Výsledek hospodaření věrně zobrazuje, jak je sledovaná společnost ve svém teritoriu 

úspěšná. Přes to, že v letech před rokem 2010 nevykazuje špatné výsledky, v posledních 

dvou letech tlak trhu nezvládla a dostala se do červených čísel.  Zatím co oborový 

každoročně absolutně i relativně roste, stejný trend nesleduje žádná ze společností.  

 

                 

Graf 30: Krátkodobé závazky v % z celkových pasiv 
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           Graf 31: Aritmetické průměry krátkodobých závazků v % z celkových pasiv 

Poměr krátkodobých závazků moc v oborovém průměru nekolísají, jejich rozptyl se 

vejde do 5 %. Ten malý rozptyl je zřejmým důsledkem toho, že se ve výsledcích 

zobrazuje součet celkem 58 firem tohoto výrobního oboru, takže rozdílné výsledky 

jednotlivých firem se vzájemně do značné části srovnávají. Proti tomu stojí v hodnocení 

individuální výsledky jednotlivých tří firem. Z nich jen společnost SPUR a.s. až na rok 

2011 i společnost Gascontrol a.s. se pohybují v nekomentovaném rozptylu parametru 

(10 %). V průměrných hodnotách se do nekomentované odchylky dostává i společnost 

XY s.r.o., ale krátkodobé závazky má absolutně i v poměru k pasivům zbytečně 

nejvyšší. 

 
                 Graf 32: Dlouhodobé závazky v % z celkových pasiv 
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  Graf 33: Aritmetické průměry dlouhodobých závazků v % z celkových pasiv 

Dlouhodobé závazky vykazují největší rozdíly ze všech předešlých grafů. Oborový 

průměr výrazně převyšuje veškeré hodnoty a žádná ze společností se mu ani zdaleka 

nepřibližuje. 

4.1.3 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Zde jsem vyjadřovala procentuálně jednotlivé položky vzhledem k celkovým tržbám, 

respektive k součtu tržeb za zboží a za vlastní výrobky a služby. 

 
              Graf 34: Tržby za prodej zboží v % z tržeb 
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                      Graf 35: Aritmetické průměry tržeb za prodej zboží v % z tržeb 

Do hodnocení tohoto ukazatele se promítá skutečnost, že společnost XY s.r.o. je 

společností výrobní z jedné poloviny. Z druhé poloviny, hodnocené právě v tomto 

ukazateli, je společností nevýrobní. Proto má ve výsledcích tak výrazně jiné výsledky, 

než činí oborový průměr i než obě porovnávané společnosti. Výsledky obou 

porovnávaných firem ale odpovídají oborovému průměru, čímž ho potvrzují.  

 

 

 

 

 

 

 

      Graf 36: Obchodní marže v % z tržeb 

 
           Graf 37: Aritmetické průměry obchodní marže v % z tržeb 
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Ze stejného důvodu, jaký jsem uvedla u předchozího ukazatele, vykazuje společnost 

XY, s.r.o. opět jako jediná odlišné hodnoty od oborového průměru; obchodní marže se 

pohybuje kolem 20 %, kdežto oborový průměr má hodnoty okolo 1 %, stejně jako 

ostatní dva podniky. 

 

Graf 38: Přidaná hodnota v % z tržeb 

 
                                   Graf 39: Aritmetické průměry přidané hodnoty v % z tržeb 

Hodnota ukazatele z přidané hodnoty u oborového průměru kolísá v rozptylu 5 %, u 

sledované společnosti XY s.r.o. tak rozkolísaná není, má ale soustavný sestupný trend. 

