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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá finančním plánováním ve vybraném podniku. První 

kapitola práce je zaměřena na vymezení problému a stanovení cílů, další část se věnuje 

zpracování teoretických východisek z oblasti finančního plánování. Třetí část obsahuje 

analýzu podniku a poslední část popisuje tvorbu finančního plánu pro roky 2013 - 2015 

a jeho zhodnocení.  

 

ABSTRACT 

The Master’s thesis discusses a financial planning in the selected company. The first 

chapter is focused on the problem definition and task assignment, the next part is 

devoted to the theoretical basis of financial planning. The third part contains an analysis 

of the company and the last part describes formation of the financial plan for years            

2013 – 2015 and its evaluation. 
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ÚVOD 

V dnešní době není vůbec jednoduché řídit společnost, natož ji řídit úspěšně. 

Konkurence přibývá, je stále flexibilnější a agresivnější, společnosti se musí čím dál víc 

přizpůsobovat požadavkům zákazníků a dalších skupin, reagovat co nejrychleji na 

vzniklé situace a to vše při zachování či lépe zvyšování kvality svých nabízených 

produktů a služeb. Dále společnosti musí věnovat pozornost organizování činností, 

vedení pracovníků, rozhodování a mnoha dalším záležitostem. Aby byla společnost 

schopna dlouhodobého přežití, musí umět plánovat. Součástí podnikového plánování je 

i tvorba finančního plánu, který je důležitou složkou finančního řízení. Společnosti by 

totiž neměly sledovat finanční situaci pouze z hlediska minulých období. Naopak, měly 

by být schopny částečně předvídat vývoj v oboru podnikání a tak i vývoj své 

společnosti, jelikož je jí poté umožněno včas identifikovat možné hrozby a rizika, ba i 

příležitosti a pružně na ně reagovat.   

 

Diplomová práce se zabývá tvorbou finančního plánu pro společnost Kompresory 

PEMA, s. r. o., která působí v Pelhřimově. Práce je rozdělena na čtyři části – vymezení 

problému a cíle práce, teoretická východiska, analýzu současné situace společnosti a 

nakonec samotný návrh finančního plánu. 

 

První část obsahuje stanovení cíle práce včetně dílčích cílů a metodiky, které jsou 

v práci využity. Teoretická část se věnuje především problematice finančního plánování 

a snaží se vysvětlit, jakým způsobem se finanční plán sestavuje. Další část se zabývá 

analýzou současného stavu společnosti, která v sobě zahrnuje stručné představení 

vybrané společnosti, dále Porterův model pěti konkurenčních sil, SWOT analýzu a 

analýzu finančního zdraví podniku. Poslední část se věnuje samotnému návrhu 

finančního plánu, který je vytvořen ve třech variantách a to v realistické, optimistické a 

realistické variantě pro plánovaná období 2013 – 2015. Dále je provedena zjednodušená 

analýza odvětví a jsou stanoveny cíle, kterých by bylo vhodné dosáhnout. Dále 

navazuje sestavení finančního plánu v jednotlivých variantách, který obsahuje plánovou 

rozvahu, plánový výkaz zisku a ztráty a plánový přehled o peněžních tocích. Nakonec je 

provedena kontrola plnění stanovených cílů.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem této práce je sestavení finančního plánu společnosti Kompresory PEMA, s. r. o. 

pro období 2013 – 2015. Plán bude zhotoven ve třech variantách a to v optimistické, 

realistické a pesimistické variantě. V prvé řadě je nutné provést analýzu společnosti 

včetně analýzy finančního zdraví podniku, která je základem tvorby finančního plánu, 

jelikož poskytuje cenné informace potřebné k odhadu budoucího vývoje společnosti. 

Poté budou stanoveny cíle, kterých by bylo žádoucí dosáhnout a následovat bude odhad 

budoucího vývoje tržeb. Na základě tohoto vývoje bude vytvořen samotný finanční plán 

ve zmíněných variantách. Každá z těchto variant bude obsahovat plánovou rozvahu, 

plánový výkaz zisku a ztráty a plánový přehled o peněžních tocích. Následovat bude 

zhodnocení vytvořených finančních plánů dle stanovených cílů.  

 

Mezi dílčí cíle práce se řadí: 

· sběr informací z literatury, 

· sběr informací o společnosti Kompresory PEMA, s. r. o., 

 

Pro analýzu současné situace společnosti bude využit Porterův model pěti 

konkurenčních sil, SWOT analýza, analýza finančního zdraví podniku a další informace 

poskytnuté vedením společnosti, které přispívají k uskutečnění analýzy. Při tvorbě 

finančního plánu se bude vycházet zejména z metody procentního podílu na tržbách, ale 

u položek, kde to bude vhodné, bude využito individuálního určení. V rámci analýzy 

finanční situace budou provedeny vybrané elementární metody finanční analýzy, 

zejména se jedná o horizontální a vertikální analýzu, analýzu rozdílových a poměrových 

ukazatelů (ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a provozní ukazatele) a 

analýzu soustav ukazatelů (Altmanův index finančního zdraví podniku a Index 

důvěryhodnosti českého podniku).  

 

V práci jsou použity další metody jako analýza, syntéza, pozorování, srovnávání, 

dedukce a elementární matematické metody.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Kapitola 2 popisuje teoretické poznatky o finančním plánování získané z literatury.  

 

2.1 Plánování a finanční plánování 

Plánování je souhrnný rozhodovací proces, který se zakládá na navrhování, hodnocení a 

výběru cílů i odpovídajících projektů k jejich dosažení.  

 
Z obrázku 1 lze vyvodit, že plánování je jednou ze složek procesu řízení a je základem 

pro výkon ostatních čtyř funkcí. Ze strategického pohledu má za úkol být jednou z 

příčin dlouhodobého rozvoje podniku spojeného především s efektivním výkonem 

finanční politiky podniku. Organizování je proces, s jehož pomocí jsou pracovníci 

vzájemně propojeni, aby bylo dosaženo cílů stanovených podnikem. Personalistika se 

zabývá výběrem, rozvojem a odměňováním pracovníků podle jejich schopností, které 

napomáhají dosažení cílů podniku. Vedení je proces, který se zaměřuje na motivaci a 

aktivizaci, a poslední funkce kontrola se zabývá efektivností, případně i korekcí 

odchylek (1). 

 

 

 

Účelem finančního plánování je stanovení finančních cílů podniku a hlavně určení 

prostředků, jak těchto cílů dosáhnout. Finanční plánování by mělo vytvářet podmínky 

pro zabezpečení finančního zdraví a dlouhodobé finanční stability podniku. Ukrývá 

v sobě rozhodování, jakým způsobem bude probíhat financování investic i běžných 

činností, dále rozhodování o investování kapitálu tak, aby došlo k jeho zhodnocení, a 

rozhodování o peněžním hospodaření (2). 

 

Obrázek 1: Postavení plánování v procesu řízení (Zdroj: zpracováno dle (1, s. 84)) 
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Finanční plánování spojuje systém podnikového plánování podle měřítek výnosnosti a 

rizika. Jeho úkolem je včas varovat podnik před riziky, tím že předvídá různé možné 

finanční situace ještě dříve, než nastanou (3). 

 
Kislingerová ve své knize uvádí tři požadavky na efektivní finanční plánování: 

· prognózování, 

· nalezení optimálního finančního plánu, 

· aktualizace finančního plánu (2). 

 

2.1.1 Cíle podniku 

Cíle podniku se mohou rozlišovat na tři skupiny cílů – základní, sekundární a terciární. 

Za základní cíl (tedy nejvyšší) je považována maximalizace tržní hodnoty podniku. Jako 

sekundární cíle jsou uváděny maximalizace interních finančních zdrojů, zajištění 

likvidity a ostatní cíle z oblasti obchodu, výzkumu a vývoje, personalistiky apod. 

Terciární cíle podléhají cíli maximalizaci interních finančních zdrojů. Jedná se o cíle 

maximalizace zisku, maximalizace odpisů a maximalizace ostatních interních 

finančních zdrojů (4). Takto hierarchicky uspořádané cíle zobrazuje obrázek 2.  

 

 

Obrázek 2: Hierarchie podnikových cílů (Zdroj: zpracováno dle (4, s. 20)) 

 
Samozřejmě, že jak v teoretické, tak i praktické oblasti je možno se setkat i s jiným 

vymezením cílů. 

 
Ve finanční teorii se objevuje celá řada dalších alternativních cílů podniku, např.: 

· maximalizace tržeb, 
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· dosažení stanoveného tržního podílu, 

· přežití, 

· dosažení uspokojivé míry zisku, 

· zajištění hospodářských, sociálních a jiných potřeb (4). 

 

2.1.2 Finanční plán 

Podle Valacha spočívá obsah finančního plánování ve třech rozhodovacích pozicích (3): 

· kvantifikovat finanční cíle (s ohledem na zhodnocení investovaného kapitálu), 

· vyjádřit finanční politiku, která odpovídá stávající finanční situaci podniku, 

odhadu vnějšího prostředí a strategii podniku, 

· navrhnout vývoj financí podniku, který koresponduje s finančními cíli a finanční 

politikou a v závislosti na tržbách a nákladech (plán prodeje a výroby). 

 
Podnik využívá jak vnitřních zdrojů (jde hlavně o informace účetní), tak vnějších 

zdrojů, aby získal podklady potřebné pro finanční plánování. Po provedení analýzy a 

stanovení plánu, ve kterém jsou obsažené cíle, se vyberou vhodné způsoby, jakými je 

možno těchto cílů dosáhnout (i různé varianty). Poté se vybere co nejvhodnější cíl a 

varianta jeho dosažení. 

 
Podnik provádí finanční plánování, aby docházelo k zachování finanční stability 

podniku a k zamezení problémů v likviditě. Finanční plánování nachází svůj číselný 

výraz ve finančním plánu (2). Jak již bylo zmíněno, finanční plán je výstupem 

finančního plánování, který znázorňuje finanční vývoj podniku. Stanoví druh, výši a 

okamžik ekonomických opatření, která pomohou k dosažení cílů. Finanční plán slouží 

jako soubor kritérií pro rozhodování v současné době o činnostech, jejichž následky se 

projeví až v době budoucí (5). 

 
Základem finančního plánu je pro forma účetních výkazů, a to rozvaha, výkaz zisku a 

ztrát a výkaz o peněžních tocích. Finanční plán dále musí obsahovat část určenou 

kapitálovým výdajům a komentáře vysvětlující nutnost investic a jakou obchodní 

strategii lze s jejich pomocí dosáhnout. Finanční plán by měl v sobě dále zahrnovat 
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takové body, jako je výzkum a vývoj, opatření k zvýšení produktivity, design a 

marketing nových výrobků, cenová strategie atd. (2). 

 
Důležitou součástí při sestavování finančního plánu je dodržení jeho časové a 

prostorové koordinace. Úkolem časové koordinace je sladění procesu krátkodobého a 

dlouhodobého finančního plánování. Krátkodobý plán přebírá z dlouhodobého plánu 

např. informace o plánovaných investicích a naopak dlouhodobý plán vychází nejdříve 

z krátkodobého plánu známého na nejbližší plánované období. Prostorová koordinace 

zase uvádí v soulad jednotlivé ekonomické plány podniku. Podnik obvykle nejdříve 

sestavuje obchodní plán. Od něj se dále odvíjí plán výrobní a z něho jsou dále odvozeny 

na jedné straně plány jednotlivých výrobních a obslužných středisek, a na straně druhé, 

plány průřezové v podobě např. zásobovacího plánu, investičního plánu nebo 

personálního plánu (4). Tyto vztahy mezi plány podniku zobrazuje obrázek 3. 

 

 

Obrázek 3: Vztah mezi finančním plánem a ostatními ekonomickými plány podniku (Zdroj: zpracováno 
dle (4, s. 497)) 

 
Postup práce osoby, která provádí finanční plánování, Marek rozděluje do pěti 

postupných kroků: 

· stanovení metody plánování, plánového horizontu a velikost jednoho plánového 

období, 

· sběr dat z účetnictví, z ostatních ekonomických plánů, z makroekonomických 

prognóz a z ostatních zdrojů, 

· provedení finanční analýzy, 

· sestavení finančního plánu, 

· kontrola plnění plánu (4). 
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Zásady finančního plánování 

 
Jelikož reálnost hodnot ve finančním plánu je závislá na způsobu dodržování zásad 

finančního plánování, je potřeba, aby byly dodržovány v co největší možné míře. 

Zásady finančního plánování jsou následující: 

· Zásada systematičnosti 

Tato zásada spočívá v soustavném sledování určitého základního cíle, kterým je 

maximalizace tržní hodnoty a jemuž jsou podřízeny další cíle (např. maximalizace zisku 

a ostatních interních finančních zdrojů, udržování optimální výše likvidity apod.). 

· Zásada úplnosti 

 Tato zásada velí, aby do procesu plánování byly zahrnuty všechny činnosti a všechny 

možné faktory. 

· Zásada přehlednosti 

Zásada přehlednosti má umožnit každému, kdo s plánem pracuje, snadnou operativnost 

při jeho vyplňování i pozdější kontrole jeho plnění. 

· Zásada periodičnosti 

Touto zásadou se rozumí, že k sestavování plánu by mělo docházet v pravidelných po 

sobě jdoucích obdobích. 

· Zásada pružnosti 

Tato zásada spočívá v aktualizaci plánovaných hodnot ještě v průběhu plánovaného 

období. 

· Zásada klouzavosti 

Zásada klouzavosti má dohlížet na to, aby plánovací horizont nového finančního plánu 

aspoň částečně překrýval plánový horizont předchozího finančního plánu (4). 

 

 

Obrázek 4: Princip „klouzavého plánování“ (Zdroj: zpracováno dle (1, s. 85)) 
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2.2 Metody tvorby finančního plánování 

Při finančním plánování se vytváří několik variant plánu a je zvolena ta, která 

představuje nejlepší možnou cestu k dosažení stanovených cílů. Nejdříve je každá 

varianta podrobena zhodnocení potřeby zdrojů financování. Pokud podnik nemá pro 

naplnění nějaké varianty dostatek finančních prostředků, vyhotoví další variantu plánu, 

která v sobě již potřebné finanční zdroje zahrnuje (např. bankovní úvěr). Dále se 

varianty plánu hodnotí metodami finanční analýzy, jejichž výsledky jsou srovnávány 

s finančními cíli. Jestliže se tyto výsledky liší od požadovaných cílů, opět se vyhotovuje 

další varianta plánu. 

 
Finanční plán stojí na základech odhadu tržeb, jehož východiskem je odhad vývoje 

celkové poptávky a tržního podílu podniku. Snadnější je ale odhadovat tržby dle tržeb 

minulého období. Nejjednodušší metody odhadování tržeb jsou: 

· extrapolace časové řady, 

· vyrovnávání podle exponenciálních křivek, 

· indexy meziročního růstu, 

· klouzavé průměry. 

 
Uvedené metody je nutné brát s rezervou, neboť vychází z minulých dat a nezohledňují 

změnu trendů (6). 

Metoda procentního podílu na tržbách 

Tato metoda se používá poměrně často, jelikož je jednoduchá a hodí se především pro 

krátkodobé plánování. U metody je potřeba, aby poměr některých položek aktiv, pasiv a 

nákladů k tržbám byl neměnný. Tato podmínka ale působí také jen v omezeném 

měřítku. Dlouhodobý majetek a dlouhodobé zdroje se nemění poměrně s vývojem tržeb, 

závisí na dlouhodobém investování. Použití této metody je možno u proporcionálních 

vztahů k oběžným a krátkodobých zdrojům financování a k variabilním nákladům. 

Hodnoty se stanovují součinem odpovídajících procentních poměrů a výší tržeb 

v plánovaném období. Základem této metody je vztah mezi tržbami a položkami plánu 

v minulosti a proto se používá na modelování plánu ze současných činností. Dané 

poměry by se měly upravovat např. tehdy, pokud podnik očekává změnu v technologii 

atd. 
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Metoda ukazatelů doby obratu 

Tato metoda bere v úvahu souvislosti z finanční analýzy konkrétně z ukazatelů aktivity. 

Jedná se o souvislosti mezi tržbami a jednotlivými druhy oběžného majetku, příp. 

krátkodobých závazků, které jsou nazývány jako ukazatele doby obratu a zobrazují 

počet dnů, za které se průměrně daný majetek vrátí v tržbách. Použití této metody je 

obdobné jako u předchozí metody, jen s tím rozdílem, že základem této metody jsou 

jiné poměrové ukazatele. Předchozí metoda nemá tak dobrou vypovídací schopnost, 

obzvlášť u řízení peněžního toku, kde jsou ukazatele doby obratu snáze chápány než 

podíly na tržbách.  

 
Výše popsané metody je možné použít jen u plánování krátkodobých závazků a 

oběžného majetku, jejich použití u plánování dlouhodobých položek rozvahy je 

nesprávné. U těchto položek se používají matematické výpočty (6). 

 
U vlastního kapitálu je důležitý vztah mezi výsledkem hospodaření a nerozděleným 

výsledkem hospodaření minulých let. Zisk se používá na různé účely vyjmenované v 

kapitole Plánové rozdělení výsledku hospodaření. Zbylý zisk je zachován v podniku pro 

financování další činnosti, především k investování. O tuto hodnotu se v dalším období 

navyšuje nerozdělený výsledek hospodaření minulých let. Matematický vztah vypadá 

následovně. 

 

 

Kde: 

     nerozdělený zisk/ztráta v plánovaném období, tj. v období (i+1) 

         nerozdělený zisk/ztráta v předešlém období, tj. v období i 

            zisk/ztráta vytvořené v předešlém období 

      fondy ze zisku v období (i+1) 

          fondy ze zisku v období i 

         výše vyplacených podílů ze zisku za rok i, vyplacených v roce (i+1) 

 

Podobně se může modelovat jakákoliv položka finančního plánu. U každé metody je 

však nutné brát v úvahu změny v okolí podniku, aby byla zachována reálnost plánu. 

( ) 111 +++ ---+= iiiiii PFZFZZZNZN
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Modelování variant je na plánování to nejdůležitější, jelikož umožňuje pochopit 

důsledky rozhodnutí v souvislostech a vybrat tu nejlepší variantu plánu. 

 
Ani jedna z popsaných metod nelze použít pro plánování peněžních toků. Plán 

peněžních toků se sestavuje nepřímou metodou v následujícím členění: 

· plán provozního cash flow, 

· plán investičního cash flow, 

· plán finančního cash flow (6).   

 
Plán cash flow se sestavuje na základě: 

· krátkodobého finančního majetku, který je k dispozici na konci předchozího 

období, 

· zisku (či ztráty) po zdanění plánovaného období 

· odpisů plánovaného období. 

 
V plánu cash flow se ostatní položky zobrazují jako změna stavu položek z plánové 

rozvahy (období i+1) a rozvahy předchozího roku (období i). Nárůst majetku v plánu 

cash flow znamená jeho pokles, naopak nárůst závazků se zobrazuje jako příjem 

peněžních toků. Aby byl finanční plán správně vytvořen, suma všech položek plánu 

cash flow musí být stejná jako položka krátkodobého finančního majetku v plánové 

rozvaze (6). 

 

2.3 Finanční plánování dle časového hlediska 

Významným faktorem pro řazení plánovacích činností je časový horizont. Plány se 

vytvářejí pro různě dlouhá časová období, a proto se dělí na krátkodobé (operativní 

plán, roční plán) a dlouhodobé (business plán). Uspořádání informací, které se nachází v 

krátkodobých plánech, by však mělo korespondovat s uspořádáním, které se vyskytuje 

v plánu dlouhodobém. Tato podmínka již byla zmíněna výše a jedná se o podmínku 

časové koordinace (1). 
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2.4 Dlouhodobé finanční plánování 

Dlouhodobé plánování se provádí obecně v horizontu delším než 1 rok, zpravidla se 

však jedná o horizont 5 let, ale některé podniky uvažují o své budoucnosti i v delších 

časových rozmezích, např. 10 a více let. Toto plánování funguje jako nástroj pro 

uskutečnění podnikatelského záměru (nákupu investičního majetku). Jeho součástí je 

také efektivní získání kapitálu. Dlouhodobé finanční plánování musí přímo odpovídat 

fázím životního cyklu podniku a odrážet pro ně vyplývající skutečnosti (2). Jelikož se 

jedná o dlouhodobé plánování, je potřeba si uvědomit, že určitá rozhodnutí, jakým 

směrem se bude podnik ubírat, nelze jednoduše změnit či zrušit, a proto by tato 

rozhodnutí měla být co nejvíce promyšlená a vytvořená na základě provedení kvalitní 

analýzy podniku a v souladu s podnikovými cíly.  

 
Dlouhodobý finanční plán podniku obsahuje: 

· analýzu finanční situace, 

· plán tržeb, 

· plánový výkaz zisku a ztráty 

· plánovou rozvahu, 

· plánový přehled o peněžních tocích, 

· plánové rozdělení výsledku hospodaření, 

· plánový propočet daně z příjmu (2, 4). 

 

2.4.1 Analýza finančního zdraví podniku 

Finanční management se zabývá finanční analýzou, jelikož by měla předcházet 

každému finančnímu rozhodnutí a na základě stupni důležitosti tohoto rozhodnutí, by 

měla být prováděna složitějším či jednodušším způsobem. Obecně se jedná o postup 

zjišťování a dedukci závěrů z výsledků finančního hospodaření včetně zjišťování jeho 

slabých a silných stránek, měření jednotlivých finančních veličin a verifikace jejich 

skutečné vypovídací schopnosti (4). 