U obou porovnávaných společností je rozptyl podstatně větší.   
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Graf 40: Osobní náklady v % z tržeb 

 
              Graf 41: Aritmetické průměry osobních nákladů v % z tržeb 

V oblasti osobních nákladů všechny tři společnosti převyšují oborový průměr a pouze 

SPUR a.s. vykazuje obdobný trend jako u oborového průměru. V letech 2007/2009 

osobní náklady rostly, poté klesaly, avšak hodnoty jsou u všech společností výrazně 

vyšší, než je oborový průměr, což lze označit nevhodným trendem. 
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4.2 Analýza rozdílových ukazatelů   

 

 

                        

  

  

Graf 42: Čistý pracovní kapitál v % z celkových aktiv 

 
      Graf 43: Aritmetické průměry čistého pracovního kapitál v % z celkových aktiv 

Odchylky od oborového průměru: 

XY, s.r.o.:   38,7 %  

SPUR, a.s.:   31,77 % 

Cascontrol plast, a.s.:  33,3 % 

 

Oborový průměr tohoto ukazatele každoročně roste, kdežto hodnoty společností SPUR 

a.s. a Gascontrol plast a.s. se příliš nemění. Společnost XY, s.r.o. má nejnižší hodnoty 

v letech 2007 a 2011, přesto jsou to stále vysoké hodnoty přesahující 30 %. Aritmetické 

průměry se výrazně odlišují od oborového průměru. 
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4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

4.3.1 Analýza rentability 

V předešlých kapitolách jsem porovnala zisk k celkovým aktivům i zisk k tržbám, tedy 

grafy rentability aktiv i tržeb jsou již uvedené. Oborový průměr u rentability celkových 

aktiv ROA každoročně roste a pohybuje se kolem 10 %. První tři roky i společnost XY 

s.r.o. zaznamenala růst, poté ale spadla v důsledku prodělkového hospodaření do 

záporných hodnot. Ostatní společnosti mají hodnoty ROA po celých pět let kladné, ale 

většinou nedosahují hodnot oborového průměru.  

 

 

 

 

 

 

 
                        Graf 45: Aritmetické průměry ziskové marže PMOS v % 

Odchylky od oborového průměru: 

XY, s.r.o.:    78,3 % 

SPUR, a.s.:    3,7 % 

Cascontrol plast, a.s.:   65,7 % 
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            Graf 44: Zisková marže PMOS v % 
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Pro porovnání s oborovým průměrem je vhodný ukazatel PMOS, tedy ukazatel ziskové 

marže (EBIT/tržby), který vidíme na výše uvedeném grafu. Nejlépe si vede v porovnání 

s oborovým průměrem společnost SPUR a.s. Společnost XY, s.r.o. má v letech 2007-

2009 taktéž podobné hodnoty jako oborový průměr, poté se dostává do mínusu díky 

zápornému výsledku hospodaření. Podnik Gascontrol plast a.s. vykazuje velice nízké 

hodnoty, což znamená, že buď uplatňují nízké ceny, nebo jejich provoz trpí vysokými 

náklady. 

4.3.2 Analýza likvidity 

 
            Graf 46: Porovnání běžné likvidity 

 
                             Graf 47: Aritmetické průměry běžné likvidity 

Odchylky od oborového průměru: 

XY, s.r.o.:    46,8 %    

SPUR, a.s.:    127,5 % 

Cascontrol plast, a.s.:   100,4 % 
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Odborná literatura doporučuje, aby se běžná likvidita zdravého podniku pohybovala 

mezi hodnotami 1,5 a 2,5, čemuž ve sledovaném období nejvíc vyhovuje oborový 

průměr. Z grafů je patrné, že u oborového průměru, krom pohybu ukazatele 

v doporučeném pásmu, ve sledovaném období každoročně roste. Přiměřeně si vedla i 

analyzovaná společnost XY s.r.o. Společnost SPUR a.s. dosáhla příliš vysokých hodnot 

a Gascontrol plast a.s., až na rok 2010, také. 

 

              

  

 

 

 

 

 

     Graf 48: Porovnání pohotové likvidity 

 
                        Graf 49: Aritmetické průměry pohotové likvidity 

Odchylky od oborového průměru: 

XY, s.r.o.:    19,7 % 

SPUR, a.s.:    84,6 % 

Cascontrol plast, a.s.:   38,9 % 

Pohotová likvidita by se měla pohybovat v rozmezí 1 – 1,5. Nejlepších hodnot opět 

dosahuje společnost XY, s.r.o., která se nejvíce přibližuje oborovému průměru, i když 

0

1

2

3

Oborový průměr

XY, s.r.o.

Spur a.s.