 
Podle Knápkové a Pavelkové mezi základní metody finanční analýzy patří zejména: 

· analýza stavových (absolutních) ukazatelů 
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Jedná se o analýzu majetkové a finanční struktury. Užitečná je horizontální i vertikální 

analýza. 

· Analýza tokových ukazatelů 

Analyzují se především výnosy, náklady, zisk a cash flow. Opět se zde využívá 

horizontální a vertikální analýzy.  

· Analýza rozdílových ukazatelů 

Jedná se o ukazatele čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžní 

majetek.  

· Analýza poměrových ukazatelů 

Jde hlavně o analýzu ukazatelů likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti, 

produktivity, ukazatelů kapitálového trhu, analýza ukazatelů na bázi cash flow a dalších 

ukazatelů. 

· Analýza soustav ukazatelů 

Tyto ukazatele mají za úkol souhrnně vyjádřit finanční situaci a výkonnost podniku za 

pomoci jednoho čísla. Toto číslo je výsledkem hodnocení pomocí několika vybraných 

poměrových ukazatelů, které posuzují stav podniku a mezi těmito ukazateli se vyskytují 

vzájemné souvislosti a závislosti. Jedná se o bonitní a bankrotní modely a např. o 

pyramidové rozklady (7). 

 

2.4.2 Plán tržeb 

Základním bodem, který ovlivňuje finanční potřeby podniku je objem tržeb, který 

určuje i rozhodující peněžní příjmy. Plánu tržeb předchází odhad vývoje podmínek na 

trhu a plán prodeje. Základem odhadu vývoje podmínek na trhu je celkový objem tržeb 

na cílových trzích (v hmotných nebo peněžních jednotkách) a tržní podíl (v procentech), 

o který by se podnik mohl snažit, přičemž musí dbát i na konkurenci. Plán prodeje 

obsahuje obchodní cíle, kterých chce podnik na základě odhadu vývoje dosáhnout a na 

které navazuje obchodní strategie – stabilita, expanze, útlum. Cenová politika stanovuje 

prodejní ceny vlastních výrobků s ohledem na prognózu cen na trhu a na strategii, jakou 

podnik zaujal s cílem získat tržní podíl. Na plán prodeje navazuje plán tržeb, který se 

vytváří v cenách výchozího roku a upravuje se pouze předpokládaným vývojem 

reálných cen vlastních výrobků oproti vývoji reálných tržních cen v odvětví (5). 
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2.4.3 Plánový výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je výkaz účetní závěrky a zobrazuje úspěšnost podniku, tedy výši 

výsledku hospodaření, kterého dosáhl za účetní (i minulé) období.  

 

Plán tržeb za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb se musí opírat o obchodní 

plán, který by měl vycházet ze zpracované marketingové studie. Toto je velice důležité, 

neboť se od výše tržeb odvíjí celá řada plánovaných hodnot. Objem prodeje podléhá i 

jiným činitelům, např. inflaci nebo výrobní kapacitě podniku. Hodnoty plánu změny 

stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby se přejímají z plánové rozvahy. 

 
 Plánování aktivace se opírá buď přímo o plán aktivace majetku a vnitropodnikových 

služeb, nebo se využívá předpokládaných indexů růstu těchto výnosů. 

 
Plán nákladů spotřebovaných nákupů obsahuje čtyři plánované položky a to spotřeba 

materiálu, spotřeba energie, spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek a prodané 

zboží. Při plánování těchto nákladů je velmi důležité jejich rozdělení na přímé a 

nepřímé náklady (krom prodaného zboží). Náklady na prodané zboží se plánují na 

základě dvou veličin a to plánované výše tržeb z prodeje zboží a očekávané obchodní 

marže. 

 
Pří plánování služeb se většinou následující nákladové položky plánují odděleně. Jedná 

se o opravy a udržování, reprezentace, cestovné, reklama, nájemné (leasingové, ostatní) 

a ostatní služby. Jejich plánování se opírá o ostatní ekonomické podnikové plány, např. 

plán údržby, plán dlouhodobých finančních zdrojů apod.  

 
Výpočet plánovaných mzdových nákladů vychází ze součinu tří veličin a to průměrné 

mzdy předchozího období, žádoucího indexu růstu průměrné mzdy a plánovaného 

průměrného přepočteného stavu pracovníků. Další body v plánu osobních nákladů se 

určují v určitém poměru ke mzdovým nákladům většinou v hodnotě převzatých 

z minulých období (4). 

 
Daně a poplatky se zpravidla plánují jednoduše. Stanovuje se daň z nemovitostí (podle 

výměry pozemků, ceny půdy a dalších bodů), dále silniční daň (podle počtu aut, který 

podnik vlastní a jejich vlastností) a další daně a poplatky, jejichž postup výpočtu je 
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obdobný. Pokud podnik vytváří odpisový plán, pak plánování odpisů se také stává 

jednoduchou činností. Jinak musí přijmout náhradní postup a to výpočet průměrné 

odpisové sazby ve vztahu buď k vstupním, nebo k zůstatkovým cenám jednotlivých 

druhů dlouhodobého nehmotného a hmotného odpisovaného majetku.  

 
U dalších provozních položek je vhodné se zastavit u hodnoty tržeb z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu a u hodnoty zůstatku ceny prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu, jelikož jsou zpravidla přejímány z investičního plánu. Tvorba 

rezerv a časového rozlišení provozních nákladů je plánována zpravidla odděleně pro 

daňově uznatelné rezervy (vychází se ze zákona o rezervách) a pro ostatní rezervy 

(vychází se z podnikové strategie). Rezervy se rozpouštějí, a to zúčtováním do 

provozních výnosů. Postup u ostatních provozních výnosů a ostatních provozních 

nákladů se provádí pomocí indexů, tedy ve vztahu k hodnotám z minulých období.  

 
Vytvoření plánu finančních výnosů a finančních nákladů nebývá zpravidla složité, 

neboť jednotlivé položky většinou vykazují nulové či velmi nízké hodnoty (krom 

nákladových úroků). Plánování nákladových úroků se počítají dle úvěrových smluv, 

plánování ostatních finančních výnosů a ostatních finančních nákladů stejně jako 

plánování mimořádných výnosů a mimořádných nákladů se počítá opět především 

pomocí indexů. Daň z příjmu se přejímá z plánového propočtu daně z příjmu (4). 

 

2.4.4 Plánová rozvaha 

Rozvaha je výkaz účetní závěrky, který podává přehled o položkách aktiv (struktura 

majetku) a pasiv (struktura zdrojů krytí majetku) a musí splňovat podmínku bilanční 

rovnice. Při vytváření plánové rozvahy se postupuje popořadě podle jednotlivých 

položek aktiv a pasiv. U většiny podniků však není třeba plánovat všechny položky. 

Aktiva jsou tvořena pohledávkami za upsaný základní kapitál, dlouhodobým majetkem, 

oběžným majetkem a časovým rozlišením aktiv. Pasiva se skládají z vlastního kapitálu, 

z cizích zdrojů a z časového rozlišení pasiv.  

 
U položky pohledávek za upsaný základní kapitál má většina podniků nulovou 

hodnotu, která se mění dle plánu dlouhodobých finančních zdrojů v podobě emisí 

kmenových a prioritních akcií (4). 
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Dlouhodobý majetek se skládá z dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého 

hmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku. Plán tohoto majetku vychází 

z informací z investičního a odpisového plánu. Investiční plán by měl zobrazovat 

veškeré údaje o pořizování, zařazování do užívání a vyřazování dlouhodobého majetku. 

Také se plánuje zvlášť majetek dosud nezařazený do užívání a poskytnuté zálohy na 

jeho pořízení a to jak u dlouhodobého nehmotného majetku, tak i dlouhodobého 

hmotného majetku. 

 
Oběžný majetek se skládá ze zásob, z krátkodobých pohledávek, z dlouhodobých 

pohledávek a z krátkodobého finančního majetku a vytváří se podle nich i jednotlivé 

plány. Jednotlivé druhy zásob lze plánovat za použití příslušné žádoucí hodnoty doby 

obratu a nákladů, v jejichž výši byly tyto zásoby oceněny. Výjimkou jsou ale 

poskytnuté zálohy na zásoby, které se plánují ve vztahu ke konkrétním příkladům.  

 
Plán dlouhodobých pohledávek se obvykle opírá o jednotlivé konkrétní případy.  

 
Krátkodobé pohledávky se zpravidla plánují ve dvou úrovních. První úroveň člení 

pohledávky na před a po lhůtě splatnosti a druhá úroveň člení pohledávky na 

pohledávky z obchodních vztahů a na ty ostatní. Pohledávky před lhůtou splatnosti se 

plánují na základě součinu doby splatnosti krátkodobých pohledávek a průměrné výše 

příslušných tržeb. Dále se podniky mohou setkat i s pohledávkami splácenými 

postupně, s pohledávkami v konkursním řízení a s pohledávkami nedobytnými. 

 
Plánový stav krátkodobého finančního majetku vychází z plánového přehledu o 

peněžních tocích. 

 
Položka časového rozlišení aktiv se velice těžko plánuje a často se jedná o 

zanedbatelnou výši. 

 
Plánovaná výše vlastního kapitálu vychází z plánového výkazu zisku a ztráty (je 

ovlivněn plánovou výší hospodářského výsledku), z plánu rozdělení výsledku 

hospodaření a z dlouhodobých finančních zdrojů (4). 

 
Plán cizích zdrojů obsahuje plán rezerv, plán dlouhodobých závazků, plán 

krátkodobých závazků a příp. i plán dlouhodobých a krátkodobých bankovních úvěrů. 
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Plán rezerv se odvozuje z plánu tvorby a zúčtování rezerv v plánovém výkazu zisku a 

ztráty. Položka dlouhodobých závazků tvoří momentálně u podniků velmi malou či 

dokonce nulovou hodnotu a u krátkodobých pohledávek se opět často využívá součinu 

požadované hodnoty doby splatnosti těchto závazků a průměrné výše denních tržeb 

nebo nákladů. Stavy položek dlouhodobých i krátkodobých úvěrů je možno odhadnout 

z již uzavřených úvěrových smluv, nebo ze smluv očekávaných.  

 
O časovém rozlišení pasiv platí přibližně totéž co o ostatních aktivech, to znamená, že 

se tyto položky těžko plánují a často se jedná o zanedbatelnou výši (4). 

 

2.4.5 Plánový přehled o peněžních tocích 

Vzhledem k požadavkům na finanční plán se plánový přehled o peněžních tocích 

sestavuje jen velmi zjednodušeně na základě výsledků z vytvořených plánových 

výkazů, kterými jsou plánový výkaz zisku a ztráty, plánová rozvaha, plánový propočet 

daně z příjmu a plánové rozdělení výsledku hospodaření. Tato forma je sice 

zjednodušená, ale pro finanční plán je plně vyhovující a vychází ze změny stavu 

peněžních prostředků pouze na základě změny stavu jiných aktiv (než peněžních 

prostředků) a změny stavu pasiv.  Mezi neobvyklé položky patří odpisy a dividendy, 

protože pokud se s nimi v tomto přehledu pracuje, musí se současně snížit přírůstek 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, resp. vlastního kapitálu (4). 

 
Plánový přehled o peněžních tocích se také může sestavovat na základě očekávaných 

skutečností běžného roku a plánu tržeb. Vytváří se za celé plánované období metodou 

procentního podílu na tržbách, která se zakládá na stabilním poměru tržeb k některým 

nákladům, jako jsou úroky a odpisy, k většině položek aktiv a k zisku. Přehled 

zobrazuje výdaje na investiční činnost a jejich krytí čistým příjmem z provozní činnosti 

a změnou dlouhodobých externích zdrojů financování (5). 

 

2.4.6 Plánové rozdělení výsledku hospodaření 

Zde dochází k rozdělení výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení, čímž je myšlen 

hospodářský výsledek, jehož výši lze zjistit z účetnictví za minulé účetní období. 



27 
 

Rozdělení zisku je možno rozdělit do čtyř skupin: 

· povinný příděl do rezervního fondu, 

· podíl na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, 

· položky uvedené ve stanovách společnosti (přednostní dividendy, příděly do 

statutárních fondů, podíly zaměstnanců na zisku apod.), 

· ostatní použití zisku, kam patří např.: 

· úhrada ztráty z minulých let, 

· výplata kmenových dividend, 

· výplata tantiém, 

· další příděly do zákonného rezervního fondu, 

· další příděly do statutárních fondů, 

· příděly do ostatních fondů ze zisku, 

· zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů podniku. 

 
Výše zisku, která se nerozdělila, připadne do položky nerozdělený zisk minulých let (4). 

 

2.4.7 Plánový propočet daně z příjmu 

Důležitou položkou v daňovém přiznání je výsledek hospodaření před zdaněním 

(z plánového výkazu zisku a ztráty), který se dále upravuje na základ daně z příjmu a 

výpočet daně z příjmu vychází z očekávané sazby daného plánovaného období (4).  

 

2.5 Krátkodobé finanční plánování 

Krátkodobý finanční plán je konkrétnější než dlouhodobý finanční plán, jelikož má 

zajistit dosažení dlouhodobých cílů v plánovaném roce (5). Plánovací horizont je 

obvykle 12 měsíců, ale může být samozřejmě kratší např. pololetí, čtvrtletí, měsíc atd. 

Vzhledem ke svým podnikovým činnostem, musí podnik vědět, zda disponuje 

potřebným množstvím peněžních prostředků na placení účtů (2). 

 
Jelikož jsou finanční výsledky známy z účetních výkazů, jsou proto velice vhodnou 

formou finančního plánu „pro forma“ výkazy.  
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Finanční plán v ročním časovém horizontu v sobě zahrnuje: 

· plán výnosů, nákladů a tvorbu zisku, 

· plánovou rozvahu, 

· plán peněžních toků, 

· plán rozdělení zisku, 

· plán externího financování (6). 

 

2.5.1 Plánovací horizont 

Dle Marka se krátkodobý plán ve formě přehledu cash flow často vytváří souběžně ve 

třech plánovacích horizontech: 

· 14denní – měsíční plánovací horizont 

V tomto horizontu se věnuje pozornost denním peněžním příjmům a výdajům. Časové 

období se často shoduje s dobou splatnosti dodávek jak od odběratelů, tak i dodavatelů. 

Ty je možné určit z velké části z již přijatých a odeslaných faktur. Není vhodné se 

věnovat peněžním příjmům a výdajům v delším časovém horizontu, neboť jsou dále 

obtížně určovány (např. v lednu se nedá přesně určit denní příjmy a výdaje k                 

15. červenci atd.) a proto se plán aktualizuje denně.  

· Čtvrtletní nebo pololetní plánovací horizont 

V tomto horizontu se věnuje pozornost týdenním nebo měsíčním peněžním tokům, 

přičemž se plán aktualizuje týdně nebo měsíčně. 

· Roční plánovací horizont 

Zde se sledují peněžní toky za jednotlivé měsíce nebo čtvrtletí a plán se aktualizuje 

měsíčně či čtvrtletně (4). 

 
Pro sestavení finančního plánu jsou důležité dvě veličiny a to peněžní příjmy a peněžní 

výdaje, popř. příjmy a výdaje. Peněžní příjmy a peněžní výdaje zobrazuje zvýšení či 

snížení hotovosti a netermínovaných vkladů v bankách. Druhé dvě veličiny kromě toho 

zobrazují ještě operace a úvěr. Jedná se o veličiny finančního toku a jejich matematický 

vztah je následující: 

 
Příjmy = peněžní příjmy + zvýšení pohledávek + snížení dluhu 
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Výdaje = peněžní výdaje + snížení pohledávek + zvýšení dluhu 

 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji udává, zda podnik má přebytek peněžních zdrojů či 

nedostatek peněžních zdrojů a od toho se odvíjí další činnosti podniku (2). 

 

2.5.2 Přebytek a nedostatek peněžních prostředků 

Pokud má podnik krátkodobý přebytek peněžních prostředků, může se je pokusit 

zhodnotit. Dobrou volbou je jistě investice do cenných papírů, jelikož se jedná o 

krátkodobý přebytek peněžních prostředků, může si podnik dovolit investovat jen 

krátkodobě, proto jsou pro tuto možnost vhodné cenné papíry s vysokou likviditou a 

nízkými očekávanými výnosy. Možné je také uložení peněžních prostředků ve formě 

depozitních produktů bankovních institucí, u kterého je oproti investici do cenných 

papír výnos nižší, ale nižší je také riziko a administrativní náklady. Některé podniky 

také využívají možnost předzásobení, které však znamená také náklady na skladování, 

pojištění atd. Podnik však musí dbát na to, aby měl k dispozici minimální stav 

peněžních prostředků. Pokud ví, že má momentálně jisté příjmy a výdaje lze s jistotou 

předpokládat, tak nemusí držet žádnou peněžní rezervu. Pokud jsou však příjmy nejisté 

a nelze zamezit vzniku nepředvídatelných výdajů, měl by podnik držet větší rezervu 

peněžních prostředků.  

 

Nedostatek peněžních prostředků se řeší buď obstaráním dalších příjmů či snížením 

nebo odsunutím výdajů. Další příjmy může podnik získat např. prodejem nepotřebného 

majetku, kterým jsou hlavně krátkodobé cenné papíry a podíly a nejsou drženy 

z investičních důvodů. Dále se může prodat nepotřebný a přebytečný materiál, 

pohledávky faktorovi. Nemovitosti a stroje používané k činnosti podniku se můžou 

prodat leasingové společnosti a potom si je zpět pronajmout. Další možností, jak získat 

další příjmy, je samozřejmě poskytnutí bankovního úvěru bankou nebo poskytnutí 

půjčky od společníka podniku. U výdajů by podnik měl nejdřív provést jejich analýzu a 

stanovit, které z nich jsou pro provoz nezbytné a které lze odsunout, aniž by byla 

ohrožena plynulost provozu. Je možné také vyjednávat se svými dodavateli o 

prodloužení doby splatnosti závazků za použití směnek (4). 
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2.5.3 Tvorba plánu 

Není nutné, aby se plánové výkazy vytvářely tak detailně jak jsou účetní výkazy, mohou 

být vytvářeny jen v zkrácené podobě a příp. upravovány dle potřeb (např. plán nákladů 

a výnosů může být v provozní oblasti sestavován podrobněji). Plánová rozvaha 

obsahuje důsledky investování, obstarávání finančních zdrojů a jejich splácení a 

navazuje na plán nákladů a výnosů a plán rozdělení zisku.  

 

Plán peněžních toků 

Jak již bylo zmíněno, plán peněžních toků se v ročním časovém horizontu vytváří 

obvykle nepřímou metodou na základě předpokládaného zisku, který se dále upravuje. 

Takováto podoba plánu peněžních toků je vhodná i při žádání o poskytnutí externího 

financování. Při sestavování plánu peněžních toků v kratším časovém horizontu (např. 

týden, měsíc apod.) se doporučuje jeho sestavení přímou metodou. Příjmy a výdaje 

vychází z plánu prodeje. Z odhadu prodeje vychází jak nákup zásob a s tím spojené 

výdaje a dle splatnosti obchodních úvěrů poskytnutých odběratelům se odhaduje příjem 

z prodeje. Je nutné si uvědomit, že tržby se nerovnají příjmům, jelikož se obvykle 

prodává zboží s tím, že k příjmu peněžních prostředků dochází až se zpožděním, proto 

odvozování příjmů z tržeb vychází ze lhůt splatnosti obchodních úvěrů, zásad 

poskytování skont apod. Plán peněžních prostředků vychází z hotovosti na začátku 

období a měl by počítat i s finanční rezervou, kdyby došlo ke zpoždění plateb (6). 

 

Plánová rozvaha 

Z dlouhodobé plánové rozvahy pro první rok se doplní informace o dlouhodobém 

majetku, vlastním kapitálu, dlouhodobých závazcích a dlouhodobých bankovních 

úvěrech. Podnik si nejprve určí plánovaný obrat oběžných aktiv a plánovaný obrat 

krátkodobých závazků a poté se podle těchto plánovaných obratů a plánovaných tržeb 

stanoví plánovaná oběžná aktiva a krátkodobé závazky. Jelikož se aktiva rovnají 

pasivům, tak se potřeba krátkodobých úvěrů určí následovně: 

 

KBÚ = P – (VK + DZ + DBÚ + KZ) 
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Kde: 

     Krátkodobé bankovní úvěry 

           Pasiva 

        Vlastní kapitál 

        Dlouhodobé závazky 

     Dlouhodobé bankovní úvěry 

        Krátkodobé závazky 

 

Plán výnosů, nákladů, zisku 

Plánování výnosů, nákladů a zisku je hlavní úlohou krátkodobého plánu, přičemž 

plánovou výsledovku lze vyvodit z dlouhodobého finančního plánu. Zpravidla se počítá 

se zachováním podílu výrobní spotřeby a osobních nákladů z tržeb předešlého období 

(nebo dochází k odůvodněné změně) a úroky i odpisy vychází z dlouhodobého 

hmotného majetku a z úročených dluhů pomocí sazeb, které vyplývají z účetní závěrky 

běžného roku. Plánování výsledovky by také mělo brát ohled na zvláštní nároky 

plánovaného období na složky pracovního kapitálu, na reálný průběh investičních akcí a 

k aktuální úvěrové způsobilosti podniku. Plánová výsledovka se srovnává s rozpočetní 

výsledovkou, aby se došlo k plánovanému vývoji výnosů a nákladů, kterého lze 

dosáhnout nástroji vnitropodnikového řízení. Před sestavením rozpočetní výsledovky se 

vytváří rozpočty nákladů a výnosů, které vychází z plánových kalkulací výkonů a 

rozpočtů jednicových a režijních nákladů, rozpočtu nákladů podle druhů a rozpočtu 

výnosů (8). 

 

2.6 Kontrola plnění finančního plánu 

Úlohou finančního řízení je mimo jiné, aby podnik měl finanční situaci za každých 

okolností pod kontrolou. Musí docházet ke kontrolám, aby podnik včas zachytil 

odchylky skutečnosti od plánu, které oznamují nedodržení stanovených kritérií. 

Finanční kontrola se provádí pomocí porovnávání finančního plánu s účetními výkazy a 

zjišťují se rozdíly. Díky této kontrole vyplynou na povrch informace, na jejichž základě 

dochází k navrhování opatření, aby došlo ke splnění stanovených cílů, nebo se 

provádí úpravy plánu (3). 
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Podnikové cíle musejí být tzv. SMART. Toto slovo se skládá z počátečních písmen 

anglických slov a jedná se o tato kritéria: 

· Specific (jednoznačné) 

Cíle musí být specifické, aby bylo zcela jasné, čeho má být dosaženo. 

· Measurable (měřitelné) 

Cíle musí být měřitelné, aby se mohlo zhodnotit, zda bylo cíle dosaženo či nikoliv, příp. 

nakolik.  

· Achievable (realizovatelné/dosažitelné) 

Cíle musí být realistické z hlediska daných podmínek a zdrojů, které jsou k dispozici.   

· Relevant (relevantní/důležité) 

Cíle musí být relevantní a důležité pro toho, kdo je realizuje a také z hlediska zdrojů. 

· Time bound (časově ohraničené) 

Cíle musí být ohraničeny určitým časovým obdobím (9). 

 

2.6.1 Zásady kontrolní činnosti 

Aby byla kontrolní činnost efektivní, měla by splňovat určité požadavky a to: 

· Bezodkladné oznamování odchylek od požadovaného stavu 

Odchylky je třeba ihned hlásit, aby se na ně mohlo vhodně reagovat.  

· Hledět dopředu 

Je dobré získat určité informace o tendencích dalšího vývoje, i kdyby tyto informace 

měly být pouze hrubé a v krátkém časovém horizontu. 

· Hlídat si především strategicky citlivé body 

Hodnoty jednotlivých odchylek mohou být zanedbatelné, ale ve svém souhrnu mohou 

nabývat na významu. 

· Pružně přihlížet při hodnocení závisle proměnných ke skutečnému vývoji 

nezávisle proměnných 

· Dbát hospodárnosti 

Investice do informačního systému by měly být úměrné přínosu sledování a kontroly. 

· Usilovat o objektivnost 

· Zajistit srozumitelnost výsledků kontroly 
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Je nutné zajistit srozumitelnost, jelikož kontrolní systémy často tento požadavek 

nesplňují, aby došlo ke správnému pochopení situace.  

· Navrhovat kroky k nápravě 

Je třeba, aby se v kontrolních zprávách zachycovaly příčiny odchylek, dále odpovědné 

osoby a jaké kroky je vhodné učinit (3). 

 

Kontrola plnění finančního plánu je v oblasti finančního plánování důležitou součástí a 

rozhodně by se na ni nemělo zapomínat. Tuto činnost by měl provádět pracovník příp. 

více pracovníků, který je obeznámen se všemi důležitými okolnostmi v této oblasti. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE SPOLEČNOSTI 

Tato kapitola se věnuje hodnocení stavu samotné společnosti a zahrnuje v sobě různé 

informace, které s ní souvisí a přispívají k uskutečnění analýzy.  

 

3.1 Základní údaje o společnosti 

Název:    Kompresory PEMA, s. r. o.  

Sídlo:    Praha – Radotín, Výpadová 1036/24, PSČ 153 00  

Právní forma:   společnost s ručením omezeným  

Předmět podnikání:  zámečnictví, 

   pronájem a půjčování věcí movitých, 

   opravy pracovních strojů, 

   revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, 

   specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, 

velkoobchod, 

povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů (10). 

 

 

Obrázek 5: Logo společnosti Kompresory PEMA, s. r. o. (Zdroj: (11)) 

 

3.1.1 Historie společnosti 

Společnost Kompresory PEMA, s. r. o. vznikla v roce 2004 transformací živnosti 

manželů Smetanových na společnost s ručením omezeným. Manželé se věnovali 

podnikání už od roku 1992 a od té doby až do teď získali mnoho zkušeností, které jim 

pomáhají při budování úspěchu a dobrého jména společnosti (12). 

 
Společnost podniká v oblasti energie stlačeného vzduchu, orientuje se hlavně na prodej, 

servis a pronájem zařízení na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu. Společnost se navíc 

stala autorizovaným střediskem výrobce kompresorů ATLAS COPCO a nabízí jeho 
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stacionární a pojízdné kompresory. Společnost podniká také na trzích Evropské unie a 

Blízkého východu. V současné době má tři pobočky a to v Praze, Pelhřimově (centrála) 

a Podivíně (11). 

 

3.1.2 Statutární orgán a základní kapitál 

Statutárním orgánem u společnosti s ručením omezeným je jednatel či jednatelé. Tuto 

funkci zastávají oba manželé Smetanovi, kteří jednají jménem společnosti a za tuto 

podepisují, každý samostatně. Základní kapitál činí 200 tis. Kč, přičemž paní 

Smetanová vlastní podíl ve výši 40 % a pan Smetana vlastní podíl ve výši 60 % (10). 

 

3.1.3 Oblasti působení společnosti 

Mezi hlavní oblasti, ve kterých společnost Kompresory PEMA, s. r. o. působí, patří: 

· servis kompresorů, a zařízení na úpravu vzduchu, 

· půjčovna stacionárních a pojízdných kompresorů a zařízení na úpravu vzduchu, 

· dlouhodobé pronájmy kompresoru i celých kompresorových stanic, 

· prodej nových kompresorů a zařízení na úpravu vzduchu, 

· prodej použitých kompresorů a zařízení na úpravu vzduchu, 

· revize tlakových nádob, elektroinstalace, chladících zařízení, energetické 

náročnosti a další, 

· měření úniku vzduchu, vibrací ložisek, spotřeby vzduchu, tloušťky stěn a další 

(11). 

 
Společnost v rámci servisních služeb provádí: 

· pravidelný servis stanovený výrobcem, 

· záruční i pozáruční opravy kompresorů, 

· kompletní generální opravy. 

 
Jak již bylo zmíněno, společnost je autorizovaným servisem výrobce kompresorů Atlas 

Copco a dále se zabývá servisem kompresorů následujících značek: Kaeser, Orlík, 

Atmos, Mark, Schneider, Compair, Ceccato, Alup a Almig. 
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Společnost dále provádí: 

· revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních, 

· konzultace, 

· ohledně provozování tlakových nádob, 

· závad a jejich odstranění po návštěvě Inspektorátu práce, 

· s odborníky z Inspektorátu práce a Institutu technické inspekce, 

· s autorizovanými osobami při certifikaci tlakových nádob pro provoz 

v EU, 

· školení, 

· vyškolení, přezkoušení a zaškolení obsluh tlakových nádob, 

· školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen, 

· dokumentace – zajištění, 

· pasport tlakové nádoby (nebo duplikát) v souladu s ČSN 69 0010, 

· prohlášení o shodě, 

· návod k používání (13). 

 
Společnost se také zabývá provozem svého vlastního e-shopu, kde nabízí profesionální 

příslušenství k stlačenému vzduchu vybraných výrobců (14) a také bazaru, kde nabízí 

použité kompresory a pro své zákazníky zajišťuje i výkup nebo komisní prodej 

kompresorů (15). 

 

3.1.4 Zaměstnanci 

Společnost zaměstnává celkem 18 zaměstnanců (včetně dvou společníků). Mezi ně patří 

1 skladník, 6 servisních techniků, 6 prodejců a 3 zaměstnanci vykonávající 

administrativní činnosti a dále má k dispozici externí účetní. Oba společníci jsou ve 

společnosti také zaměstnáni (12). Organizační struktura by mohla vypadat následovně: 
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Obrázek 6: Organizační struktura společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.1.5 Hlavní cíl společnosti 

Hlavním cílem společnosti je nabízet kvalitní produkty a služby za přiměřenou cenu 

svým zákazníkům, aby docházelo k jejich maximální spokojenosti. Aby zákazníci měli 

společnost spojenou s kvalitními produkty, spolupracuje společnost s výrobcem Atlas 

Copco, který je světovým dodavatelem technologických zařízení pro průmysl a 

stavebnictví, a snaží se vyjít co nejvíc vstříc svým zákazníkům kompletací svých služeb 

(12). 

 

3.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model pěti konkurenčních sil zkoumá oborové okolí a vychází z pěti níže 

uvedených faktorů. 

 

Vyjednávací vlivy dodavatelů 

Výhradním dodavatelem společnosti Kompresory PEMA, s. r. o. je výrobce kompresorů 

Atlas Copco, jelikož je společnost jeho autorizovaným střediskem a nakupuje od něj jak 

samotné kompresory, tak veškeré náhradní díly. Atlas Copco stanovuje prodejní 

podmínky a pokud nastanou nějaké problémy, je ochotný je řešit. Je to dodavatel 

s kvalitními produkty, na které se může společnost spolehnout. 
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Vyjednávací vlivy odběratelů 

Mezi hlavní odběratele společností se řadí: 

· AGROSTROJ Pelhřimov, a. s., 

· KRONOSPAN CR, spol. s r. o., 

· TRW Das, a. s., 

· SAPELI, a. s., 

· Huhtamaki Česká republika, a. s., 

· Kostelecké uzeniny, a. s. 

 
Tyto společnosti nakoupili u sledované společnosti kompresory a ta nyní u nich provádí 

servisy v pravidelných intervalech. Společnost má navázáno mnoho vztahů se 

zákazníky, mezi něž se řadí z drtivé většiny velké či menší společnosti. Zákazníků z řad 

obyvatelstva je naprosté minimum. Jelikož se jedná především o zákazníky – 

společnosti a vzhledem k absenci ceníku služeb na internetových stránkách společnosti, 

jsou domlouvány ceny u jednotlivých společností individuálně. Ovšem tyto dohody jsou 

dlouhodobé a jednotlivé společnosti jsou na ceny zvyklé vzhledem ke kvalitě služeb, 

proto se nepočítá s větší vyjednávací silou odběratelů. 

 

Ohrožení ze strany konkurentů 

Nejbližšími konkurenty společnosti jsou: 

· BJS - KOMPRESORY, spol. s r. o., 

· B TECHNIK, s. r. o., 

· COMPRESSED GAS CZ, s. r. o. 

 
BJS - KOMPRESORY, spol. s r. o. působí také v Pelhřimově a zabývá se prodejem, 

půjčovnou a servisem kompresorů, přičemž nabízí také starší kompresory pomocí 

bazaru a je autorizovaným servisním střediskem značek Kaeser a Schneider. Dále 

provádí servis kompresorů značek Atlas Copco, Compair, Alup, Atmos, Ceccato, Orlík, 

Ecoair, atd. Svým charakterem je velmi podobná sledované společnosti, proto ji vedení 

považuje za svoji největší konkurenci (16). 
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B TECHNIK, s. r. o. má sídlo v Třebíči a nabízí tlakovou vzduchotechniku (kompresory 

značky Schneider), elektrické a ruční nářadí, úklidovou techniku a zahradní techniku, a 

dále odborné poradenství a servis (17). 

 
COMPRESSED GAS CZ, s. r. o. se nachází v Jihlavě a portfolio její nabídky tvoří 

prodej kompresorů, náhradních dílů a dalších příslušenství pro stlačený vzduch, dále 

provádí servis a spravuje e-shop a bazar kompresorů (18). 

 
Graf 1 zobrazuje porovnání tržeb za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb 

společností Kompresory PEMA, s. r. o., BJS – KOMPRESORY, spol. s r. o. a 

COMPRESSED GAS CZ, s. r. o. Společnost B TECHNIK, s. r. o. nebyla do tohoto 

porovnání zařazena, protože nejsou známy informace o jejích tržbách.  

 

 

Graf 1: Porovnání tržeb společností (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Z výše uvedeného grafu je vidět, že společnost Kompresory PEMA, s. r. o. dosahuje 

v rámci uvedené konkurence nejvyšších tržeb, přestože BJS – KOMPRESORY, spol. 

s r. o. působí na trhu déle. 

 
Existuje mnoho firem, které se zabývají stejnou či podobnou činností jako sledovaná 

společnost, ale je potřeba si také uvědomit, že společnosti hledající tyto služby se 

poohlížejí po svém nejbližším okolí také kvůli servisu, který je v případě potřeby nutný 

řešit okamžitě. 
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Nebezpečí existence substitutů 

Kompresory není zrovna lehké nahradit jiným výrobkem, který by dosáhl 

požadovaného výsledku při stejné efektivnosti. Toto je pro sledovanou společnost dobrá 

zpráva, neboť by substituční výrobky neměly ohrozit její postavení. 

 

Stupeň soupeřivosti mezi podniky z odvětví 

Společnost se zabývá mnoha činnostmi a může se pochlubit kvalitními službami, které 

poskytuje svým zákazníkům. Velice dobře si vede především ohledně servisu 

kompresorů a dále nabízí velké množství kompresorů k vypůjčení. Společnost má 

navázány vztahy se stálými zákazníky, kteří očekávají vysokou kvalitu a jsou ochotni za 

ni zaplatit vyšší cenu. Také náklady na vstup do tohoto odvětví nejsou nikterak 

zanedbatelné, nehledě na nutnost disponovat mnohaletými zkušenostmi z tohoto oboru. 

Vzhledem k těmto skutečnostem se domnívám, že by vstup nových společností do 

odvětví neměl výrazně zhoršit postavení sledované společnosti.  

 

3.3 SWOT analýza 

Na základě získaných informací je v této kapitole sestaveno shrnutí silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb.  

Silné stránky 

· autorizovaný prodejce a servisní středisko výrobce kompresorů Atlas Copco, 

· poskytování kvalitních produktů a služeb, 

· existence HOT – LINE, která je dostupná 24 h 7 dní v týdnu na servis a 

půjčovnu kompresorů, 

· největší půjčovna kompresorů v ČR, 

· mnohaleté zkušenosti v oboru podnikání, 

· široká škála nabízených služeb, 

· provoz jak e-shopu, tak i bazaru, 

· možnost dlouhodobých pronájmů (až na 5 let). 
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Slabé stránky 

· závislost na výhradním dodavateli, 

· nevýrazná propagace společnosti prostřednictvím tištěné inzerce v novinách či 

na veřejném prostranství v podobě billboardů apod., 

· neprovádění školení pracovníků, 

· opakované chyby při vedení účetnictví. 

Příležitosti 

· kladná prognóza ekonomiky, 

· rozvoj v průmyslu a stavebnictví. 

 

Hrozby 

· posílení konkurence, 

· ztráta zkušených zaměstnanců, 

· zhoršení prodejních podmínek výhradního dodavatele, 

· tlak na ceny ze strany zákazníků (společností). 

 

3.4 Analýza finančního zdraví podniku 

Tato část práce se věnuje horizontální a vertikální analýze rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty, dále vybraným poměrovým ukazatelům a analýze soustav ukazatelů. Pro výpočet 

byly použity účetní výkazy sledované společnosti, které se nachází v online obchodním 

rejstříku firem. V práci byla použita data z následujících zdrojů společnosti Kompresory 

PEMA, s. r. o.: 

· rozvahy za období 2008 – 2012, 

· výkazy zisku a ztráty za období 2008 – 2012, 

· ostatní zdroje informací. 

 

3.4.1 Analýza rozvahy 

Jednotlivé vybrané položky rozvahy byly zhodnoceny na základě horizontální a 

vertikální analýzy.  
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Tabulka 1 znázorňuje horizontální analýzu rozvahy společnosti za období 2008 – 2012 

ve zkrácené formě. V tabulce jsou zobrazeny jak absolutní, tak i relativní změny 

položek. Nezkrácená forma této analýzy se nachází v přílohách této práce. 

 
 
Tabulka 1: Horizontální analýza rozvahy za období 2008 – 2012 – zkrácená verze (Zdroj: vlastní 
zpracování) 

Označ. Položky rozvahy 

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

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

 AKTIVA CELKEM     -219    -2,18 9 823   99,94      391 1,99     710     3,54 

B.  Stálá aktiva  1 258   98,28 2 606 102,68  3 175  61,72 -1 932  -23,22 

B. II. Dl. hmotný majetek  1 258   98,28 2 606 102,68  3 175  61,72 -1 932  -23,22 

C. Oběžná aktiva -1 307  -15,49 7 327 102,75 -2 789 -19,29  2 687   23,03 

C. I. Zásoby   -638  -51,20    393   64,64     644   64,34     945   57,45 

C. III. Krátkodobé pohledávky     238     5,46 6 407 139,46 -4 183 -38,02     375    5,50 

C. IV. Krát. finanční majetek    -907  -31,98    527    27,32     750 30,54   1 367  42,64 

D. Časové rozlišení    -170  -51,52   -110  -68,75         5 10,00      -45 -81,82 

 PASIVA CELKEM    -219    -2,18 9 823   99,94     391   1,99     710    3,54 

A. Vlastní kapitál     511   14,79 1 104   27,84     307     6,06     822  15,29 

A. IV. VH minulých let     910   49,97    511   18,71  1 106  34,11      305     7,01 

C. V. VH běžného účet. období    -399  -43,80    593 115,82    -799 -72,31     517 168,95 

B. Cizí zdroje    -726  -11,02 8 719  148,69       78    0,53    -122   -0,83 

B. III. Krátkodobé závazky    -732   -17,45 6 816 196,77 -2 900 -28,21  1 377  18,66 

B. IV. Bank. úvěry a výpomoci         6      0,25 1 903   79,62  2 978  69,37 -1 499 -20,62 

C. I. Časové rozlišení        -4 -100,00       0 -         6 -       10 166,67 

 

Tabulka 2 znázorňuje vertikální analýzu rozvahy společnosti za období 2008 – 2012 ve 

zkrácené formě. Nezkrácená forma této analýzy se nachází v přílohách této práce. 
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Tabulka 2: Vertikální analýza rozvahy za období 2008 – 2012 – zkrácená verze (Zdroj: vlastní 
zpracování) 

Označ. Položky rozvahy 
Procentuální podíly jednotlivých položek a celkových aktiv 

2008 2009 2010 2011 2012 

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

B. Stálá aktiva  12,74  25,82   26,18    41,51   30,78 

B. II. Dlouh. hmotný majetek  12,74  25,82   26,18   41,51   30,78 

C. Oběžná aktiva  83,98  72,55   73,57   58,22   69,18 

C. I. Zásoby  12,40    6,19     5,09     8,21   12,48 

C. III. Krátkodobé pohledávky  43,35  46,74   55,98   34,02   34,66 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek  28,22  19,63  12,50   16,00   22,04 

D. I. Časové rozlišení    3,28    1,63     0,25     0,27     0,05 

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

A. Vlastní kapitál  34,38  40,34   25,79   26,82   29,87 

A. I. Základní kapitál    1,99    2,03     1,02     1,00     0,96 

A. II. Kapitálové fondy    5,20    5,31     2,66     2,60     2,52 

A. IV. VH minulých let  18,12  27,79   16,50   21,69   22,42 

A. V. VH běžného účetního období    9,07    5,21     5,62     1,53     3,97 

B. Cizí zdroje   65,59  59,66   74,21   73,15   70,06 

B. I. Rezervy    0,10    0,10     0,05     0,05     0,05 

B. III. Krátkodobé závazky  41,76  35,24   52,31   36,82   42,20 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci  23,73  24,32   21,85   36,28   27,81 

C. I. Časové rozlišení    0,04    0,00     0,00     0,03     0,08 

 

Hodnoty stálých aktiv každý rok rostly, kromě posledního sledovaného roku 2012, kdy 

poklesla o 23,22 %. Jelikož společnost nevlastní žádný dlouhodobý nehmotný, ani 

finanční majetek, tak hodnoty stálých aktiv se rovnají hodnotám dlouhodobého 

hmotného majetku. Nejvyšší podíl na poklesu těchto hodnot mají samostatné movité 

věci. Položka samostatných movitých věcí také každý rok rostla, společnost tak do sebe 

neustále investovala. Pokles nastal až v roce 2012 a to téměř o 43 %. Za povšimnutí 

také stojí položka nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, která v roce 2012 

vykázala hodnotu 1 395 tis. Kč. Dle informací poskytnutých vedením společnosti se 

jedná o budování nového skladu s garáží, rok dokončení není znám. Hodnoty oběžného 

majetku meziročně kolísaly, postupně však rostly. Zásoby obsahují jedinou položku, a 

to zboží, jehož hodnota rostla. V roce 2012 se hodnota zboží nacházela na úrovni   

2 590 tis. Kč. Společnost nemá žádné dlouhodobé pohledávky, což lze hodnotit kladně. 

Krátkodobé pohledávky až do roku 2010 rostly, v dalším roce došlo k propadu o    

38,02 %. V roce 2012 sice zase o něco vzrostly, ale již ne o tolik a podíl těchto 

pohledávek na celkových aktivech činil 34,66 %, což je téměř totožné s předchozím 
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rokem a zároveň se jedná o nejnižší hodnoty vůbec. Pohledávky z obchodních vztahů 

kopírují vývoj krátkodobých pohledávek, které dále obsahují už jen pohledávky státu a 

jiné pohledávky. Hodnoty krátkodobého finančního majetku téměř každý rok rostly. 