Gascontrol

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2007 2008 2009 2010 2011

Oborový průměr

XY, s.r.o.

Spur

Gascontrol



82 
 

ideálních hodnot dosahuje pouze v letech 2007 a 2011, naopak oborový průměr v letech 

2008 a 2009. Nejvyšší likviditu 2. Stupně má kvůli nízkému stavu zásob společnost 

SPUR a.s. 

 

                           

  

Graf 50: Porovnání okamžité likvidity 

 
                      Graf 51: Aritmetické průměry okamžité likvidity 

Odchylky od oborového průměru: 

XY, s.r.o.:    52,4 % 

SPUR, a.s.:    12 % 

Cascontrol plast, a.s.:   36,6 % 

Ideální hodnoty okamžité likvidity se pohybují mezi 0,2 a 0,5, což po celé období 

nesplňuje oborový průměr ani žádná společnost. Avšak při srovnání středních hodnot 

jsou výsledky příznivější, jelikož až na XY, s.r.o. se společnosti pohybují v ideálních 

hodnotách. Nejvíce kopíruje vývoj oborového průměru společnost SPUR a.s., která je 
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pouze v roce 2007 mimo ideální zónu. To platí i pro společnost XY, s.r.o., která je navíc 

pod ideálními hodnotami i v roce 2011. 

4.3.3 Analýza zadluženosti 

 
       Graf 52: Porovnání celkové zadluženosti v % 

 
           Graf 53: Aritmetické průměry celkové zadluženosti v % 

Odchylky od oborového průměru: 

XY, s.r.o.:    37,2 %  

SPUR, a.s.:    51,2 % 

Cascontrol plast, a.s.:   1 % 

Celková zadluženost dle oborového průměru každoročně klesá o 1 až 2 %. Všechny tři 

společnosti mají kolísavé hodnoty, například u společnosti XY s.r.o. v letech 2007-2009 

klesá, poté roste. Nejblíže je oborovému průměru společnost Gascontrol plast a.s., 
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nejvíce se odlišuje SPUR a.s., kdy v roce zaznamenala propad až na 12 % kvůli 

razantnímu snížení cizích zdrojů na polovinu.  

4.3.4 Analýza aktivity 

 
Graf 54: Porovnání doby obratu celkových aktiv 

 
                  Graf 55: Aritmetické průměry doby obratu celkových aktiv 

Odchylky od oborového průměru: 

XY, s.r.o.:    1 % 

SPUR, a.s.:    20,7 % 

Cascontrol plast, a.s.:   27,3 % 

Obrat aktiv u společnosti XY, s.r.o. vykazuje stejný trend jako oborový průměr, velký 

pokles v roce 2009 a poté pomalý růst. Hodnoty jsou taktéž obdobné. Nejhorších 

výsledků dosáhla společnost Gascontrol plast a.s., v roce 2009 byl obrat aktiv pouze 0,8 

a nejvíce se odlišuje od oborového průměru. 
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             Graf 56: Porovnání doby obratu zásob 

 
                     Graf 57: Aritmetické průměry doby obratu zásob 

Odchylky od oborového průměru: 

XY, s.r.o.:    37,9 %   

SPUR, a.s.:    33,2 % 

Cascontrol plast, a.s.:    68,8 % 

Nejpomalejšího obratu zásob dosahuje znovu oborový průměr, jeho hodnoty se 

meziročně příliš neliší. Jemu se svými výsledky přibližuje pouze společnost SPUR a to 

pouze v letech 2009 a 2010. Zbylé dva podniky dosahují mnohem rychlejšího obratu, 

společnost Gascontrol plast a.s. obrací své zásoby v tržby až 4 x rychleji, než je oborový 

průměr. Odlišnost v hodnotách můžeme vidět taktéž u středních hodnot, u kterých jsou 

odchylky od oborového průměru značné.  
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           Graf 58: Porovnání doby obratu pohledávek ve dnech 

 
                         Graf 59: Aritmetické průměry doby obratu pohledávek ve dnech 

Odchylky od oborového průměru: 