V roce 2012 činila hodnota této položky 4 573 tis. Kč, oproti předchozímu roku se 

jednalo o nárůst o 42,64 %. Nejvyšší vliv na této hodnotě měla položka účty v bankách.  

Hodnoty časového rozlišení postupně klesalo a obsahovaly náklady příštích období. 

 

 

Graf 2: Složení aktiv za období 2008 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Z grafu 2 je patrné, že ve společnosti převládá podíl oběžných aktiv nad stálými aktivy. 

V roce 2008 byl zaznamenán nejvyšší podíl oběžných aktiv na celkových aktivech a to 

83,98 % (stálá aktiva činila 12,74 %), naopak nejnižší podíl nastal v roce 2011 s      

58,22 % (stálá aktiva činila 41,51 %). 

 
Hodnoty vlastního kapitálu se v průběhu sledovaného období zvyšovaly. Tento růst byl 

zapříčiněn především každoročním kladným výsledkem hospodaření a z něho 

plynoucího zisku minulých let. Ve výsledcích hospodaření se objevovaly značné 

rozdíly. V roce 2010 oproti předchozímu roku vzrostl výsledek hospodaření běžného 

účetního období o cca 116 % (na hodnotu 1 105 tis. Kč), rok na to však opět klesl o cca 

72 % (na hodnotu 306 tis. Kč). V roce 2012 činil tento výsledek hospodaření 824 tis. 

Kč. Hodnoty cizích zdrojů během sledovaného období také rostly, přičemž v roce 2010 

oproti předchozímu roku vzrostl o cca 149 %. Nejvyšší hodnota závazků z obchodních 

vztahů byla zaznamenána v roce 2010 a to 6 125 tis. Kč, v dalších letech hodnoty 

znatelně poklesly. V tomto roce vzrostl nákup dlouhodobého majetku a zásob, a dále 

s růstem tržeb vzrostly i hodnoty krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Díky 
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těmto skutečnostem zřejmě nebyla společnost schopna snížit hodnoty krátkodobých 

závazků z obchodních vztahů. V dalším roce je již situace znatelně lepší. Krátkodobé 

závazky v sobě dále zahrnují závazky ke společníkům, závazky k zaměstnancům, 

závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, závazky vůči státu, 

krátkodobé přijaté zálohy a jiné závazky. Bankovní úvěry a výpomoci v letech postupně 

rostly. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2011 s částkou 7 271 tis. Kč, 

v následujícím roce již tato částka klesla o cca 21 %. Zdrcující podíl na těchto úvěrech 

mají krátkodobé bankovní úvěry. V časovém rozlišení se objevují pouze výdaje příštích 

období. 

 

 

Graf 3: Složení pasiv za období 2008 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Z grafu 3 je patrné, že ve společnosti převládá podíl cizích zdrojů nad vlastním 

kapitálem. V posledních letech se podíl cizích zdrojů nad vlastním kapitálem nepatrně 

snižoval. V roce 2012 činil podíl cizích zdrojů téměř 70 % a vlastního kapitálu téměř  

30 %.  

 

3.4.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Jednotlivé vybrané položky výkazu zisku a ztráty byly zhodnoceny na základě 

horizontální a vertikální analýzy. Pro přehlednost tabulka 3 zobrazuje vývoj tržeb za 

prodej zboží a tržby za vlastní výrobky a služby, a dále vývoj vybraných nákladů 

společnosti za období 2008 – 2012.  
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Tabulka 3: Vývoj vybraných tržeb a nákladů za období 2008 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položky Hodnoty za jednotlivé roky v tis. Kč 

2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 4 003 2 - - - 

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 25 294 25 819 37 671 33 665 45 934 

Výkonová spotřeba 20 965 19 651 27 276 22 858 29 711 

Osobní náklady 5 475 5 116 6 865 6 678 9 130 
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Tabulka 4 znázorňuje horizontální analýzu výkazu zisku a ztráty společnosti za období 

2008 – 2012. V tabulce jsou zobrazeny jak absolutní, tak i relativní změny položek.  

 
Tabulka 4: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2008 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ozn. 
Položky výkazu zisku 
a ztráty 

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

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

I. Tržby za pr. zboží -4 001    -99,95 -2 -100,00 0 - 0 - 

A. Náklady na pr. zboží -651 -100,00 0 - 0 - 0 - 

+ Obchodní marže -3 350 -99,94 -2 -100,00 0 - 0 - 

II. Výkony 525   2,08 11 852 45,90 -4 006  -10,63 12 270  36,45 

1. Tržby za v. v. a služ. 525 2,08 11 852 45,90 -4 006 -10,63 12 269 36,44 

2. Aktivace 0 - 0 - 0 - 1 0,00 

B. Výkonová spotřeba -1 314 -6,27 7 625 38,80 -4 418 -16,20 6 853 29,98 

1. Spotř. mat. a energie -2 092 -11,68 5 030 31,79 -2 459 -11,79 7 056 38,36 

2. Služby 778 25,50 2 595 67,77 -1 959 -30,50 -203 -4,55 

+ Přidaná hodnota -1 511 -19,67 4 225 68,48 412 3,96 5 417 50,12 

C. Osobní náklady -359 -6,56 1 749 34,19 -187 -2,72 2 452 36,72 

1. Mzdové náklady -283 -7,10 1 571 42,44 -430 -8,15 1 850 38,20 

3. Náklady na SZ a ZP -79 -6,07 106 8,67 217 16,34 469 30,36 

4. Sociální náklady 3 1,59 72 37,50 26 9,85 133 45,86 

D. Daně a poplatky 32 145,45 -50 -92,59 49 1 225,00 24 45,28 

E. Odpisy DNM a DHM 254 53,93 612 84,41 1 004 75,09 532 22,73 

III. Tržby z p. DM a mat. 1 101 1 468,00 -985 -83,76 -65 -34,03 -84 -66,67 

1. Tržby z prodeje DM 1 101 1 468,00 -985 -83,76 -65 -34,03 -84 -66,67 

F. ZC pr. DM a mater. 246 50,31 466 63,40 317 26,39 1 536 101,19 

1. ZC prodaného DM 735 0,00 466 63,40 317 26,39 1 536 101,19 

2. Prodaný materiál -489 -100,00       0 -         0 -         0 - 

IV. Ostat. prov. výnosy 29 42,65 345 355,67 -200 -45,25 -73 -30,17 

H. Ostat. prov. náklady 29 161,11 179 380,85 -75 -33,19 -122 -80,79 

* Provozní VH -583 -43,22 629 82,11 -961 -68,89 838 193,09 

X. Výnosové úroky -1 -50,00 -1 -100,00 0 - 0 - 

N. Nákladové úroky -80 -51,61 64 85,33 -30 -21,58 11 10,09 

XI. Ostat. finan. výnosy -2 -2,41 214 264,20 -185 -62,71 -185 -168,18 

O. Ostat. finan. náklady 23 26,74 -22 -20,18 -39 -44,83 -4 -8,33 

* Finanční VH 54 34,62 171 167,65 -116 -168,12 -192 -408,51 

Q. Daň z příjmů za b. č. -281 -100,00 359 0,00 -278 -77,44 128 158,02 

1. - splatná -260 -100,00 359 0,00 -278 -77,44 128 158,02 

2. - odložená -21 -100,00 0 - 0 - 0 - 

** VH za běžnou čin. -248 -27,19 441 66,42 -799 -72,31 518 169,28 

* Mimořádný VH -153 0,00 153 100,00 0,00 - 0,00 0,00 

*** VH za účetní období -401 -43,97 594 116,24 -799 -72,31 518 169,28 

**** VH před zdaněním -529 -44,34 800 120,48 -1 077 -73,57 646 166,93 
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Tabulka 5 znázorňuje vertikální analýzu výkazu zisku a ztráty společnosti za období 

2008 – 2012.  

 
Tabulka 5: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2008 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ozn. Položky výkazu zisku a ztráty 
Procentuální podíly jednotlivých položek a celkových výnosů 

2008 2009 2010 2011 2012 

 Výnosy celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

I. Tržby za prodej zboží 13,56 0,01 0,00 0,00 0,00 

A. Náklady na prodané zboží 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

+ Obchodní marže 11,35 0,01 0,00 0,00 0,00 

II. Výkony 85,67 95,01 97,60 98,60 99,70 

1. Tržby za vl. výrobky a služby 85,67 95,01 97,60 98,60 99,70 

2. Aktivace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Výkonová spotřeba 71,01 72,31 70,67 66,95 64,49 

1. Spotřeba materiálu a energie 60,67 58,22 54,02 53,87 55,24 

2. Služby 10,33 14,09 16,64 13,08 9,25 

+ Přidaná hodnota 26,02 22,70 26,93 31,65 35,22 

C. Osobní náklady 18,54 18,83 17,79 19,56 19,82 

1. Mzdové náklady 13,50 13,62 13,66 14,18 14,53 

3. Náklady na SZ a ZP 4,41 4,50 3,44 4,53 4,37 

4. Sociální náklady 0,64 0,71 0,68 0,85 0,92 

D. Daně a poplatky 0,07 0,20 0,01 0,16 0,17 

E. Odpisy DNM a DHM 1,60 2,67 3,46 6,86 6,24 

III. Tržby z prodeje DM a materiálu 0,25 4,33 0,49 0,37 0,09 

1. Tržby z prodeje DM  0,25 4,33 0,49 0,37 0,09 

F. ZC prodaného DM a materiálu 1,66 2,70 3,11 4,45 6,63 

1. ZC prodaného DM 0,00 2,70 3,11 4,45 6,63 

2. Prodaný materiál 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Ostatní provozní výnosy 0,23 0,36 1,15 0,71 0,37 

H. Ostatní provozní náklady 0,06 0,17 0,59 0,44 0,06 

* Provozní VH 4,57 2,82 3,61 1,27 2,76 

X. Výnosové úroky 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

N. Nákladové úroky 0,52 0,28 0,36 0,32 0,26 

XI. Ostatní finanční výnosy 0,28 0,30 0,76 0,32 -0,16 

O. Ostatní finanční náklady 0,29 0,40 0,23 0,14 0,10 

* Finanční VH -0,53 -0,38 0,18 -0,14 -0,52 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0,95 0,00 0,93 0,24 0,45 

1. - splatná 0,88 0,00 0,93 0,24 0,45 

2. - odložená 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

** VH za běžnou činnost 3,09 2,44 2,86 0,90 1,79 

* Mimořádný VH 0,00 -0,56 0,00 0,00 0,00 

*** VH za účetní období 3,09 1,88 2,86 0,90 1,79 

**** VH před zdaněním 4,04 2,44 3,79 1,13 2,24 
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Graf 4 zobrazuje vývoj vybraných položek společnosti za období 2008 – 2012. 

Konkrétně se jedná o položky obchodní marže a přidané hodnoty. 

 

 

Graf 4: Vývoj vybraných položek za období 2008 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Společnost získala obchodní marži pouze v roce 2008, v roce 2009 již nedosáhla takové 

její výše jako v předchozím roce a v dalších letech ji již nedokázala zabezpečit vůbec. 

V dnešní době již společnost zboží neprodává a zaměřila se na poskytování služeb. 

Výkony odpovídají tržbám za vlastní výrobky a služby, a jejich hodnoty v čase rostly 

s menším zakolísáním v roce 2011. V roce 2012 oproti předchozímu roku vzhledem 

k předešlému vývoji prudce vzrostly a to o 36,45 %. Podobný vývoj byl zaznamenán 

také v roce 2010. Hodnoty výkonové spotřeby se během sledovaného období také 

zvyšovaly v návaznosti na výkonech. Přidaná hodnota, kromě roku 2009, také rostla, 

což lze hodnotit kladně. V roce 2012 její hodnota činila 16 224 tis. Kč, což znamenalo 

nárůst oproti předchozímu období o 50,12 %.  

 
Graf 5 zobrazuje vývoj jednotlivých výsledků hospodaření (tj. provozní, finanční a 

mimořádný) společnosti za období 2008 – 2012. 

 

 

Graf 5: Vývoj výsledků hospodaření za období 2008 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Provozní výsledek hospodaření vykazoval kolísavé hodnoty. Nejnižší byl tento 

výsledek hospodaření v roce 2011 s hodnotou 434 tis. Kč, v dalším období činil již 

1 272 tis. Kč, to je nárůst o cca 193 %. Finanční výsledek hospodaření se nacházel 

kromě roku 2010 v záporných hodnotách. Mimořádný výsledek hospodaření byl 

zaznamenán pouze v roce 2009 se ztrátou 153 tis. Kč.  

 

3.4.3 Rozdílové ukazatele 

Analýzou rozdílových ukazatelů se došlo k výsledkům následujících ukazatelů – čistý 

pracovní kapitál (ČPK), čisté pohotové prostředky (ČPP) a čistý peněžní majetek 

(ČPM).  

 
Tabulka 6: Rozdílové ukazatele za období 2008 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel Hodnoty ukazatele za jednotlivé roky v tis. Kč 

2008 2009 2010 2011 2012 

ČPK  2 358     777     -615 -2 704     105 

ČPP -1 360 -1 535 -7 824 -4 174 -4 184 

ČPM  2 996  3 059  3 177  2 644  3 009 

 

Grafické znázornění se nachází v přílohách této práce. 

 

Čistý pracovní kapitál se během sledovaného období postupně snižoval až do 

záporných hodnot. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2008, kdy společnost čerpala 

ještě nižší výši krátkodobých bankovních úvěrů. S tím, jak tyto úvěry postupně 

narůstaly (a i krátkodobé závazky), tak hodnota čistého pracovního kapitálu klesala. 

V roce 2012 hodnota krátkodobých bankovních úvěrů již poklesla a to mělo příznivý 

vliv na tento rozdílový ukazatel. V tomto roce již bylo dosaženo kladné, i když poměrně 

nízké hodnoty. Pokud bude společnost pokračovat v tomto trendu, tak by měl tento 

ukazatel postupně růst a společnost by si tak vytvářela tzv. finanční polštář ke krytí 

svých krátkodobých cizích zdrojů. 

 
Hodnoty ukazatele čisté pohotové prostředky se za celé sledované období nacházely 

v záporných hodnotách. Od roku 2008 až do roku 2010 se hodnoty neustále snižovaly a 

v roce 2010 bylo dosaženo nejnižší hodnoty vůbec. I když se krátkodobé závazky 

postupně zvyšovaly, tak právě v roce 2010 byla zaznamenána jejich nejvyšší hodnota. 



51 
 

Zhruba od tohoto roku začaly pomalu růst položky peníze a účty v bankách a rozdíl 

mezi jimi a krátkodobými závazky již nebyl tak velký. Dále je nutno podotknout, že 

jelikož nebyly známy informace o okamžitě splatných závazcích, tak k výpočtu těchto 

ukazatelů byly použity hodnoty krátkodobých závazků za jednotlivé roky. Je proto 

velice pravděpodobné, že pokud by tyto informace známy byly, jejich hodnoty by byly 

zřejmě nižší než hodnoty, s jakými bylo počítáno. Ukazatel by tak pravděpodobně vyšel 

v příznivějších hodnotách.  

 
Čistý peněžní majetek se za celé sledované období nacházel v kladných hodnotách. 

Ukazatel se udržoval takřka na stejné úrovni, jen v roce 2011 byl zaznamenán nepatrný 

pokles, když se snížila položka oběžných aktiv a zároveň vzrostla položka zásob.  

 

3.4.4 Ukazatele rentability 

Rentabilita je měřítkem schopnosti společnosti produkovat nové zdroje, dosahovat zisku 

prostřednictvím kapitálu, který byl do společnosti investován. Za pomoci ukazatelů 

rentability dochází k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti, a proto tyto 

ukazatele samozřejmě nejvíce zajímají vlastníky a investory (a i další skupiny) (1). 

 
Tabulka 7: Ukazatele rentability za období 2008 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel 

Hodnoty ukazatele za jednotlivé roky v % 

Sledovaná společnost Oborový 
průměr 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 

ROA I 13,42   7,52   8,16 2,47   5,56 4,07 

ROA II   9,08   5,20   5,62 1,53   3,97 3,23 

ROE 26,40 12,89 21,80 5,69 13,29 6,85 

ROS   3,11   1,98   2,93 0,91   1,79 12,19 

 
Grafické znázornění se nachází v přílohách této práce. 

 
Rentability celkových aktiv (ROA I a II) se liší použitím odlišných druhů zisku 

v čitateli zlomku. Ve jmenovateli zlomku jsou v obou případech celková aktiva.  

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA I) udává poměr mezi ziskem před zdaněním a 

nákladovými úroky, a celkovými aktivy. Za dobré hodnoty je považováno rozmezí      
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12 – 15 % (19). V tomto rozmezí se hodnota ukazatele nacházela pouze v roce 2008. 

Poté bylo dosahováno hodnot nižších, nejnižší hodnota byla zaznamenána v roce 2011. 

V dalším roce již došlo opět k růstu, ale pořád se hodnota nepřibližovala 

k doporučeným výsledkům.  

 
Rentabilita celkových aktiv (ROA II) udává poměr mezi čistým ziskem a celkovými 

aktivy bez ohledu na to, z jakých zdrojů byla financována (5). Hodnoty ukazatele v čase 

postupně klesaly (kromě roku 2010), růst byl zaznamenán v roce 2012.   

 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) poměřuje čistý zisk s vlastním kapitálem. Tento 

ukazatel udává míru ziskovosti z vlastního kapitálu a vlastníci tak mohou zjišťovat, zda 

jejich kapitál přináší dostatečný výnos. Hodnota ROE by měla být dlouhodobě vyšší než 

výnosnost cenných papírů garantovaných státem (5). Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo 

v roce 2008 a to 26,4 %. Hodnoty přes 20 % bylo zaznamenáno také v roce 2010. 

Nejnižší hodnota činila 5,69 % v roce 2011. V ostatních dvou letech se hodnoty 

nacházely alespoň nad 10 %, což je dobře. 

 
Rentabilita tržeb (ROS) poměřuje čistý zisk s tržbami (5). Ukazatel ROS vykazuje za 

celé sledované období nízké hodnoty. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo opět v roce 2008 

a to 3,11 %, podobné hodnoty bylo dosaženo také v roce 2010. Nejnižší hodnota byla 

zaznamenána v roce 2011 a to 0,91 %.  

 
Ukazatele rentability v porovnání s oborovým průměrem vycházely vcelku dobře. 

Ukazatele ROA I a II se nacházely na obdobné úrovni, lepšího výsledku bylo dosaženo 

v rámci ukazatele ROE. Pouze ukazatel ROS vykazoval neuspokojivé výsledky. 

Hodnoty oborového průměru byly spočítány dle dat odvětví přiloženého souboru na 

internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (20). I přes tyto skutečnosti 

by však bylo vhodné, hodnoty těchto ukazatelů zlepšit. 

 

3.4.5 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit, s tím, co je nutno zaplatit. Do 

čitatele se dosazují majetkové složky s různou dobou přeměnitelnosti na peníze. Do 
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jmenovatele se dosazují krátkodobé cizí zdroje, které v sobě zahrnují krátkodobé 

závazky a krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci (7). 

  
Tabulka 8: Ukazatele likvidity za období 2008 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel Hodnoty ukazatele za jednotlivé roky 

2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita 1,39 1,12 0,96 0,81 1,01 

Pohotová likvidita 1,18 1,03 0,89 0,70 0,83 

Okamžitá likvidita 0,47 0,30 0,16 0,22 0,32 

 
Grafické znázornění se nachází v přílohách této práce. 

 
Běžná likvidita udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje. 

Doporučené hodnoty se nachází v rozmezí 1,5 – 2,5. Pokud je hodnota ukazatele rovna 

1, je podniková likvidita již považována za rizikovou (7). Společnost požadovaného 

rozmezí ve sledovaném období nedosáhla. Nejvyšší hodnota činila 1,39 v roce 2008. 

V letech 2010 a 2011 se hodnoty běžné likvidity dostaly až pod hodnotu 1, což značí 

rizikovou likviditu. V roce 2012 se hodnota ukazatele nacházela těsně nad touto 

rizikovou likviditou. 

 
Pohotová likvidita udává, kolikrát pokrývá rozdíl oběžných aktiv a zásob krátkodobé 

cizí zdroje. Hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 1 - 1,5. Pokud je hodnota 

ukazatele menší než 1, musí podnik počítat s případným prodejem zásob (7). 

Požadovaných hodnot společnost dosáhla pouze v letech 2008 a 2009. V dalších letech 

ukazatel vykazoval nižní hodnoty. 

 
Okamžitá likvidita udává, kolikrát pokrývá krátkodobý finanční majetek krátkodobé 

cizí zdroje. Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí 0,2 – 0,5 (7). Hodnoty ukazatele 

se ve sledovaném období nacházely v doporučeném rozmezí, kromě roku 2010.  

 

3.4.6 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity udávají, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv v rozvaze v poměru 

k hospodářským aktivitám společnosti vhodná. Tyto ukazatele mohou být vyjádřeny 

buď pomocí obratu (počet obratu), nebo pomocí doby obratu (počet dní) (7). 
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Tabulka 9: Ukazatele aktivity za období 2008 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel Hodnoty ukazatele za jednotlivé roky 

2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv   2,92   2,63     1,92   1,68   2,21 

Obrat stálých aktiv 22,89 10,17     7,32   4,05   7,19 

Obrat zásob 23,51 42,47   37,63 20,47 17,74 

Doba obratu zásob [dny] 15,31   8,48     9,57 17,59 20,30 

Doba obratu pohledávek [dny] 51,88 62,54 104,24 65,20 53,84 

Doba obratu závazků [dny] 32,76 26,25   58,53 31,45 27,83 

 
Grafické znázornění se nachází v přílohách této práce. 

 
Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok a poměřuje tedy 

roční tržby s celkovými aktivy (5). Hodnoty ukazatele by se měly nacházet v rozmezí 

1,6 – 3 (19). Ve všech sledovaných letech se hodnoty obratu celkových aktiv 

společnosti pohybovaly v doporučeném rozmezí. To značí, že společnost má aktiv 

dostatek a využívá je efektivně.  

 
Obrat stálých aktiv udává poměr ročních tržeb k stálým aktivům. Ukazatel je vhodný 

při rozhodování o pořízení dalšího produkčního investičního majetku a jeho hodnoty by 

měly být vyšší než u obratu celkových aktiv (5, 19). 

 
Obrat zásob udává, kolikrát je v průběhu roku položka zásob společnosti prodána a 

znovu uskladněna (5). Nejvyšší hodnoty 42,47 bylo dosaženo v roce 2009, to znamená, 

že zásoby v tomto roce byly prodány a opět naskladněny s četností cca 42. Nejnižšího 

obratu bylo dosaženo v roce 2012 a zboží bylo prodáno a opět naskladněno asi 18x. 

 
Doba obratu zásob udává průměrný počet dní, po který jsou zásoby vázány ve 

společnosti do doby spotřeby nebo doby prodeje (5). Od roku 2009 dochází 

k postupnému růstu ukazatele. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2012, to 

značí, že společnost měla na skladu zásoby zhruba 21 dní, než došlo k jejich prodeji. 

Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2009, kdy doba od nákupu po prodej zboží 

trvala pouhých cca 9 dní.  

 
Doba obratu pohledávek/závazků udává průměrný dobu splatnosti 

pohledávek/průměrnou dobu odkladu plateb dodavatelům. Doba obratu pohledávek byla 

ve všech letech vyšší než doba obratu závazků, což není pro společnost výhodné, jelikož 
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tak poskytuje svým odběratelům bezúročný obchodní úvěr. Nejvyšší rozdíl mezi dobou 

obratu pohledávek a dobou obratu závazků byl v roce 2010 a činil asi 46 dní. V dalších 

letech docházelo ke snížení tohoto rozdílu a v roce 2012 činil 26 dní.  

 

3.4.7 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti představují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

společnosti a udávají, nakolik společnost využívá k financování svých podnikatelských 

činností dluhy (5). 

 
Tabulka 10: Ukazatele zadluženosti za období 2008 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel Hodnoty ukazatele za jednotlivé roky v % 

2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost   65,59   59,66   74,21   73,15   70,06 

Kvóta vlastního kapitálu   34,38   40,34   25,79   26,82   29,87 

Koeficient zadluženosti 190,79 147,89 287,69 272,71 234,58 

Úrokové krytí [x krát]     8,70     9,85   11,53     4,55     9,61 

 
Grafické znázornění se nachází v přílohách této práce. 

 
Celková zadluženost udává poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům. Čím je větší 

podíl vlastního kapitálu, tím je situace bezpečnější proti ztrátám věřitelů, pokud by mělo 

dojít na likvidaci společnosti. Proto věřitelé raději dávají přednost nízkým hodnotám 

tohoto ukazatele. U finančně stabilní společnosti však dočasný růst zadluženosti může 

způsobit růst rentability vloženého kapitálu (1). Hodnoty celkové zadluženosti se během 

sledovaného období pohybovaly mezi cca 60 – 75 %, přičemž nejvyšší hodnoty bylo 

dosaženo v roce 2010. Od tohoto roku pomalu dochází k poklesu a v roce 2012 ukazatel 

činil 70,06 %.  

 
Kvóta vlastního kapitálu udává poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům a 

doplňuje ukazatel celkové zadluženosti. Součet těchto dvou ukazatelů je roven 1      

(100 %) a oba ukazatele vypovídají o finanční struktuře společnosti (5). Hodnoty tohoto 

ukazatele se pohybovaly v rozmezí cca 25 – 40 %, což je patrné z předchozího 

ukazatele, neboť se jedná o jeden ze dvou doplňujících se ukazatelů.  
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Koeficient zadluženosti poměřuje cizí kapitál s vlastním kapitálem. Tento ukazatel má 

obdobnou vypovídací schopnost jako ukazatel celkové zadluženosti s tím rozdílem, že 

tento ukazatel může růst až k ∞, zatímco ukazatel celkové zadluženosti roste do 100 % 

(5). Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2010 a to 287,69 %. V roce 2012 byla 

zaznamenána již hodnota nižší a to 234,58 %. 

 
Úrokové krytí poměřuje zisk před zdaněním a úroky s nákladovými úroky a udává tak 

kolikrát zisk převyšuje nákladové úroky. Doporučuje se, aby zisk byl alespoň 3x nebo i 

více vyšší než nákladové úroky (1). Společnost předchozího doporučení dosáhla ve 

všech letech sledovaného období, přičemž nejvyšší hodnota činila 11,53 v roce 2010 a 

nejnižší hodnota činila 4,55 v roce 2011. V roce 2012 hodnota ukazatele opět vzrostla 

na 9,61. 

 

3.4.8 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele se využívání ve vnitřním řízení společnosti a s jejich pomocí tak 

může vedení hodnotit vývoj základních aktivit společnosti (5). 

 
Tabulka 11: Provozní ukazatele za období 2008 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel Hodnoty ukazatele za jednotlivé roky 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mzdová produktivita 1,93 1,67 1,97 2,23 2,42 

Produktivita z přidané 512,07 411,33 649,69 675,44 901,33 

Nákladovost výnosů 0,97 0,98 0,97 0,99 0,98 

Materiálová náročnost výnosů 0,61 0,58 0,54 0,54 0,55 

Vázanost zásob na výnosy 0,04 0,02 0,03 0,05 0,06 

 
Grafické znázornění se nachází v přílohách této práce. 

 
Mzdová produktivita poměřuje přidanou hodnotu se mzdovými náklady (5). Ukazatel 

by měl v čase růst, což se společnosti od roku 2009 dařilo. Nejvyšší hodnoty bylo 

dosaženo v posledním sledovaném roce 2012 a to 2,42. 

 
Produktivita z přidané hodnoty udává poměr mezi přidanou hodnotou a počtem 

zaměstnanců (7). Tento ukazatel by měl také v čase růst, čehož bylo dosaženo kromě 
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roku 2009, jelikož v tomto roce nebyla zabezpečena téměř žádná obchodní marže a 

v důsledku toho oproti předchozímu roku klesla přidaná hodnota.  

 
Nákladovost výnosů poměřuje náklady s výnosy (bez mimořádných) a vyjadřuje tak 

zatížení výnosů celkovými náklady. Hodnota ukazatele by se měla v čase snižovat (5). 

U společnosti se ve sledovaném období hodnoty ukazatele takřka neměnily.  

 
Materiálová náročnost výnosů poměřuje spotřebu materiálu a energie k výnosům (bez 

mimořádných) a ukazuje tak zatížení výnosů těmito náklady (5). Od roku 2008 se 

hodnoty ukazatele nepatrně snížily, v posledních třech letech byly hodnoty bezmála 

stejné.  

 
Vázanost zásob na výnosy udává poměr mezi zásobami a výnosy (bez mimořádných) a 

udává množství zásob, které je vázáno v 1 Kč výnosů (5). Hodnoty ukazatele by měly 

být co nejnižší, kterých bylo u společnosti také dosaženo, přestože v posledních letech 

nepatrně vzrostly.  

 

3.4.9 Analýza soustav ukazatelů 

Dle Sedláčka se soustavy ukazatelů rozdělují do dvou skupin: 

· soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, 

· účelové výběry ukazatelů, 

· bonitní modely, 

· bankrotní modely (5). 

 
Účelem bankrotních modelů je zjistit, zda je společnost v blízké budoucnosti ohrožena 

bankrotem a má tak společnost zavčasu varovat. Vychází se z předpokladu, že pokud 

společnosti bankrot opravdu hrozí, vykazuje již několik let určité příznaky. Mezi tyto 

modely se řadí např. Altmanův index finančního zdraví podniku či Index 

důvěryhodnosti českého podniku. Bonitní modely zjišťují bonitu společnosti, která 

slouží pro srovnání s jinými společnostmi. Mezi tyto modely patří např. Kralickův 

Quicktest nebo Index bonity (1). 
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Altmanův index finančního zdraví (1) 

Tento model se řadí mezi bankrotní modely a zahrnuje v sobě pět ukazatelů, k nimž 

jsou přiřazeny určité váhy. Výsledkem součtu multiplikace těchto ukazatelů a jejich vah 

je jediné číslo, které rychle a jednoduše zařadí společnost do jedné ze tří interpretací 

výsledků. 

 
Interpretace výsledků 

· Hodnoty nižší než 1,2  

Tyto hodnoty spadají do pásma bankrotu, které poukazuje na rozsáhlé finanční 

problémy a bezprostředně tak hrozí společnosti bankrot. 

· Hodnoty v rozmezí 1,2 – 2,9  

Hodnoty v tomto rozmezí jsou označovány jako tzv. pásmo šedé zóny, které vypovídá 

v zásadě o úspěšnosti společnosti, ale jsou patrny určité finanční problémy. 

· Hodnoty nad 2,9 

Tyto hodnoty značí pásmo prosperity a společnost je tak považována za relativně 

finančně stabilní. 

 
Tabulka 12: Altmanův index finančního zdraví podniku za období 2008 - 2012 (Zdroj: vlastní 
zpracování) 

Bankrotní model Hodnoty modelu za jednotlivé roky 

2008 2009 2010 2011 2012 

Altmanův index finančního zdraví podniku 3,7 3,2 2,3 1,8 2,6 

 
Grafické znázornění se nachází v přílohách této práce. 

 
V letech 2008 a 2009 se společnost nacházela v pásmu prosperity. Od roku 2010 se již 

nachází v pásmu šedé zóny, které vypovídá o určitých finančních problémech a 

společnosti tak hrozí bankrot. Nejnižších výsledků bylo dosaženo v roce 2011, kdy i 

jednotlivé ukazatele dosahovaly svých nejnižších hodnot. Nejvyšší pokles byl 

zaznamenán u poměru tržeb s celkovými aktivy. Vliv na snižování hodnot měl také 

poměr čistého pracovního kapitálu s celkovými aktivy. V roce 2012 se již situace 

zlepšila a společnost snad opět míří do pásma prosperity, které je charakteristické svou 

finanční stabilitou. 
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Index důvěryhodnosti českého podniku (1) 

Tento bankrotní model známý také jako IN05 byl vytvořen manželi Neumaierovi pro 

zhodnocení českých společností a je stejně jako Altmanův model vyjádřen pěti 

ukazateli, k nimž jsou přiřazeny určité váhy. Za nejvýznamnější je považována 

rentabilita celkového kapitálu, jelikož je jí přiřazena nejvyšší váha.  

 
Interpretace výsledků 

· Hodnoty nižší než 0,9  

Tyto hodnoty značí rozsáhlé finanční problémy společnosti a ta je tak ohrožena 

bezprostředním bankrotem. 

· Hodnoty v rozmezí 0,9 – 1,6  

Hodnoty v tomto rozmezí se nachází v pásmu šedé zóny nevyhraněných výsledků. 

· Hodnoty nad 1,6  

Tyto hodnoty představují uspokojivou finanční situaci společnosti.  

 
Tabulka 13: Index důvěryhodnosti českého podniku za období 2008 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Bankrotní model Hodnoty modelu za jednotlivé roky 

2008 2009 2010 2011 2012 

Index důvěryhodnosti českého podniku 1,8 1,6 1,4 1,1 1,3 

 
Grafické znázornění se nachází v přílohách této práce. 

 
Z tabulky vyplývá, že společnost se nacházela v pásmu, které značí uspokojivou 

finanční situaci, jen v roce 2008. V dalších letech se společnost pohybovala v pásmu 

šedé zóny. Za celé sledované období byly téměř totožné hodnoty u ukazatele úrokového 

krytí, kromě roku 2011. Nejvíce kolísavých hodnot bylo zaznamenáno u poměru 

celkových výnosů s celkovými aktivy. Hodnoty roku 2011 se propadly až na hranici 

mezi pásmem šedé zóny a pásmem, který poukazuje na možný bankrot. V posledním 

sledovaném roce 2012 se již situace zlepšila a hodnota se nenacházela tak blízko spodní 

hranice pásma šedé zóny.  

 

3.4.10 Souhrnné zhodnocení analýzy finančního zdraví podniku 

Tato kapitola se zabývá zjištěním silných a slabých stránek v provedené analýze 

finančního zdraví podniku a dalším zhodnocením. 
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Z provedené analýzy finančního zdraví podniku vyplynuly určité skutečnosti, které se 

mohou rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou slabé stránky, které vystihují určité 

nedostatky z této analýzy a naopak silné stránky poukazují na určité dobré výsledky, 

kterých bylo v rámci zmíněné analýzy dosaženo. 

 

Slabé stránky 

· rozkolísané hodnoty výsledků hospodaření, 

· určité nedostatky u ukazatelů rentability – přestože v porovnání s oborovým 

průměrem vykazovaly tyto hodnoty obstojné hodnoty (kromě ROS), i tak by 

bylo vhodné zlepšit (tedy zvýšit) hodnoty těchto ukazatelů, 

· nízké hodnoty u ukazatelů likvidity – konkrétně se jedná o likviditu běžnou a 

pohotovou. U obou druhů likvidit nebylo dosahováno doporučených hodnot, 

· ukazatele doby obratu pohledávek/závazků – z těchto dvou ukazatelů vyplývá, 

že společnost platí své závazky dodavatelům dříve, než je společnosti zaplaceno 

od odběratelů. Přestože se rozdíl mezi dobou obratu pohledávek a dobou obratu 

závazků od roku 2010 snižoval, bylo by vhodné tyto ukazatele nadále sledovat a 

pokoušet se o jejich snížení (zejména u doby obratu pohledávek), 

· mezi nejslabší stránky společnosti patří jistě ukazatele zadluženosti (kromě 

ukazatele úrokového krytí) – společnost čerpá více úvěrů a její celková 

zadluženost v roce 2012 činila cca 70 %, přestože se od roku 2010 postupně 

snižovala. Rozhodně by bylo vhodné do budoucna tento ukazatel snižovat, 

· bankrotní modely – oba modely zobrazovaly podobné výsledky. V posledních 

letech se společnost nacházela v pásmu šedé zóny, i když v posledním 

sledovaném roce došlo alespoň k růstu výsledných hodnot. 

 

Silné stránky 

· během celého sledovaného období bylo dosaženo kladného výsledku 

hospodaření za účetní období a také byl zaznamenán meziroční nárůst tržeb za 

prodej vlastních výrobků a služeb (kromě roku 2011), 

· určité dobré výsledky v rámci ukazatelů rentability – společnost dosáhla u 

ukazatelů rentability obdobných (ROA I a II) či lepších (ROE) výsledků (kromě 
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ROS), které vykazoval oborový průměr. Přesto se však domnívám, že by bylo 

vhodné, aby se hodnoty těchto ukazatelů v čase zvýšily, 

· ukazatel okamžité likvidity – tento ukazatel vykazoval doporučené hodnoty, 

· ukazatele aktivity – ukazatele aktivity (kromě ukazatelů doby obratu pohledávek 

a závazků) dosahovaly doporučených či uspokojivých výsledků, 

· ukazatel úrokového krytí – tento ukazatel nabýval doporučených hodnot, 

· provozní ukazatele – tyto ukazatele vykazovaly uspokojivé hodnoty (kromě 

ukazatelů pracujících s přidanou hodnotou v roce 2009). 

 
Jelikož je potřeba, aby byl zajištěn každoroční kladný výsledek hospodaření, je nutné se 

zaměřit jak na tržby, tak i na náklady. Jak již bylo zmíněno, společnost dosahovala za 

celé sledované období kladného výsledku hospodaření, proto je nezbytné sledovat tyto 

veličiny, které mají na výsledek hospodaření přímý vliv, aby jeho výše byla udržována 

či ještě lépe, aby byla navyšována. Jelikož u této společnosti zřejmě není moc možností, 

jak snížit velikost nákladů, je alespoň vhodné náklady sledovat a snažit se při vhodné 

příležitosti o jejich snížení. Společnost by měla usilovat o to, aby nedocházelo ke 

snižování tržeb. Vhodné by bylo zajištění jejich růstu nebo alespoň jejich udržení na 

stávající úrovni. Proto je také potřeba, aby si zachovala svou pozici a své stálé 

zákazníky a snažila se objevovat nové. 

 
Jelikož se společnost zaměřuje na poskytování služeb, je nutné, aby si zachovala svoji 

úroveň kvality i do budoucnosti, kterou svým zákazníkům dokázala zaručit v minulých 

letech. Jedná se především o servis, opravy a pronájem kompresorů. Společnost 

poskytuje svým zákazníkům širokou nabídku svých služeb, což je výhoda a proto je 

nutné ji zachovat a nedopustit snížení její kvality. Dále by společnost neměla 

opomenout na pružné reagování při vyřizování reklamací, měla by se jimi bezodkladně 

zabývat.  

 
Další oblastí, na kterou by se měla společnost zaměřit je její zadluženost. V posledním 

sledovaném roce nabýval tento ukazatel cca 70 %. Bylo by vhodné, aby docházelo 

k jeho postupnému snižování. Dle informací od vedení se společnost již zaměřila na 

snížení zadluženosti a v příštích letech se plánuje dostat na uspokojivější hodnotu.  
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Společnost by se ještě měla zabývat také platbami od svých zákazníků a snažit se je 

přimět hradit své závazky společnosti dříve. V minulých letech bylo znát již určité 

zlepšení, tudíž by společnost měla pokračovat ve svém působení.  
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4 NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU 

V předcházející kapitole byly popsány skutečnosti o sledované společnosti. Také byly 

provedeny analýzy jako Porterův model pěti konkurenčních sil, SWOT analýza a 

analýza finančního zdraví podniku. Poslední zmíněná analýza vypovídá o hodnotách, 

kterých společnost dosáhla u jednotlivých vybraných ukazatelů za období 2008 – 2012. 

Na základě této analýzy bylo zjištěno, že společnost měla určité problémy s rentabilitou, 

ale hlavně s vyšší zadlužeností. Dále měla také určité problémy s likviditou (kromě 

okamžité) a ukazatelem doby obratu pohledávek/závazků. Naopak mezi dobré výsledky 

jsem zařadila především růst tržeb a kladný výsledek hospodaření, přestože jsou jeho 

hodnoty značně rozkolísané a další ukazatele. 

 
Tato kapitola se věnuje sestavení návrhu finančního plánu. Nejdříve byly stanoveny 

strategické cíle, kterých by bylo vhodné dosáhnout. Především kvůli obtížnému odhadu 

u plánování v delším časovém horizontu, který může souviset s nepřesnou vypovídací 

schopností finančního plánu, byly vytvořeny tři jeho návrhy a to v optimistické, 

realistické a pesimistické variantě.  

 

4.1 Zjednodušená analýza odvětví  

Společnost se zaměřuje na poskytování služeb, především se jedná o nabídku provádění 

servisu a oprav a dále pronájmu kompresorů či generátorů. Rok 2013 ukázal, že stále 

ještě nenastala doba výraznějšího zlepšení ekonomiky. Došlo k meziročnímu poklesu 

HDP o 0,9 % stejně jako v předchozím roce. Tato situace byla ovlivněna především 

horším vývojem v první polovině roku, poté výkonnost ekonomiky postupně rostla. 

Služby kromě finančnictví nezaznamenaly oproti předešlému roku výrazně odlišné výše 

přidané hodnoty. V oblasti průmyslu již došlo k určitému zlepšení, zvýšila se produkce 

u mnoha zpracovatelských oborů a také celková produktivita práce průmyslu. Pro další 

období se očekává udržení růstu, ale záležet bude také na dalším vývoji v eurozóně. 

Naopak ve stavebnictví došlo k dalšímu propadu, hlavní příčinou je dlouhodobý pokles 

poptávky (21, 22). 
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4.2 Stanovení cílů 

Společnost nemá přesně stanovené strategické cíle, kterých by chtěla dosáhnout. Po 

domluvě s vedením společnosti byly stanoveny cíle v určitých oblastech, které 

společnost vnímá jako důležité a je potřeba dosahovat určitých hodnot, aby byla 

zajištěna dlouhodobější existence společnosti. Dále dle finanční analýzy společnost 

dosahovala určitých nepříznivých výsledků, u nichž by bylo vhodné jejich vylepšení.  U 

stanovených cílů byly také určeny hodnoty, jakých by bylo žádoucí dosáhnout.  

 

Dosažení minimálního výsledku hospodaření 

Zisk společnosti za minulá období byl značně rozkolísaný. Cílem společnosti je, aby byl 

zisk v dalších obdobích stabilnější a nedocházelo k velkým výkyvům. Zároveň by výše 

zisku neměla klesnout pod 1 000 tis. Kč. 

 

Dosažení minimálních tržeb 

Tržby společnosti během sledovaného období postupně rostly (kromě roku 2011). 