XY, s.r.o.:    31 %  

SPUR, a.s.:    1,1 % 

Cascontrol plast, a.s.:    31 % 

Doba obratu pohledávek by měla být co nejkratší. Pouze společnost SPUR a.s. dosáhla 

v letech 2009 a 2011 lepších hodnot než oborový průměr. Všechny sledované firmy, i 

oborový průměr, si nejlépe vedly v roce 2007, ve kterém dosáhly splatnosti pohledávek 

od 51 do 67 dnů, kdežto například v roce 2009 byl nárůst až na nejvyšších 103 dnů u 

společnosti XY, s.r.o.. Dle středních hodnot se oborovému průměru nejvíce přiblížil 

SPUR a.s., naopak XY, s.r.o. a Gascontrol se se stejnými hodnotami odlišují od 

oborového průměru o 31%. 
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4.3.5 Analýza produktivity práce 

 

       

 

 

 

 

 

      
  
             Graf 60: Porovnání produktivity práce v tis. Kč 

 
                 Graf 61: Aritmetické průměry produktivity práce v tis. Kč 

Odchylky od oborového průměru: 

XY, s.r.o.:    67,9 %  

SPUR, a.s.:    34,2 % 

Cascontrol plast, a.s.:    65,6 % 

Produktivita práce vypočtená z přidané hodnoty oborového průměru je zřejmě 

nedostižnou metou pro všechny porovnávané společnosti. Je mnohem vyšší a soustavně 

roste. Opakem je průběh tohoto ukazatele u všech tří porovnávaných společností, 

kterým produktivita práce z přidané hodnoty klesá, nebo v nejlepším případě 

v posledních třech letech stagnuje, společnosti XY, s.r.o. se snižuje. Nejvíce se 

oborovému průměru přibližuje společnost SPUR a.s. 
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Graf 62: Porovnání mzdové produktivity 

 
              Graf 63: Aritmetické průměry mzdové produktivity 

Odchylky od oborového průměru: 

XY, s.r.o.:    45,6 %  

SPUR, a.s.:    42,8 % 

Cascontrol plast, a.s.:   6 % 

Mzdová produktivita u oborového průměru od roku 2008 rostla, u společností je to 

naopak, kromě roku 2011 hodnoty klesaly. Velmi podobných hodnot, ale s jiným 

průběhem, dosáhla společnost Gascontrol plast a.s., téměř polovičních hodnot dosáhla 

analyzovaná společnost XY s.r.o. a společností SPUR a.s.. U společnosti XY s.r.o. jde o 

negativní výsledek proto, že na vynaložení dosažené přidané hodnoty vynaložila na 

osobních nákladech částku přesahující výši vyprodukované přidané hodnoty. Tento 

problém ale není ve mzdách, ale v cenách a nákladech na produkci. 
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4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Pro analýzu soustav ukazatelů jsem si vybrala index IN, který je přizpůsoben českým 

podnikům. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

obor 1,72 0,99 1,75 2,1 2,17 
XY, s.r.o. 1,33  1,21 1,34 0,23 0,28 

SPUR 8,6 4,9 142 2,7 3,7 
Gascontrol  1,33 0,93 1,02 1,2 1,42 

         Tabulka 20: Porovnání indexu IN 

 

 
Graf 64: Porovnání indexu IN 

Společnost SPUR a.s. se od ostatních i oborového průměru výrazně liší kvůli 

minimálním nákladovým úrokům. V dalším grafu jsem společnost SPUR a.s. 

vynechala, aby byly viditelné i ostatní hodnoty. Oborový průměr se až na rok 2008 

pohybuje v zóně prosperity, rok 2008 je v šedé zóně. V roce 2008 nastal propad jak u 

oborového průměru, tak u společnosti Gascontrol plast a.s., která stejně jako oborový 

průměr dále rostla. Společnost XY, s.r.o. se od průměru liší v letech 2010 a 2011, kdy 

se výsledek hospodaření dostal do mínusu a výrazně ovlivnil hodnoty X2 a X3 při 

výpočtu indexu. 
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                                Graf 65: Porovnání indexu IN bez společnosti SPUR a.s. 
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5 VÝSLEDKY SROVNÁNÍ A NÁVRHY NA ŘEŠENÍ 

Oborový průměr je presentací 58 firem oboru CZ NACE 22 - zpracování pryžových a 

plastových výrobků, které zaměstnávaly v roce 27.823 zaměstnanců, a ti vyprodukovali 

150 mld. Kč tržeb a disponoval majetkem ve výši 91 mld. Kč. Téměř 31 % podniků je 

pod kontrolou státu a téměř 29 % podniků pod zahraniční kontrolu. Pro porovnání jsem 

vybrala 3 české podniky. 