Společnost v roce 2012 zaznamenala vyšší růst tržeb, který ale není v dalších letech 

očekáván. Bylo by vhodné, aby tržby meziročně rostly a dále aby hodnota tržeb neklesla 

pod stanovenou mez 40 000 tis. Kč 

 

Zlepšení rentability 

Společnost během sledovaného období nevykazovala výborné výsledky u jednotlivých 

rentabilit. Cílem je zajistit jejich meziroční nárůst. U ROA I a II se jedná o hodnoty 

alespoň ve výši 10 % a 12 %, u ROE je stanovená minimální výše 20 % a ukazatel ROS 

by měl dosahovat alespoň 10 %. 

 

Zlepšení míry zadlužení 

Společnosti se během sledovaného období zvyšovala celková zadluženost. V roce 2012 

bylo dosaženo u tohoto ukazatele cca 70 %. Výši ukazatele by chtěla společnost během 

plánovaného období snížit na výši cca 50 %.  
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Zlepšení likvidity 

Také ukazatele likvidity nedosahovaly hodnot stanovených v literatuře, a proto by bylo 

vhodné jejich vylepšení alespoň na úroveň spodní hranice doporučených hodnot. U 

běžné likvidity je stanovena výše 1,5 a u pohotové likvidity 1. 

 

4.3 Odhad vývoje tržeb 

Odhad vývoje tržeb tvoří základ celého finančního plánu, zároveň se však jedná také o 

těžký úkol, jelikož se pořád jedná o pouhý odhad a samozřejmě není prakticky možné 

ho odhadnout zcela přesně. Právě proto byly pro sestavení plánu použity tři varianty, 

abych se snížilo riziko nepřesnosti.  

 
K sestavení dlouhodobého finančního plánu byly použity informace, které byly 

poskytnuty společností. 

 
Jelikož tržby za prodej zboží byly v posledních letech nulové a společnost 

nepředpokládá prodejnost zboží, nebylo s nimi v plánu počítáno. V plánu bylo 

vycházeno pouze z tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, které společnost poprvé 

zabezpečila v roce 2007. Předchozí roky se společnost teprve pozvolna rozvíjela a 

prodávala kompresory, nyní se zaměřuje na jejich servis a opravy. Vývoj tržeb shrnuje 

tabulka 14.  

 
Tabulka 14: Vývoj tržeb za období 2007 – 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Vývoj tržeb Hodnoty za jednotlivé roky 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby v tis. Kč 23 312 25 294 25 819 37 671 33 665 45 934 

Změna tržeb v - 8,50 2,08 45,90 -10,63 36,44 

 
Zákazníky společnosti jsou především společnosti působící v oboru průmyslu a 

stavebnictví. Jak bylo zmíněno výše, průmysl již zaznamenal oživení v odvětví, zatímco 

stavebnictví se stále propadá. Ve městě, kde společnost působí, zmíním jednoho z jejích 

hlavních odběratelů a to společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a. s. Tento odběratel je 

velká společnost, která se zabývá výrobou zemědělských strojů a nyní dochází u této 

společnosti k jejímu dalšímu rozvoji (23). Proto se domnívám, že je velice 

pravděpodobné, že se zvýší počet zakázek od této společnosti. Při stanovení 
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plánovaného vývoje tržeb u jednotlivých variant finančního plánu jsem vycházela 

z informací, které mi byly poskytnuty vedením společnosti. Spoléhala se především na 

jejich úsudek, jelikož mají mnohaleté zkušenosti v tomto oboru a mají přehled o již 

dohodnutých zakázek.  V roce 2012 se tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

zvýšily oproti předchozímu roku o cca 36 %. Společnost sice očekává v plánovaném 

období další růst, ale již ne v tak velké míře. Optimistická varianta finančního plánu 

byla stanovena na základě cílových hodnot budoucích tržeb daných společností, kterých 

by chtěla dosáhnout. Realistická varianta finančního plánu počítala s každoročním 

růstem tržeb oproti předchozímu období o 5 %. Je samozřejmě možné, že tyto 

odhadnuté hodnoty nebudou dosahovat stanovených výšin, proto bylo v pesimistické 

variantě finančního plánu počítáno s každoročním poklesem tržeb oproti předchozímu 

roku. V roce 2013 bylo počítáno s poklesem o 10 %, v roce 2014 s poklesem o 8 % a 

v roce 2015 s poklesem o 5 %.  

 
Tabulka 15 zobrazuje odhad vývoje tržeb na roky 2013 – 2015 dle výše stanovených 

hodnot pro všechny plánované varianty finančního plánu. 

 
Tabulka 15: Odhad vývoje tržeb na roky 2013 – 2015 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Varianta 
Hodnoty za jednotlivé roky (v tis. Kč) 

Skutečnost Plán 

2012 2013 2014 2015 

Optimistická 45 934 50 069 54 075 57 860 

Realistická 45 934 48 232 50 643 53 176 

Pesimistická 45 934 41 342 38 034 36 132 

 
Tutéž situaci dokumentuje také graf 6. 
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Graf 6: Odhad vývoje tržeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.4 Stanovení finančního plánu 

Tato kapitola se zabývá vytvořením finančních plánů ve třech variantách – realistické, 

optimistické a pesimistické pro plánovaná období 2013 – 2015. V každé variantě byly 

vytvořeny tři plánované výkazy – výkaz zisku a ztráty, rozvaha a přehled o peněžních 

tocích. 

 

4.4.1 Realistická varianta 

V této variantě jsou popsány jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty a rozvahy a 

stanovení jejich výše. Další varianty se již věnovaly popisu jen těch položek, u kterých 

docházelo oproti této variantě k určitým změnám.  

 

Plánový výkaz zisku a ztráty – realistická varianta 

 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Společnost disponuje pouze tržbami za služby, jelikož poskytuje servis, opravy, 

pronájem kompresorů aj. Tyto tržby byly stanoveny na základě předpokládaného 

budoucího vývoje tržeb. V roce 2012 oproti předchozímu období vzrostly tržby o cca 36 

%. Společnost však v žádném případě v následujících letech neočekává podobný vývoj. 

Nyní je sice očekáván růst, ale v mnohem nižších číslech. Po konzultaci s vedením 

společnosti byl stanoven meziroční růst tržeb o 5 % pro všechna plánovaná období.  
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Výkonová spotřeba 

Do této položky se zahrnuje spotřeba materiálu a energie a dále služby. Při porovnání 

spotřeby materiálu a energie s tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb zjistíme, že 

poměr této spotřeby a tržeb se v posledních třech období pohyboval mezi 54,64 – 55, 40 

%. Mezi hlavní položky služeb se řadí např. doprava, nájemné, pojištění, účetní a 

telefonní služby. Tato položka byla naplánována pomocí procentního podílu na tržbách.  

 
Osobní náklady 

Tato položka v sobě zahrnuje mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění a dále sociální náklady. V roce 2012 společnost zaměstnávala 

celkem 18 zaměstnanců a mzdové náklady byly ve výši 6 693 tis. Kč. Pro další roky je 

naplánován meziroční růst o 1 zaměstnance, přičemž mzdová politika bude zachována, 

to znamená, že se nebudou zvyšovat mzdy. Výpočet mzdových nákladů tkvěl 

v poměrném navýšení o tohoto nového zaměstnance. Mzdové náklady byly např. pro 

rok 2013 spočítány následovně: (6 693/18)*19 = 7 065 tis. Kč. Náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění byly zjištěny vynásobením hodnoty mzdových 

nákladů a sazby ve výši 34 % (sazba je plánována pro celé plánované období). Sociální 

náklady zůstaly na obdobné výši jako v roce 2012.  

 
Daně a poplatky 

Společnost má ve svém majetku budovy a dopravní prostředky, proto tato položka 

zahrnuje jak daň z nemovitosti, tak i daň silniční. Jelikož silniční daň se každým rokem 

hýbe vlivem nákupu dopravních prostředků a pojízdných kompresorů, společnost 

předpokládá, že hodnoty položky meziročně porostou o 10 %. 

 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

Společnost nevlastní žádný nehmotný majetek, z hmotného majetku vlastní budovy a 

samostatné movité věci. U společnosti nebyly známy odpisové plány, proto byly odpisy 

určeny procentuálně z odpisů předchozího roku. Odpisy pro rok 2013 byly spočítány 

následovně: 

 

 

 

%96,21
13084

2873
===

(brutto) 2012 DM

2012odpisy 
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Ke zjištění hodnoty odpisů je dále potřeba znát výši dlouhodobého majetku (bez 

neodepisovaného majetku) za rok 2012.  

  

 

Odpisy stávajícího majetku patří k majetku, který má společnost k dispozici a který je 

již odepisován. Společnost nemá přesné plány, jaký konkrétní majetek za konkrétní 

cenu nakoupí, ale rozhodně počítá se zvyšováním dlouhodobého majetku. Růst 

dlouhodobého majetku (samostatných movitých věcí) byl naplánován ve výši 10 % 

dlouhodobého majetku (bez neodpisovaného majetku) předešlého roku. Tato výše bude 

spolu s vypočteným % základem pro určení odpisů nového majetku.  

 

 

U výpočtu odpisů u nového majetku je použito průměrné procento ve výši 20 % (u 

majetku, který má společnost v plánu pořídit, se jedná o odpisové skupiny 1, 2 a 3).  

 

 

Celkové odpisy vzniknout sečtením odpisů stávajícího majetku a odpisů nového 

majetku. 

 

 

 

Dle výše uvedeného výpočtu bylo postupováno i v dalších letech finančního plánu. Je 

potřeba počítat s tím, že při aplikaci tohoto postupu, se jedná o velice hrubý odhad výše 

odpisů.   

 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

Společnost v roce 2012 prodala dlouhodobý majetek za 42 tis. Kč. Jelikož se dle 

vyjádření vedení společnosti pro další období očekává snižování hodnot nebo i nulové 

hodnoty, nebude se s tou položkou v plánu počítat a pro všechny plánované období 

bude nabývat nulové hodnoty. 

 
 
 
 

KčtisodpisymnbDMmajetkuostávajícíhdpisyO .10962196,0*4992%*... ===

( ) KčtisbruttomnbDMmajetekNový .14481,0*14479%10*2012...2013 ===

KčtismajeteknovýmajetkunovéhoOdpisy .2902,0*1448%20*2013 ===

Kčtis
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Ostatní provozní výnosy a náklady 

Ostatní provozní výnosy a náklady byly stanoveny pomocí procentního podílu na 

tržbách.  

 
Výnosové a nákladové úroky 

Výnosové úroky byly v posledních třech období nulové a předchozí roky nabývaly 

minimálních hodnot, a proto jsou i pro další období plánovány nulové hodnoty. Jelikož 

společnost čerpá několik úvěrů, položka nákladových úroků bude nabývat určitou 

hodnotu. Dle vyjádření vedení společnosti budou nákladové úroky v roce 2013 činit    

85 tis. Kč, v roce 2014 80 tis. Kč a v roce 2015 75 tis. Kč. 

 
Ostatní finanční výnosy a náklady 

Ostatní finanční výnosy nabývaly během sledovaného období vyšší kladné hodnoty, 

pouze v posledním roce byla zaznamenána nižší záporná hodnota. V dalších období 

bude počítáno s nulovými hodnotami. U ostatních finančních nákladů byly v posledních 

dvou letech zaznamenány obdobné hodnoty, proto byla pro plánovaná období 

zachována hodnota z roku 2012. 

 
Daň z příjmů za běžnou činnost 

Daň z příjmů je stanovena pro všechna plánovaná období ve výši 19 %, nepředpokládá 

se změna. Daň je počítána z výsledku hospodaření, který je zde brán jako základ daně.  
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Tabulka 16: Plánový výkaz zisku a ztráty - realistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ozn. Položky výkazu zisku a ztráty Hodnoty za jednotlivé roky v tis. 

2013 2014 2015 

II. Výkony 48 232 50 643 53 176 

1. Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb 48 232 50 643 53 176 

B. Výkonová spotřeba 31 197 32 756 34 395 

1. Spotřeba materiálu a energie 26 722 28 057 29 461 

2. Služby 4 475 4 699 4 934 

+ Přidaná hodnota 17 035 17 887 18 781 

C. Osobní náklady   9 890   10 389 10 887 

1. Mzdové náklady   7 065   7 437   7 809 

3. Náklady na SZ a ZP   2 402   2 529   2 655 

4. Sociální náklady      423      423      423 

D. Daně a poplatky        85        94      103 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku   1 386         801      641 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu          0 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy      177      186      196 

H. Ostatní provozní náklady        30        32        34 

* Provozní výsledek hospodaření   5 821 6 757   7 312 

X. Výnosové úroky          0 0 0 

N. Nákladové úroky        85 80 75 

XI. Ostatní finanční výnosy         0 0 0 

O. Ostatní finanční náklady       44 44 44 

* Finanční výsledek hospodaření    -129 -124 -119 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost   1 081 1 260 1 367 

1. - splatná   1 081 1 260 1 367 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost   4 611 5 373 5 826 

*** Výsledek hospodaření za účetní období   4 611 5 373 5 826 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním   5 692 6 633 7 193 

 

Plánová rozvaha – realistická varianta 

 

Dlouhodobý nehmotný, hmotný a finanční majetek 

Společnost nevlastní žádný dlouhodobý nehmotný ani finanční majetek a dále 

společnost nemá v úmyslu na plánovaná období jejich koupi, proto tyto položky budou 

po celou dobu nabývat nulových hodnot. Společnost má ve svém dlouhodobém 

hmotném majetku stavby (konkrétně sklad s garáží) a dále samostatné movité věci. 

Jelikož o položce nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku nejsou známy další 

bližší informace, hodnota této položky bude zachována pro všechna plánovaná období. 

Společnost má ve svém majetku jak kompresory stacionární, tak pojízdné a dále také 

generátory, dopravní prostředky a kancelářské vybavení. Jelikož odpisové plány nebyly 

k dispozici, byl pro stanovení výše odpisů použit výpočet popsaný ve výkazu zisku a 
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ztráty této varianty. U této varianty se počítá s nárůstem dlouhodobého majetku o 10 % 

z hodnoty dlouhodobého majetku (bez neodpisovaného majetku) předchozího roku. 

 
Zásoby 

Zásoby společnosti v sobě zahrnují pouze zboží. Hodnoty této položky takřka každý rok 

stoupaly a jejich podíl na tržbách v roce 2012 činil cca 6 %. Tato položka bude 

plánována pomocí procentního podílu na tržbách.  

 
Dlouhodobé pohledávky 

Společnost neevidovala v žádném sledovaném období hodnoty dlouhodobých 

pohledávek, proto s nimi není počítáno ani v dalších plánovaných obdobích. 

 
Krátkodobé pohledávky 

Tato položka v sobě zahrnuje pohledávky z obchodních vztahů, daňové pohledávky 

vůči státu a jiné pohledávky. Pohledávky z obchodních vztahů a jiné pohledávky byly 

vypočítány pomocí procentního podílu na tržbách a výše daňových pohledávek vůči 

státu byly převzaty z roku 2012 a pro plánované období byly neměnné. 

 
Krátkodobý finanční majetek 

Hodnoty tohoto majetku musí být shodné s hodnotami s položkou stav peněžních 

prostředků na konci období z přehledu o peněžních tocích (cash flow), proto byla tato 

hodnota z výkazu převzata. 

 
Časové rozlišení 

Položka časového rozlišení obsahuje pouze náklady příštích období. Hodnoty této 

položky budou zachovány z roku 2012 pro celé plánované období beze změny.  

 
Základní kapitál 

Společnost má základní kapitál ve výši 200 tis. Kč, vedení společnosti nemá v úmyslu 

jeho další zvýšení, proto bude výše této položky pro další období stejná.  

 
Kapitálové fondy 

Tato položka je tvořena ostatními kapitálovými fondy a nabývala ve všech sledovaných 

období konstantní hodnotu ve výši 522 tis. Kč, proto byla částka převzata pro další 

plánovaná období. 



73 
 

Rezervní fondy, nedělitelné fondy, ostatní fondy ze zisku 

Společnost nemá vytvořený rezervní fond, bylo dohodnuto, že bude vytvořen ve výši  

10 % základního kapitálu. Jelikož základní kapitál společnosti činí 200 tis. Kč, částky 

této položky byly stanoveny na 20 tis. Kč a byly pro všechna plánovaná období 

konstantní.  

 
Výsledek hospodaření minulých let 

Výše výsledku hospodaření minulých let se každý rok mění dle dosaženého výsledku 

hospodaření běžného účetního období (zisk či ztráta). Pokud společnost dosáhne zisku, 

jedná se o výsledek hospodaření snížený o příděl do rezervního fondu.  

 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Výše této položky byla převzata z  výkazu zisku a ztráty. 

 
Rezervy 

Výše rezerv byla po celé sledované období ve stejné výši 10 tis. Kč. Dle vedení 

společnosti se neplánuje ani jejich zvýšení, ani jejich čerpání. Hodnoty tedy budou pro 

plánované období na obdobné výši.  

 
Dlouhodobé závazky 

Společnost neměla během sledovaného období žádné dlouhodobé závazky, proto s nimi 

není počítáno ani v dalším plánovaném období. 

 
Krátkodobé závazky 

Krátkodobé závazky jsou tvořeny závazky z obchodních vztahů, závazky ke 

společníkům, závazky k zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění, krátkodobými přijatými zálohami a jinými závazky. Závazky 

z obchodních vztahů, krátkodobé přijaté zálohy a jiné závazky byly počítány pomocí 

procentního podílu na tržbách. U závazků ke společníkům se jedná o půjčené peníze 

společnosti společníky. Pro každé další období plánuje vedení snížení této položky o 

500 tis. Kč. Předpokládá se, že u závazků k zaměstnancům se jedná o mzdy za měsíc 

prosinec, proto byly tyto hodnoty počítány jako 1/12 mzdových nákladů vykázaných ve 

výkazu zisku a ztráty za každý příslušný rok. Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění vychází ze stejného předchozího předpokladu, proto jejich výše 
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byla stanovena jako součin závazků k zaměstnancům a příslušné sazby ve výši 34 %. 

Závazky vůči státu byly naplánovány beze změny dle roku 2012 a pro další období byly 

neměnné.  

 
Bankovní úvěry a výpomoci 

Tato položka v sobě zahrnuje jak bankovní úvěry dlouhodobé, tak i krátkodobé. Výše 

dlouhodobých bankovních úvěrů budou dle informací vedení společnosti na konstantní 

úrovni jako v roce 2012, zato výše krátkodobých bankovních úvěrů se budou snižovat. 

 
Časové rozlišení 

Položka časového rozlišení obsahuje pouze výdaje příštích období. Hodnoty této 

položky byly zachovány z roku 2012 pro celé plánované období beze změny.  

 
Tabulka 17: Plánová rozvaha - realistická varianta – zkrácená verze (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ozn. Položky rozvahy Hodnoty za jednotlivé roky 
2013 2014 2015 

 AKTIVA CELKEM 23 959 27 958 32 493 

B. Stálá aktiva 6 449 7 241 8 352 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 449 7 241 8 352 

C. Oběžná aktiva 17 500 20 707 24 131 

C. I. Zásoby 2 720 2 855 2 998 

C. III. Krátkodobé pohledávky 7 533 7 888 8 263 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 7 247 9 964 12 870 

D. I. Časové rozlišení 10 10 10 

 PASIVA CELKEM 23 959 27 958 32 493 

A. Vlastní kapitál 10 809 16 182 22 008 

A. I. Základní kapitál 200 200 200 

A. II. Kapitálové fondy 522 522 522 

A. III. Rez. fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku 20 20 20 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 5 456 10 067 15 440 

A. V. Výsledek hospodaření běžn. účetního období 4 611 5 373 5 826 

B. Cizí zdroje 13 134 11 760 10 469 

B. I. Rezervy 10 10 10 

B. III. Krátkodobé závazky 8 593 8 351 8 119 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 4 531 3399 2340 

C. I. Časové rozlišení     16 16 16 

 

Nezkrácená verze této plánové rozvahy se nachází v přílohách této práce. 
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Plánový přehled o peněžních tocích – realistická varianta 

 

Přehled o peněžních tocích byl vytvořen ve zjednodušené podobě, která je však pro 

účely stanovení finančních plánů dostačující. Podklady pro jeho stanovení byly převzaty 

z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

 
Tabulka 18: Plánový přehled o peněžních tocích - realistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položky výkazu Hodnoty za jednotlivé roky v tis. Kč 

2013 2014 2015 

Stav peněžních prostředků na začátku období 4 573 7 247 9 964 

Výsledek hospodaření 4 611 5 373 5 826 

Odpisy 1 386 801 641 

Změna zásob -130 -135 -143 

Změna krátkodobých pohledávek -340 -355 -375 

Změna krátkodobých závazků -164 -242 -232 

Peněžní tok z provozní činnosti 5 363 5 442 5 717 

Změna dlouhodobého majetku -1 448 -1 593 -1 752 

Peněžní tok z investiční činnosti -1 448 -1 593 -1 752 

Změna bankovních úvěrů -1 241 -1 132 -1 059 

Peněžní tok z finanční činnosti -1 241 -1 132 -1 059 

Peněžní tok celkem 2 674 2 717 2 906 

Stav peněžních prostředků na konci období 7 247 9 964 12 870 

 

4.4.2 Optimistická varianta 

Plánový výkaz zisku a ztráty – optimistická varianta 

 
Položky, u nichž došlo k určitým změnám oproti výkazu zisku a ztráty realistické 

varianty: 

 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Tržby pro optimistickou variantu byly stanoveny na základě zjištěných cílů společnosti. 

Pro rok 2013 byl stanoven růst oproti předchozímu období o 9 %. Další meziroční růsty 

tržeb byly stanoveny pro rok 2014 ve výši 8 % a pro rok 2015 ve výši 7 %. 

 
Osobní náklady 

S růstem tržeb společnost také počítá s růstem zaměstnanců. Pro rok 2013 je 

naplánován růst o 2 zaměstnance, stejně jako v roce 2014 a pro rok 2015 je počítáno 
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s dalším 1 zaměstnancem. Opět se předpokládá zachování mzdové politiky, tedy 

nezvyšování mezd. Výpočet mzdových nákladů a nákladů na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění zůstává stejný jako v realistické variantě. Hodnoty sociálních 

nákladů jsou zachovány.  

 
Daně a poplatky 

Jelikož nelze přesně říct, jaký majetek bude společnost nakupovat, není plánováno 

s vyšší hodnotou, než jakou udává realistická varianta finančního plánu.  

 
Odpisy 

U této varianty je počítáno s nárůstem nového majetku o 20 %. Výpočet odpisů je 

totožný s výpočtem popsaným v realistické variantě. 

 
Tabulka 19: Plánový výkaz zisku a ztráty - optimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ozn. Položky výkazu zisku a ztráty Hodnoty za jednotlivé roky v tis. 

2013 2014 2015 

II. Výkony 50 069 54 075 57 860 

1. Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb 50 069 54 075 57 860 

B. Výkonová spotřeba 32 385 34 976 37 424 

1. Spotřeba materiálu a energie 27 739 29 959 32 056 

2. Služby 4 646 5 017 5 368 

+ Přidaná hodnota 17 684 19 099 20 436 

C. Osobní náklady 10 389 11 384 11 883 

1. Mzdové náklady 7 437 8 180 8 552 

3. Náklady na SZ a ZP 2 529 2 781 2 908 

4. Sociální náklady 423 423 423 

D. Daně a poplatky 85 94 103 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 1 675 1 346 1 411 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 0 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 184 199 213 

H. Ostatní provozní náklady 32 34 37 

* Provozní výsledek hospodaření 5 687 6 440 7 215 

X. Výnosové úroky 0 0 0 

N. Nákladové úroky 85 80 75 

XI. Ostatní finanční výnosy 0 0 0 

O. Ostatní finanční náklady 44 44 44 

* Finanční výsledek hospodaření -129 -124 -119 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1 056 1 200 1 348 

1. - splatná 1 056 1 200 1 348 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 4 502 5 116 5 748 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 4 502 5 116 5 748 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 5 558 6 316 7 096 
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Plánová rozvaha – optimistická varianta 

 
Položka, u které došlo k určitým změnám oproti rozvaze realistické varianty: 

 
Dlouhodobý nehmotný, hmotný a finanční majetek 

Ani u této varianty není počítáno s nákupen nehmotného ani finančního majetku. U této 

varianty se počítá s nárůstem dlouhodobého hmotného majetku o 20 % z hodnoty 

dlouhodobého majetku (bez neodpisovaného majetku) předchozího roku. Jelikož 

odpisové plány nebyly k dispozici, byl pro stanovení výše odpisů použit výpočet 

popsaný ve výkazu zisku a ztráty realistické varianty. 

 
Tabulka 20: Plánová rozvaha - optimistická varianta – zkrácená verze (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ozn. Položky rozvahy Hodnoty za jednotlivé roky 
2013 2014 2015 

 AKTIVA CELKEM 24 057 27 984 32 554 

B. Stálá aktiva 7 608 9 737 12 496 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 7 608 9 737 12 496 

C. Oběžná aktiva 16 439 18 237 20 048 

C. I. Zásoby 2 823 3 049 3 262 

C. III. Krátkodobé pohledávky 7 803 8 395 8 954 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 5 813 6 793 7 832 

D. I. Časové rozlišení 10 10 10 

 PASIVA CELKEM 24 057 27 984 32 554 

A. Vlastní kapitál 10 700 15 816 21 564 

A. I. Základní kapitál 200 200 200 

A. II. Kapitálové fondy 522 522 522 

A. III. Rez. fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku 20 20 20 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 5 456 9 958 15 074 

A. V. Výsledek hospodaření běž. účetního období 4 502 5 116 5 748 

B. Cizí zdroje 13 341 12 152 10 974 

B. I. Rezervy 10 10 10 

B. III. Krátkodobé závazky 8 800 8 743 8 624 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 4 531 3 399 2 340 

C. I. Časové rozlišení 16 16 16 

 
Nezkrácená verze této plánové rozvahy se nachází v přílohách této práce. 
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Plánový přehled o peněžních tocích – optimistická varianta 

 
Tabulka 21 obsahuje plánový přehled o peněžních tocích ve zjednodušené podobě 
 
Tabulka 21: Plánový přehled o peněžních tocích - optimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položky výkazu Hodnoty za jednotlivé roky v tis. Kč 

2013 2014 2015 

Stav peněžních prostředků na začátku období 4 573 5 813 6 793 

Výsledek hospodaření 4 502 5 116 5 748 

Odpisy 1 675 1 346 1 411 

Změna zásob -233 -226 -213 

Změna krátkodobých pohledávek -610 -592 -559 

Změna krátkodobých závazků 43 -57 -119 

Peněžní tok z provozní činnosti 5 377 5 587 6 268 

Změna dlouhodobého majetku -2 896 -3 475 -4 170 

Peněžní tok z investiční činnosti -2 896 -3 475 -4 170 

Změna bankovních úvěrů -1 241 -1 132 -1 059 

Peněžní tok z finanční činnosti -1 241 -1 132 -1 059 

Peněžní tok celkem 1 240 980 1 039 

Stav peněžních prostředků na konci období 5 813 6 793 7 832 

 

4.4.3 Pesimistická varianta 

Plánový výkaz zisku a ztráty – pesimistická varianta 

 

Položky, u nichž došlo k určitým změnám oproti výkazu zisku a ztráty realistické 

varianty: 

 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Pro případ, že by stanovených hodnot nebylo dosaženo, je počítáno také s pesimistickou 

variantou, která předpokládá meziroční pokles tržeb. V roce 2013 se jedná o pokles o 10 

%, v roce 2014 o 8 % a v roce 2015 o 5 %.  

 
Osobní náklady 

S poklesem tržeb společnost také počítá se snížením počtu zaměstnanců. Jedná se o 

každoroční pokles o 1 zaměstnance. Opět se předpokládá zachování mzdové politiky, 

tedy nezvyšování mezd. Výpočet mzdových nákladů a nákladů na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění zůstává stejný jako v realistické variantě. Hodnoty sociálních 

nákladů jsou zachovány.  
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Daně a poplatky 

Jelikož v této variantě není počítáno s navyšováním samostatných movitých věcí, byly 

převzaty hodnoty této položky z roku 2012 pro všechna plánovaná období.  

 
Odpisy 

Tato varianta nepočítá s žádným nárůstem nového majetku, proto jsou zde odpisy 

tvořeny jen odpisy stávajícího majetku. Výpočet odpisů je totožný s výpočtem 

popsaným v realistické variantě. 

 
Tabulka 22: Plánový výkaz zisku a ztráty - pesimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ozn. Položky výkazu zisku a ztráty Hodnoty za jednotlivé roky v tis. 

2013 2014 2015 

II. Výkony 41 342 38 034 36 132 

1. Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb 41 342 38 034 36 132 

B. Výkonová spotřeba 26 740 24 601 23 370 

1. Spotřeba materiálu a energie 22 904 21 072 20 018 

2. Služby 3 836 3 529 3 352 

+ Přidaná hodnota 14 602 13 433 12 762 

C. Osobní náklady 9 392 8 893 8 395 

1. Mzdové náklady 6 693 6 321 5 949 

3. Náklady na SZ a ZP 2 276 2 149 2 023 

4. Sociální náklady 423 423 423 

D. Daně a poplatky 77 77 77 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 1 096 326 89 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 0 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 152 140 133 

H. Ostatní provozní náklady 26 24 23 

* Provozní výsledek hospodaření 4 163 4 253 4 311 

X. Výnosové úroky 0 0 0 

N. Nákladové úroky 85 80 75 

XI. Ostatní finanční výnosy 0 0 0 

O. Ostatní finanční náklady 44 44 44 

* Finanční výsledek hospodaření -129 -124 -119 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 766 785 796 

1. - splatná 766 785 796 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 268 3 344 3 396 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 3 268 3 344 3 396 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 4 034 4 129 4 192 
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Plánová rozvaha – pesimistická varianta 

 
Položka, u které došlo k určitým změnám oproti rozvaze realistické varianty: 

 
Dlouhodobý nehmotný, hmotný a finanční majetek 

Ani u této varianty se nepředpokládá nákup dlouhodobého nehmotného ani finančního 

majetku. Dále se také u této varianty nepočítá s nákupem nového dlouhodobého 

hmotného majetku. Jelikož odpisové plány nebyly k dispozici, byl pro stanovení výše 

odpisů použit výpočet popsaný ve výkazu zisku a ztráty realistické varianty. 

 
Tabulka 23: Plánová rozvaha - pesimistická varianta – zkrácená verze (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ozn. Položky rozvahy Hodnoty za jednotlivé roky 
2013 2014 2015 

 AKTIVA CELKEM 21 954 23 326 24 950 

B. Stálá aktiva 5 291 4 965 4 876 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 291 4 965 4 876 

C. Oběžná aktiva 16 653 18 351 20 064 

C. I. Zásoby 2 331 2 145 2 037 

C. III. Krátkodobé pohledávky 6 514 6 025 5 745 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 7 808 10 181 12 282 

D. I. Časové rozlišení 10 10 10 

 PASIVA CELKEM 21 954 23 326 24 950 

A. Vlastní kapitál 9 466 12 810 16 206 

A. I. Základní kapitál 200 200 200 

A. II. Kapitálové fondy 522 522 522 

A. III. Rez. fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku 20 20 20 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 5 456 8 724 12 068 

A. V. Výsledek hospodaření běž. účetního období 3 268 3 344 3 396 

B. Cizí zdroje 12 472 10 500 8 728 

B. I. Rezervy 10 10 10 

B. III. Krátkodobé závazky 7 931 7 091 6 378 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 4 531 3 399 2 340 

C. I. Časové rozlišení 16 16 16 

 
Nezkrácená verze této plánové rozvahy se nachází v přílohách této práce. 
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Plánový přehled o peněžních tocích – pesimistická varianta 

 

Tabulka 24 obsahuje plánový přehled o peněžních tocích ve zjednodušené podobě. 

 
Tabulka 24: Plánový přehled o peněžních tocích - pesimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položky výkazu Hodnoty za jednotlivé roky v tis. Kč 

2013 2014 2015 

Stav peněžních prostředků na začátku období 4 573 7 808 10 181 

Výsledek hospodaření 3 268 3 344 3 396 

Odpisy 1 096 326 89 

Změna zásob 259 186 108 

Změna krátkodobých pohledávek 679 489 280 

Změna krátkodobých závazků -826 -840 -713 

Peněžní tok z provozní činnosti 4 476 3 505 3 160 

Změna dlouhodobého majetku 0 0 0 

Peněžní tok z investiční činnosti 0 0 0 

Změna bankovních úvěrů -1 241 -1 132 -1 059 

Peněžní tok z finanční činnosti -1 241 -1 132 -1 059 

Peněžní tok celkem 3 235 2 373 2 101 

Stav peněžních prostředků na konci období 7 808 10 181 12 282 

 

4.5 Zhodnocení finančního plánu 

Tato kapitola se zabývá výpočty vybraných ukazatelů finanční analýzy, jejich porovnání 

se stanovenými cíly a celkovým zhodnocením jednotlivých finančních plánů.  

 

4.5.1 Realistická varianta 

Tato varianta počítala s meziročním nárůstem tržeb o 5 % oproti předchozímu roku. 

Hodnoty celkových aktiv a pasiv se během plánovaného období zvyšovaly. Dlouhodobý 

hmotný majetek se každoročně zvyšoval o 10 % dlouhodobého majetku (bez 

neodpisovaného majetku) předešlého roku. Zásoby zboží také narůstaly, jelikož jeho 

hodnoty byly zjišťovány pomocí procentního podílu na tržbách. Stejně byly počítány 

také většina krátkodobých pohledávek a některé položky krátkodobých závazků. 

Krátkodobý finanční majetek byl převzat z plánovaného přehledu o peněžních tocích. 

Každý rok byly navíc spláceny půjčky společníkům. 
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Tabulka 25: Vybrané ukazatele finanční analýzy - realistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel 
Hodnoty ukazatele 

Minimální 
požadavek 

2013 2014 2015 

Tržby [tis. Kč] 40 000,00 48 232,00 50 643,00 53 176,00 

VH za účetní období [tis. Kč] 1 000,00 4 611,00 5 373,00 5 826,00 

ROA I [%] 12,00 24,11 24,01 22,37 

ROA II [%] 10,00 19,25 19,22 17,93 

ROE [%] 20,00 42,66 33,20 26,47 

ROS [%] 10,00 9,56 10,61 10,96 

Celková zadluženost [%] 50,00 54,82 42,06 32,22 

Běžná likvidita 1,50 1,36 1,81 2,37 

Pohotová likvidita 1,00 1,15 1,56 2,08 

 
Cílem v oblasti tržeb byl jejich každoroční růst a dosažení minimální hranice ve výši 

40 000 tis. Kč. Výsledek hospodaření za účetní období během plánovaného období 

meziročně rostl. Také bylo dosaženo minimální výše zisku, která byla stanovena na 

1 000 tis. Kč. Hodnoty výsledku hospodaření oproti roku 2012 vzrostly, jelikož se také 

nepředpokládal prodej dlouhodobého majetku. Všechny ukazatele rentability se o 

mnoho zvýšily, ale během plánovaného období se nepatrně snižovaly, kromě rentability 

tržeb, která meziročně rostla, ale v roce 2013 nedosahovala stanovené výše. Ukazatel 

celkové zadluženosti se také díky splácení krátkodobých bankovních úvěrů snížil na cca 

32 % v roce 2015. V roce 2013 nedosahoval stanovené výše 50 %, ale je to 

pochopitelné, tato stanovená výše by se měla objevit hlavně v posledním plánovaném 

roce. Běžná likvidita v roce 2013 nevykázala výši, která byla stanovena, ale v dalších 

plánovacích obdobích již ano. Pohotová likvidita převýšila ve všech obdobích 

stanovenou hodnotu. Celkově lze říci, že při této variantě bylo dosaženo nadprůměrných 

výsledků. 

 

4.5.2 Optimistická varianta 

Tato varianta počítala s meziročním nárůstem tržeb dle stanovených cílových hodnot 

společností. Hodnoty celkových aktiv a pasiv se během plánovaného období zvyšovaly 

a byly jen nepatrně vyšší než v realistické variantě. Dlouhodobý hmotný majetek se 

každoročně zvyšoval o 20 % dlouhodobého majetku (bez neodpisovaného majetku) 

předešlého roku. Zásoby zboží také narůstaly, jelikož jeho hodnoty byly zjišťovány 

pomocí procentního podílu na tržbách. Stejně byly počítány také většina krátkodobých 
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pohledávek a některé položky krátkodobých závazků. Krátkodobý finanční majetek byl 

převzat z plánovaného přehledu o peněžních tocích, který byl nižší než v realistické 

variantě. Každý rok byly navíc spláceny půjčky společníkům. 

 
Tabulka 26: Vybrané ukazatele finanční analýzy - optimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel 
Hodnoty ukazatele 

Minimální 
požadavek 

2013 2014 2015 

Tržby [tis. Kč] 40 000,00 50 069,00 54 075,00 57 860,00 

VH za účetní období [tis. Kč] 1 000,00 4 502,00 5 116,00 5 748,00 

ROA I [%] 12,00 23,46 22,86 22,03 

ROA II [%] 10,00 18,71 18,28 17,66 

ROE [%] 20,00 42,07 32,35 26,66 

ROS [%] 10,00 8,99 9,46 9,93 

Celková zadluženost [%] 50,00 55,46 43,42 33,71 

Běžná likvidita 1,50 1,26 1,54 1,88 

Pohotová likvidita 1,00 1,04 1,28 1,57 

 
Cílem v oblasti tržeb byl jejich každoroční růst a dosažení minimální hranice ve výši 

40 000 tis. Kč. Výsledek hospodaření za účetní období během plánovaného období 

meziročně rostl. Také bylo dosaženo minimální výše zisku, která byla stanovena na 

1 000 tis. Kč. Hodnoty výsledku hospodaření oproti roku 2012 vzrostly, jelikož se také 

nepředpokládal prodej dlouhodobého majetku. Téměř všechny ukazatele rentability se 

také v této variantě o mnoho zvýšily a během plánovaného období se nepatrně snižovaly 

kromě rentability tržeb, která se zvyšovala, ale dosahovala stanovené hodnoty. Ukazatel 

celkové zadluženosti se také díky splácení krátkodobých bankovních úvěrů snížil na cca 

34 % v roce 2015, což je veliké zlepšení. V roce 2013 nedosahoval tento ukazatel 

stanovené výše 50 %, ale je to pochopitelné, tato stanovená výše by se měla objevit 

hlavně v posledním plánovaném roce. Běžná likvidita v roce 2013 nevykázala výši, 

která byla stanovena, ale v dalších plánovacích obdobích již ano. Pohotová likvidita 

převýšila ve všech obdobích stanovenou hodnotu. Celkově lze říci, že při této variantě 

bylo dosaženo také nadprůměrných výsledků. 

 

4.5.3 Pesimistická varianta 

Tato varianta počítala s meziročním poklesem tržeb oproti předchozímu roku. V roce 

2013 se jednalo o pokles tržeb o 10 %, v roce 2014 o 8 % a v roce 2015 o 5 %. Hodnoty 
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celkových aktiv a pasiv byly během plánovaného období předchozím dvěma variantám 

nižší, přesto byl ale zaznamenán menší nárůst. Dlouhodobý hmotný majetek se 

každoročně snižoval díky jeho opotřebení, nebylo plánováno s žádnými investicemi do 

nového majetku. Zásoby zboží, většina krátkodobých pohledávek a některé položky 

krátkodobých závazků se snižovaly, jelikož jejich hodnoty byly zjišťovány pomocí 

procentního podílu na tržbách. Přesto ale oběžná aktiva rostla díky růstu krátkodobého 

finančního majetku, který byl převzat z plánovaného přehledu o peněžních tocích. 

Každý rok byly navíc spláceny půjčky společníkům. 

 
Tabulka 27: Vybrané ukazatele finanční analýzy - pesimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel 
Hodnoty ukazatele 

Minimální 
požadavek 

2013 2014 2015 

Tržby [tis. Kč] 40 000,00 41 342,00 38 034,00 36 132,00 

VH za účetní období [tis. Kč] 1 000,00 4 611,00 5 373,00 5 826,00 

ROA I [%] 12,00 18,76 18,04 17,10 

ROA II [%] 10,00 14,89 14,34 13,61 

ROE [%] 20,00 34,52 26,10 20,96 

ROS [%] 10,00 7,90 8,79 9,40 

Celková zadluženost [%] 50,00 56,81 45,01 34,98 

Běžná likvidita 1,50 1,37 1,80 2,38 

Pohotová likvidita 1,00 1,18 1,59 2,14 

 

Cílem v oblasti tržeb byl jejich každoroční růst a dosažení minimální hranice ve výši 

40 000 tis. Kč. Cíl v oblasti tržeb tedy nebyl splněn ani v roce 2014 ani v roce 2015. 

Přes snižování tržeb však bylo dosaženo více než stanovené minimální výše zisku. 

Hodnoty výsledku hospodaření oproti roku 2012 vzrostly, jelikož se také 

nepředpokládal prodej dlouhodobého majetku. Ukazatele rentability se také v této 

variantě o mnoho zvýšily a během plánovaného období se nepatrně snižovaly 

(rentabilita vlastního kapitálu rychleji), ale byly nejnižší ze všech variant. Rentabilita 

tržeb nedosahovala za celé plánované období stanovené výše, ale alespoň se meziročně 

zvyšovala. Ukazatel celkové zadluženosti se také díky splácení krátkodobých 

bankovních úvěrů snížil na cca 35 %. V roce 2013 nedosahoval tento ukazatel 

stanovené výše 50 %, ale je to pochopitelné, tato stanovená výše by se měla objevit 

hlavně v posledním plánovaném roce. Běžná likvidita v roce 2013 nevykázala výši, 

která byla stanovena, ale v dalších plánovacích obdobích již ano. Pohotová likvidita 
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převýšila ve všech obdobích stanovenou hodnotu. Celkově lze říci, že při této variantě 

bylo dosaženo velmi dobrých výsledků, přestože některé cíle nebyly naplněny.  