Analýza ukázala, že všechny společnosti jsou vybaveny pro svoji produkci dostatečnou 

výbavou dlouhodobým majetkem. Výsledek společnosti XY s.r.o. nedosahuje úrovně 

oboru jen zdánlivě, protože část z majetku pořizuje formou finančního pronájmu 

s následnou koupí – na leasing a nemá ho tudíž ještě ve svém majetku. Ukázalo se, že 

všechny sledované společnosti mají v zásobách a v pohledávkách vázány větší objemy, 

než ukazují poměry oborového průměru a než by jim bylo prospěšné. V oblasti pasiv je 

zřetelný rozdíl mezi výší základního kapitálu oborového průměru a akciových 

společností, kterým obchodní zákoník ukládá mít základní kapitál ve výši alespoň 2 mil. 

Kč ve srovnání s analyzovanou společností XY, která je společností s ručením omezený 

s předepsaným základním kapitálem jen 200 tis. Kč. Ve výši vlastního kapitálu, 

vztaženého k výši pasiv ten rozdíl není tak patrný, protože se do tohoto ukazatele 

promítají vedle absolutní výše pasiv kumulované výsledky hospodaření. Oborového 

průměru v rentabilitě vlastního kapitálu ve výši 22 % analyzovaná společnost XY s.r.o. 

nedosáhla, protože v posledních dvou letech hospodařil se ztrátou, tzn. dosažená 

rentabilita má zápornou hodnotu. Ale i tak hodnoty v rozmezí 4,38 – 7,01 % z let 2007 

až 2009 jsou pro analyzovanou společnost inspirativní už proto, že polovinu jejích tržeb 

tvoří prodej zboží s marží dosahující ve všech letech alespoň 23 %, tedy vyšší, než činí 

rentabilita vlastního kapitálu oborového průměru. 

Pro míru zadluženosti je charakteristickým ukazatelem celková zadluženost. 

Zadluženost firem je ale nezbytná, protože je součástí pasiv, které jsou zdrojem krytí 

aktiv. Pro investory za bezpečnou je považována firma se zadlužením do 20 %. Za 

doporučenou zadluženost je považována hodnota v rozmezí 30 až 50 %. Za zajímavé 

lze považovat zjištění, že oborový průměr se vykazuje mírou zadlužeností, která 

nevyhovuje investorsky bezpečné. Dosahuje výše 38 až 39 %, pohybuje se ale 



92 
 

v provozně doporučené oblasti. Společnost XY, s.r.o. se pohybuje nad oborovým 

průměrem a i nad doporučeným rozpětím. Vzhledem tomu, že k podstatnému zhoršení 

stavu o 22 % došlo v posledních dvou letech, je úkol změnit nepříznivý trend zvyšování 

zadlužování pro analyzovanou společnost akutní. K řešení společnost nepotřebuje další 

cizí zdroje, musí ale dosáhnout zvýšení ceny vlastní produkce, nebo snížit náklady na ni 

materiálové povahy, nebo optimalizovat objem výroby a její obsluhu. Pokud by 

zmíněný propad brzy společnost nevyřešila, mohla by se dostat, v případě potřeby 

dalších cizích zdrojů pro financování do situace, že s vysokou zadlužeností by se 

věřitelé zdráhali půjčovat firmě další peníze nebo by požadovali vyšší úrokovou sazbu. 

Za typický ukazatel pro hodnocení míry hospodárnosti činnosti porovnávaných podniků 

jsem zvolila ukazatel ziskové marže PMOS. Hodnota tohoto ukazatele u oborového 

průměru se osciluje kolem 6 %, v analyzované společnosti v úspěšných letech 2007 až 

2009 se pohybovala mezi 1,6 až 3,5 %, v letech 2010 a 2011 dokonce se záporným 

znaménkem. Vyřešení tohoto problému je zásadním pro další prosperitu společnosti XY 

s.r.o. a výše zmíněnou míru zadluženosti. 

Analýzou uveřejněných hodnot na stránkách MPO jsem ověřila, že průměrné hodnoty 

z výsledků 58 zde evidovaných firem nejsou zcela spolehlivým vodítkem pro hodnocení 

jednotlivých firem, jelikož žádná z firem díky odlišné velikosti, obchodní společnosti a 

dalšími důvody nebude nikdy přesně kopírovat oborové průměry. Přes velké odchylky u 

některých ukazatelů ale firmy fungují v rámci možností dobře a hodnotit jejich vývoj 

vůči oborovým průměrům není správný krok. Nelze však říci, že oborové průměry 

neplatí. Jak jsem již podotkla, v oblasti výše základního kapitálu a kapitálové struktury, 

tím i základu pro výpočet rentability základního kapitálu rozdíl, zda se jedná o akciovou 

společnost či společnost s ručením omezeným. Po delším čase se mohou rozdíly smazat, 

ale v analyzovaných příkladech tomu tak nebylo. Analýzou jsem zjistila, že společnost 

XY s.r.o. ne všechna úskalí podnikání v oboru v letech po roce 2008 vyřešila správně. 

Dostala se do ztrát a do zhoršování zejména finančních ukazatelů. Pro dosažení změny 

je na základě provedené analýzy třeba provést nezbytné změny řešící problém 

společnosti XY s.r.o., které nejsou jen náhodným výkyvem, jako byla např. škoda 

způsobená krádeží nemalého obnosu hotovosti v roce 2011. Těmi nezbytnými 

opatřeními, která vylepší vypočtené hodnoty, jsou: 
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• provést personální audit a zvýšit spotřebu osobních nákladů jen v závislosti na 

zvýšení výkonů,  

• zvýšit produktivitu práce, 

• změnou obchodní aktivity zvýšit prodej zboží alespoň o 10 %, 

• stejným způsobem dosáhnout zvýšení objemu vlastních výkonů prosazením 

vyšších cen vstupů do cen výrobků a služeb v objemu alespoň o 20 %, 

• zrychlit oběh snížením objemu zásob zboží a materiálu řádově o 3 mil. Kč 

• zvýšením tlaku na odběratele dosáhnout uhrazení dlouhodobých pohledávek a 

zajistit, aby nevznikaly další 

• zkrátit dobu splatnosti pohledávek alespoň o 10 dnů  

• v nejbližších 3 letech neuzavírat nové smlouvy na finanční pronájem 

s následnou koupí (leasing) 

• snížit hodnotu dlouhodobých a krátkodobých závazků alespoň o 6 mil. Kč 

• řádně splácet úvěry 
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ZÁVĚR     

Cílem mojí diplomové práce je validace odvětvových průměrů odpovídající oboru 

podnikání primárně analyzované společnosti XY s.r.o.. Tato společnost podniká v oboru 

evidovaném v CZ NACE 22 - zpracování pryžových a plastových výrobků. Přehled 

dosažených absolutních hodnot sledovaného oboru jsem zjistila na portále MPO. 

Pro validaci výsledků jsem zvolila delší, pětileté období, do roku 2011. Aktuálnější 

údaje z roku 2012 se mi ode všech nepodařilo v době psaní práce bohužel zajistit, proto 

moje diplomová práce výsledky roku 2012 neobsahuje. Analýzou jsem zjistila, že přes 

krizové projevy v České republice po roce 2008 nedošlo k poklesu tržeb v oboru a 

naopak došlo k jejich nárůstu a nárůstu počtu osob zaměstnaných prací v tomto oboru. 

Analyzovaná společnost XY s.r.o. stejný trend nevykazuje. Došlo k poklesu prodeje 

zboží i tržeb z vlastní výroby a poskytovaných služeb. Na ekonomice se negativně 

projevilo neočekávané výrazné zvýšení cen vstupů. Došlo i k poklesu počtu 

zaměstnanců, ale ne k přiměřenému snížení mzdové náročnosti, takže ty, spolu 

s osobními náklady, přesáhly vyprodukovanou přidanou hodnotu. Opakování tohoto 

nepříznivého vývoje po roce 2008 jsem u porovnávaných firem nezjistila, i když i vývoj 

těchto společností ne ve všech parametrech kopíroval vývoj oboru. To mne opravňuje 

ke konstatování, že vedení společnosti XY s.r.o. náročný úkol restrukturalizace 

společnosti v čase nezvládla. Jmenovaná společnost se sice v hodnocení indexu 

důvěryhodnosti IN05 propadla nebezpečně blízko hodnocení pro firmy v ohrožené 

bankrotem, ale kontrolou peněžního toku jsem ani v roce 2011 nezjistila záporný 

peněžní tok a v oblasti oběžných aktiv má poměrně obsažné prostředky pro řešení 

problému vlastními silami. Je ale potřeba problém co nejrychleji a účinně řešit.   
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jejíž výkazy nelze díky fiktivnímu názvu na justici vyhledat. Ostatní použité materiály 

jsou dostupné na adrese www.justice.cz a www.mpo.cz.  

 

Příloha 1: Aktiva společnosti XY, s.r.o. za roky 2007 – 2011 (v celých tis. Kč) 

Příloha 2: Pasiva společnosti XY, s.r.o. za roky 2007 – 2011 (v celých tis. Kč) 

Příloha 3: VZaZ společnosti XY, s.r.o. za roky 2007 – 2011 (v celých tis. Kč) 
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Příloha 1: 

AKTIVA 2007 2008 2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM 118 680 101 575 105 472 100 108 100 379 

Dlouhodobý majetek 39 638 33 397 32 608 31 183 34 485 

Dlouhodobý nehmotný majetek 37 16 65 36 7 

Dlouhodobý hmotný majetek 39 601 33 381 26 253 26 417 31 308 

Pozemky 1 378 1 453 1 516 1 516 1 516 

Stavby 21 221 17 287 15 975 14 648 13 380 

SMV 13 348 10 037 6 219  4 776 7 861 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 29 29 29 29 

Nedokončený DHM 35 1 512 0 3 482 4 154 

Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0 2 950 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 3 590 3 063 2 514 1 966 1 418 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 6 290 4 730 3 170 

Oběžná aktiva 77 828 66 976 69 109 66 220 63 522 

Zásoby 27 825 25 817 19 152 20 422 18 850 

Materiál 5 267 6 495 4 952 7 343 6 594 

Nedokončená výroba a polotovary 837 727 696 593 592 

Výrobky 79 45 319 456 533 

Zboží 21 642 18 550 13 185 12 030 11 131 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 2 317 2 323 2 376 

Krátkodobé pohledávky      45 878 36 389 42 027 38 389 38 263 

Pohledávky z obchodních vztahů 38 040 31 132 40 457 35 743 35 339 

Stát - daňové pohledávky 1 807 1 807 652 705 2 433  

Krátkodobé poskytnuté zálohy 5 954 5 954 727 1 940 232 

Dohadné účty aktivní 73 258 191 0 105 

Jiné pohledávky 4 0 0 1 154 

KFM             4 125 4 770 5 613 5 086 4 033 

Peníze 2 004 2 508 3 297 4 505 3 915 

Účty v bankách 2 121 2 262 2 316 581 118 

Časové rozlišení                        1 214 1 202 3 755 2705 2 372 

Náklady příštích období 1 142 737 3 383 2 523 2 209 

Příjmy příštích období 72 465 372 182 163 
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Příloha 2: 

PASIVA 2007 2008 2009 2010 2011 

PASIVA CELKEM 118 680 101 575 105 472 100 108 100 379 

Vlastní kapitál 41 146 45 595 52 987 45 811 39 516 

Základní kapitál 1 600 1 600 1600 1600 1600  

Kapitálové fondy            -787 -787 -787 -787 -787 

Rezervní fondy 10 160 160 160 160 

VH minulých let         32 824 40 174 44 622 52 013 44 839 

VH běžného účetního období  7 499 4 448 7 392 -7 175 -6 296 

Cizí zdroje                   77 370 55 867 52 040 54 055 60 618 

Rezervy                                     0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky                              0 0 0 0 655 

Krátkodobé závazky                        38 358 22 892 22 193 24 567 31 407 

Závazky z obchodních vztahů 22 778 14 234 15 405 17 741 26 698 

Závazky k zaměstnancům 1 350 1 463 1 538 1 192 1 211 

Závazky ze SZ a ZP 876 647 802 690 691 

Stát - daňové závazky a dotace 1 688 177 739 82 92 

Krátkodobé přijaté zálohy 11 485 6 223 3 684 4 840 2 679 

Dohadné účty pasivní 35 88 0 0 0 

Jiné závazky 46 60 25 22 36 

Bankovní úvěry a výpomoci      39 112 32 975 29 847 29 488 28 556 

Bankovní úvěry dlouhodobé 13 582 11 393 8 541 8 900 6 315 

Krátkodobé bankovní úvěry 19 684 18 729 19 064 18 381 21 161 

Krátkodobé finanční výpomoci 5 846 2 853 2 242 2 207 1 080 

Časové rozlišení                                 164 113 445 242 245 

Výdaje příštích období 164 113 445 242 245 

Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 
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Příloha 3: 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží 207 323 202 196 139 954 142 015 147 066 

Náklady vynaložené na prodané zboží 164 186 161 311 102 428 114 856 119 681 

 + Obchodní marže 43 137 40 885 37 526 27 159 27 385 

Výkony 204 208 196 659 113 190 142 356 133 008 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 880 2 746 2 833 11 332 2 916 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 949 -157 181 23 75 

Aktivace 201 379 194 070 110 176 131 000 130 017 

Výkonová spotřeba 196 938 189 676 118 280 140 643 133 856 

Spotřeba materiálu a energie 170 099 162 296 95 561 118 511 116 303 

Služby 26 839 27 380 22 719 22 132 17 553 

 + Přidaná hodnota 50 407 47 868 32 434 28 871 26 537 

Osobní náklady 28 830 31 414 24 639 29 956 26 934 

Mzdové náklady 21 013 22 986 18 367 22 086 19 636 

Náklady na SZ a ZP 7 273 7 822 5 700 7 280 6 537 

Sociální náklady 544 606 572 590  761 

Daně a poplatky 165 473 184 189 233 

Odpisy DHM a DNM 8 392 8 360 7 069 5 838 4 799 

Tržby z prodeje DM a materiálu 1 932 5 725 9 122 1 557 11 219 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 890 5 628 9 112 58 2 603 

Tržby z prodeje materiálu 42 97 10 1 499 8 616 

ZC prodaného DM a materiálu 1 836 5 443 1 552 1 450 10 647 

Zůstatková cena prodaného DM 1 836 5 425 1 551 0 2 264 

Prodaný materiál 0 18 1 1 450 8 383 

ZS rezerv a OP v provozní oblasti -513 151 123 18 -309 

Ostatní provozní výnosy 115 884 3 816 2 926 2 051 

Ostatní provozní náklady 2 304 1 074 1 171 1 736 935 

 * Provozní výsledek hospodaření 11 440 7 562 10 636 -5833 -3 432 

Výnosové úroky 3 2 185 213 148 

Nákladové úroky 1 708 2 662 1 543 1 307 1 372 

Ostatní finanční výnosy 4 328 6 284 3 302 3 129 3 079 

Ostatní finanční náklady 3 911 5 525 3 291 3 377 4 719 

 * Finanční výsledek hospodaření -1 288 -1 901 -1 347 -1 342 -2 864 

Daň z příjmů za běžnou činnost 2 653 1 213 1 897 0 0 

 - splatná 2 653 1 213 1 897 0 0 

 - odložená 0 0 0 0 0 

 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 7 499 4 448 7 392 -7 175 -6 296 

 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 7 499 4 448 7 392 -7 175 -6 296 

 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 10 152 5 661 9 289 -7 175 -6 296 

 