 

4.5.4 Shrnutí 

Jednotlivé varianty finančního plánu počítaly v některých situacích s rozdílnými 

hodnotami. Byl sestaven finanční plán v realistické, optimistické a pesimistické 

variantě, který byl následně zhodnocen dle stanovených cílů. Jednotlivé varianty plánu 

včetně pesimistické varianty vykazovaly velmi dobré hodnoty a zobrazovaly větší či 

menší splnění stanovených cílových hodnot. Realistická varianta nedosáhla splnění cílů 

jen v rámci rentability tržeb a běžné likvidity v roce 2013. Optimistická varianta 

nevykázala za celé plánované období požadované hodnoty v oblasti rentability tržeb a 

dále v roce 2013 nedokázala splnit cílovou hodnotu běžné likvidity. Pesimistická 

varianta nesplnila ty samé cíle jako v optimistické variantě a ke všemu nedokázala 

zabezpečit požadované hodnoty tržeb v roce 2014 a v roce 2015. Záleží na samotné 

společnosti, zda jí takové výsledky vyhovují či zda se rozhodne podniknout nějaké 

kroky k nápravě. 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala návrhem finančního plánu. Práce byla rozdělena na 

tři hlavní části. První část se zabývala zpracováním teoretických východisek především 

z oblasti finančního plánování. Další část práce se věnovala analýze vybrané společnosti 

Kompresory PEMA, s. r. o., která byla nejdříve stručně popsána a poté navazovaly další 

analýzy jako je Porterův model pěti konkurenčních sil, SWOT analýza a analýza 

finančního zdraví podniku pro období 2008 – 2012. Poslední zmíněná analýza odhalila 

určité nedostatky v ukazatelích rentability, likvidity a ve vyšší zadluženosti. Poslední 

kapitola byla zaměřena na vytvoření samotného finančního plánu. Byla provedena 

jednoduchá analýza vývoje odvětví a dále byly stanoveny cíle s požadovanými 

hodnotami. Poté byl vypracován dlouhodobý finanční plán pro období 2013 – 2015 ve 

třech variantách – realistické, optimistické a pesimistické. Všechny tři varianty byly 

sestaveny na základě očekávaného budoucího vývoje stanovené vedením společnosti na 

základě jejich dlouhodobých zkušeností. Realistická varianta počítala s meziročním 

nárůstem tržeb o 5 %, optimistická varianta počítala s vyšším nárůstem tržeb a v případě 

pesimistické varianty bylo počítáno s meziročním poklesem tržeb v roce 2013 o 10 %, 

v roce 2014 o 8 % a v roce 2015 o 5 %. Při vytváření finančního plánu bylo použito 

především procentního podílu na tržbách, ale některé položky výkazů byly stanovovány 

individuálně dle dostupných informací. Dále následovala kontrola v podobě výpočtu 

vybraných ukazatelů finanční analýzy a porovnání výsledků se stanovenými cíly. 

Všechny tři varianty zobrazovaly dobré výsledky s větším či menším naplněním 

stanovených cílů.  Realistická varianta finančního plánu nedokázala naplnit pouze 

rentabilitu tržeb a běžnou likviditu v roce 2013. Optimistická varianta finančního plánu 

nesplnila cíle ohledně rentability tržeb za celé plánované období, ale hodnoty se 

pohybovaly těsně pod stanovenou hranicí. Dále tato varianta nedosáhla cílové hodnoty 

u běžné likvidity v roce 2013. Pesimistická varianta finančního plánu vykázala stejné 

nedodržení stanovených cílů jako v optimistické variantě a dále nebyla schopná 

zabezpečit minimální výši tržeb v letech 2014 a 2015. Nyní záleží na samotné 

společnosti, zda se spokojí s hodnotami, kterých bylo dosaženo nebo zda se rozhodne 

zasáhnout a učinit určité kroky, aby došlo ke splnění jejích stanovených cílů. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Rozvaha společnosti za období 2008 - 2012 

Označ. Položky rozvahy 
Hodnoty v jednotlivých letech v tis. Kč k 31. 12. 

2008 2009 2010 2011 2012 

 AKTIVA CELKEM 10 048 9 829 19 652 20 043 20 753 

B. Stálá aktiva 1 280 2 538 5 144 8 319 6 387 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek      

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 280 2 538 5 144 8 319 6 387 

2. Stavby    633 608 

3. Samost. movité věci a soubory mov. věcí 1 264 2 367 4 498 7 686 4 384 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 16 171 646  1 395 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek      

C. Oběžná aktiva 8 438 7 131 14 458 11 669 14 356 

C. I. Zásoby 1 246 608 1 001 1 645 2 590 

5. Zboží 1 246 608 1 001 1 645 2 590 

C. II. Dlouhodobé pohledávky      

C. III. Krátkodobé pohledávky 4 356 4 594 11 001 6 818 7 193 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 4 222 4 486 10 908 6 097 6 870 

6. Stát – daňové pohledávky 73 194 99 801 407 

9. Jiné pohledávky 61 -86 -6 -80 -84 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 2 836 1 929 2 456 3 206 4 573 

1. Peníze 416 480 4 39 638 

2. Účty v bankách 2 420 1 449 2 452 3 167 3 935 

D. I. Časové rozlišení 330 160 50 55 10 

1. Náklady příštích období 330 160 50 55 10 

 PASIVA CELKEM 10 048 9 829 19 652 20 043 20 753 

A. Vlastní kapitál 3 454 3 965 5 069 5 376 6 198 

A. I.      1. Základní kapitál 200 200 200 200 200 

A. II. Kapitálové fondy 522 522 522 522 522 

2. Ostatní kapitálové fondy 522 522 522 522 522 

A. III. Rezervní fondy, neděl. fondy, ost. fondy      

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 1 821 2 731 3 242 4 348 4 653 

1. Nerozdělený zisk minulých let 1 821 2 731 3 242 4 348 4 653 

A. V. VH běžného účetního období 911 512 1 105 306 823 

B. Cizí zdroje  6 590 5 864 14 583 14 661 14 539 

B. I. Rezervy 10 10 10 10 10 

1. Rezervy podle zvl. právních předpisů 10 10 10 10 10 

B. II. Dlouhodobé závazky      

B. III. Krátkodobé závazky 4 196 3 464 10 280 7 380 8 757 

1. Závazky z obchodních vztahů 2 666 1 883 6 125 2 941 3 551 

2. Závazky – ovládající a řídící osoba 469 469 469   

4. Závazky ke společníkům 699 699 1 960 3 799 3 957 

5. Závazky k zaměstnancům 198 229 1 258 378 505 

6. Závazky ze SZ a ZP 137 141 156 199 156 

7. Stát – daňové závazky a dotace 27 43 305 56 6 

8. Krátkodobé přijaté zálohy     720 

11. Jiné závazky   7 7 -138 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 2 384 2 390 4 293 7 271 5 772 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 500 -500 -500 278 278 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 1 884 2 890 4 793 6 993 5 494 

C. I. Časové rozlišení 4   6 16 

1. Výdaje příštích období 4   6 16 

 

 



 

Příloha 2: Horizontální analýza rozvahy za období 2008 – 2012 

Označ. Položky rozvahy 

Změna 2009/2008 Změna2010/2009 Změna 2011/2010 Změna 2012/2011 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

 AKTIVA CELKEM     -219    -2,18 9 823   99,94      391 1,99     710     3,54 

B.  Stálá aktiva  1 258   98,28 2 606 102,68  3 175  61,72 -1 932  -23,22 

B. I. Dl. nehmot. majetek         0 -       0 -         0 -         0 - 

B. II. Dl. hmotný majetek  1 258   98,28 2 606 102,68  3 175  61,72 -1 932  -23,22 

2. Stavby 0 - 0 - 633 - -25 -3,95 

3. Samost. movité věci 1 103 87,26 2 131 90,03 3 188 70,88 -3 302 -42,96 

7. Ned. dl. hm. majetek 155 968,75 475 277,78 -646 -100,00 1 395 - 

B. III. Dl. finanční majetek         0 -       0 -         0 -         0 - 

C. Oběžná aktiva -1 307  -15,49 7 327 102,75 -2 789 -19,29  2 687   23,03 

C. I. Zásoby   -638  -51,20    393   64,64     644   64,34     945   57,45 

C. II. Dl. pohledávky         0 -       0 -         0 -         0 - 

C. III. Kr. pohledávky     238     5,46 6 407 139,46 -4 183 -38,02     375    5,50 

1. Pohled. z ob. vztahů 264 6,25 6 422 143,16 -4 811 -44,11 773 12,68 

6. Stát – daň. pohl. 121 165,75 -95 -48,97 702 709,09 -394 -49,19 

9. Jiné pohledávky -147 -240,98 80 93,02 -74 -1 233,33 -4 -5 

C. IV. Kr. finanční majetek    -907  -31,98    527    27,32     750 30,54   1 367  42,64 

1. Peníze 64 15,38 -476 -99,17 35 875,00 599 1 535,90 

2. Účty v bankách -971 -40,12 1 003 69,22 715 29,16 768 24,25 

D. Časové rozlišení    -170  -51,52   -110  -68,75         5 10,00      -45 -81,82 

 PASIVA CELKEM    -219    -2,18 9 823   99,94     391   1,99     710    3,54 

A. Vlastní kapitál     511   14,79 1 104   27,84     307     6,06     822  15,29 

A. I. Základní kapitál         0 -       0 -         0 -         0 - 

A. II. Kapitálové fondy         0 -       0 -         0 -         0 - 

A. III. R. fondy a o. fondy         0 -       0 -         0 - 0 - 

A. IV. VH minulých let     910   49,97    511   18,71  1 106  34,11      305     7,01 

A. V. VH běž. účet. období    -399  -43,80    593 115,82    -799 -72,31     517 168,95 

B. Cizí zdroje    -726  -11,02 8 719  148,69       78    0,53    -122   -0,83 

B. I. Rezervy         0 -       0 -         0 -         0 - 

B. II. Dlouhodobé závazky         0 -       0 -         0 -         0 - 

B. III. Krátkodobé závazky    -732   -17,45 6 816 196,77 -2 900 -28,21  1 377  18,66 

1. Závazky z ob. vztahů -783 -29,37 4 242 225,28 -3 184 -51,98 610 20,74 

2. Záv.. – o. a říd. osoba 0 - 0 - -469 -100,00 0 - 

4. Záv. ke společníkům 0 - 1 261 - 1 839 93,83 158 4,16 

5. Záv. k zaměst. 31 15,66 1 029 449,34 -880 -69,95 127 33,60 

6. Závazky ze SZ a ZP 4 2,92 15 10,64 43 27,56 -43 -21,61 

7. Stát – d. záv. a dotace 16 59,26 262 609,30 -249 -81,64 -50 -89,29 

8. Kr. přijaté zálohy 0 - 0 - 0 - 720 - 

11. Jiné závazky 0 - 7 - 0 - -145 -2 071,43 

B. IV. B. úvěry a výpomoci         6      0,25 1 903   79,62  2 978  69,37 -1 499 -20,62 

1. Dl. bankovní úvěry -1 000 -200 0 - 778 -155,60 0 - 

2. Bankovní kr. úvěry 1 006 53,40 1 903 65,85 2 200 45,90 -1 499 -21,44 

C. I. Časové rozlišení        -4 -100,00       0 -         6 -       10 166,67 



 

Příloha 3: Vertikální analýza rozvahy za období 2008 – 2012 

Označ. Položky rozvahy 
Procentuální podíly jednotlivých položek a celkových aktiv 

2008 2009 2010 2011 2012 

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

B. Stálá aktiva  12,74  25,82   26,18    41,51   30,78 

B. I. Dlouh. nehmotný majetek    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00 

B. II. Dlouh. hmotný majetek  12,74  25,82   26,18   41,51   30,78 

2. Stavby 0,00 0,00 0,00 3,16 2,93 

3. Samostatné movité věci 12,58 24,08 22,89 38,35 21,12 

7. Nedokončený dl. hm. majetek 0,16 1,74 3,29 0,00 6,72 

B. III. Dlouh. finanční majetek    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00 

C. Oběžná aktiva  83,98  72,55   73,57   58,22   69,18 

C. I. Zásoby  12,40    6,19     5,09     8,21   12,48 

C. II. Dlouhodobé pohledávky    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00 

C. III. Krátkodobé pohledávky  43,35  46,74   55,98   34,02   34,66 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 42,02 45,64 55,51 30,42 33,10 

6. Stát – daňové pohledávky 0,73 1,97 0,50 4,00 1,96 

9. Jiné pohledávky 0,61 -0,87 -0,03 -0,40 -0,40 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek  28,22  19,63  12,50   16,00   22,04 

1. Peníze 4,14 4,88 0,02 0,19 3,07 

2. Účty v bankách 24,08 14,74 12,48 15,80 18,96 

D. I. Časové rozlišení    3,28    1,63     0,25     0,27     0,05 

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

A. Vlastní kapitál  34,38  40,34   25,79   26,82   29,87 

A. I. Základní kapitál    1,99    2,03     1,02     1,00     0,96 

A. II. Kapitálové fondy    5,20    5,31     2,66     2,60     2,52 

A. III. Rezervní fondy, ost. fondy     0,00    0,00     0,00     0,00 0,00 

A. IV. VH minulých let  18,12  27,79   16,50   21,69   22,42 

A. V. VH běžného účetního období    9,07    5,21     5,62     1,53     3,97 

B. Cizí zdroje   65,59  59,66   74,21   73,15   70,06 

B. I. Rezervy    0,10    0,10     0,05     0,05     0,05 

B. II. Dlouhodobé závazky    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00 

B. III. Krátkodobé závazky  41,76  35,24   52,31   36,82   42,20 

1. Závazky z obchodních vztahů 26,53 19,16 31,17 14,67 17,11 

2. Závazky – ovládající a řídící osoba 4,67 4,77 2,39 0,00 0,00 

4. Závazky ke společníkům 6,96 7,11 9,97 18,95 19,07 

5. Závazky k zaměstnancům 1,97 2,33 6,40 1,89 2,43 

6. Závazky ze SZ a ZP 1,36 1,43 0,79 0,99 0,75 

7. Stát – daňové závazky a dotace 0,27 0,44 1,55 0,28 0,03 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 3,47 

11. Jiné závazky 0,00 0,00 0,04 0,03 -0,66 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci  23,73  24,32   21,85   36,28   27,81 

1. Dlouhodobé bankovní úvěry 4,98 -5,09 -2,54 1,39 1,34 

2. Bankovní úvěry krátkodobé 18,75 29,40 24,39 34,89 26,47 

C. I. Časové rozlišení    0,04    0,00     0,00     0,03     0,08 



 

Příloha 4: Výkaz zisku a ztráty společnosti za období 2008 - 2012 

Ozn. Položky výkazu zisku a ztráty 
Hodnoty v jednotlivých letech v tis. Kč k 31. 12. 

2008 2009 2010 2011 2012 

I. Tržby za prodej zboží 4 003 2    

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 651     

+ Obchodní marže 3 352 2    

II. Výkony 25 294 25 819 37 671 33 665 45 935 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 25 294 25 819 37 671 33 665 45 934 

2. Aktivace     1 

B. Výkonová spotřeba 20 965 19 651 27 276 22 858 29 711 

1. Spotřeba materiálu a energie 17 914 15 822 20 852 18 393 25 449 

2. Služby 3 051 3 829 6 424 4 465 4 262 

+ Přidaná hodnota 7 681 6 170 10 395 10 807 16 224 

C. Osobní náklady 5 475 5 116 6 865 6 678 9 130 

1. Mzdové náklady 3 985 3 702 5 273 4 843 6 693 

3. Náklady na SZ a ZP 1 301 1 222 1 328 1 545 2 014 

4. Sociální náklady 189 192 264 290 423 

D. Daně a poplatky 22 54 4 53 77 

E. Odpisy dlouhodobého nehm a hm. majetku 471 725 1 337 2 341 2 873 

III. Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu 75 1 176 191 126 42 

1. Tržby z prodeje dlouh. majetku 75 1 176 191 126 42 

F ZC prodaného dl. majetku a materiálu 489 735 1 201 1 518 3 054 

1. ZC prodaného dl. majetku  735 1 201 1 518 3 054 

2. Prodaný materiál 489     

IV. Ostatní provozní výnosy 68 97 442 242 169 

H. Ostatní provozní náklady 18 47 226 151 29 

* Provozní výsledek hospodaření 1 349 766 1395 434 1 272 

X. Výnosové úroky 2 1    

N. Nákladové úroky 155 75 139 109 120 

XI. Ostatní finanční výnosy 83 81 295 110 -75 

O. Ostatní finanční náklady 86 109 87 48 44 

* Finanční výsledek hospodaření -156 -102 69 -47 -239 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 281  359 81 209 

1. - splatná 260  359 81 209 

2. - odložená 21     

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 912 664 1 105 306 824 

XIII. Mimořádné výnosy      

R. Mimořádné náklady      

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti  153    

1. - splatná  153    

2. - odložená      

* Mimořádný výsledek hospodaření  -153    

*** Výsledek hospodaření za účetní období 912 511 1 105 306 824 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 1 193 664 1 464 387 1 033 

 

 



 

Příloha 5: Plánová rozvaha - realistická varianta 

Ozn. Položky rozvahy Hodnoty za jednotlivé roky 
2013 2014 2015 

 AKTIVA CELKEM 23 959 27 958 32 493 

B. Stálá aktiva 6 449 7 241 8 352 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 449 7 241 8 352 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 17 500 20 707 24 131 

C. I. Zásoby 2 720 2 855 2 998 

5. Zboží 2 720 2 855 2 998 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 7 533 7 888 8 263 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 7 214 7 574 7 953 

6. Stát – daňové pohledávky 407 407 407 

9. Jiné pohledávky -88 -93 -97 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 7 247 9 964 12 870 

D. I. Časové rozlišení 10 10 10 

1. Náklady příštích období 10 10 10 

 PASIVA CELKEM 23 959 27 958 32 493 

A. Vlastní kapitál 10 809 16 182 22 008 

A. I. Základní kapitál 200 200 200 

A. II. Kapitálové fondy 522 522 522 

A. III. Rez. fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku 20 20 20 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 5 456 10 067 15 440 

1. Nerozdělený zisk minulých let 5 456 10 067 15 440 

A. V. Výsledek hospodaření běžn. účetního období 4 611 5 373 5 826 

B. Cizí zdroje 13 134 11 760 10 469 

B. I. Rezervy 10 10 10 

B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky 8 593 8 351 8 119 

1. Závazky z obchodních vztahů 3 729 3 915 4 111 

4. Závazky ke společníkům 3 457 2 957 2 457 

5. Závazky k zaměstnancům    589 620 651 

6. Závazky ze sociál. zabezpečení a zdr. pojištění    200 211 221 

7. Stát – daňové závazky a dotace       6 6 6 

8. Krátkodobé přijaté zálohy   756 794 833 

11. Jiné závazky -144 -152 -160 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 4 531 3399 2340 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé    278 278 278 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 4 253 3 121 2 062 

C. I. Časové rozlišení     16 16 16 

1. Výdaje příštích období     16 16 16 

 



 

Příloha 6: Plánová rozvaha - optimistická varianta 

Ozn. Položky rozvahy Hodnoty za jednotlivé roky 
2013 2014 2015 

 AKTIVA CELKEM 24 057 27 984 32 554 

B. Stálá aktiva 7 608 9 737 12 496 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 7 608 9 737 12 496 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 16 439 18 237 20 048 

C. I. Zásoby 2 823 3 049 3 262 

5. Zboží 2 823 3 049 3 262 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 7 803 8 395 8 954 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 7 488 8 087 8 653 

6. Stát – daňové pohledávky 407 407 407 

9. Jiné pohledávky -92 -99 -106 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 5 813 6 793 7 832 

D. I. Časové rozlišení 10 10 10 

1. Náklady příštích období 10 10 10 

 PASIVA CELKEM 24 057 27 984 32 554 

A. Vlastní kapitál 10 700 15 816 21 564 

A. I. Základní kapitál 200 200 200 

A. II. Kapitálové fondy 522 522 522 

A. III. Rez. fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku 20 20 20 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 5 456 9 958 15 074 

1. Nerozdělený zisk minulých let 5 456 9 958 15 074 

A. V. Výsledek hospodaření běž. účetního období 4 502 5 116 5 748 

B. Cizí zdroje 13 341 12 152 10 974 

B. I. Rezervy 10 10 10 

B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky 8 800 8 743 8 624 

1. Závazky z obchodních vztahů 3 871 4 180 4 473 

4. Závazky ke společníkům 3 457 2 957 2 457 

5. Závazky k zaměstnancům 620 682 713 

6. Závazky ze sociál. zabezpečení a zdr. pojištění 211 232 242 

7. Stát – daňové závazky a dotace 6 6 6 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 785 848 907 

11. Jiné závazky -150 -162 -174 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 4 531 3 399 2 340 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 278 278 278 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 4 253 3 121 2 062 

C. I. Časové rozlišení 16 16 16 

1. Výdaje příštích období 16 16 16 

 



 

Příloha 7: Plánová rozvaha - pesimistická varianta 

Ozn. Položky rozvahy Hodnoty za jednotlivé roky 
2013 2014 2015 

 AKTIVA CELKEM 21 954 23 326 24 950 

B. Stálá aktiva 5 291 4 965 4 876 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 291 4 965 4 876 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 16 653 18 351 20 064 

C. I. Zásoby 2 331 2 145 2 037 

5. Zboží 2 331 2 145 2 037 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 6 514 6 025 5 745 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 6 183 5 688 5 404 

6. Stát – daňové pohledávky 407 407 407 

9. Jiné pohledávky -76 -70 -66 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 7 808 10 181 12 282 

D. I. Časové rozlišení 10 10 10 

1. Náklady příštích období 10 10 10 

 PASIVA CELKEM 21 954 23 326 24 950 

A. Vlastní kapitál 9 466 12 810 16 206 

A. I. Základní kapitál 200 200 200 

A. II. Kapitálové fondy 522 522 522 

A. III. Rez. fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku 20 20 20 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 5 456 8 724 12 068 

1. Nerozdělený zisk minulých let 5 456 8 724 12 068 

A. V. Výsledek hospodaření běž. účetního období 3 268 3 344 3 396 

B. Cizí zdroje 12 472 10 500 8 728 

B. I. Rezervy 10 10 10 

B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky 7 931 7 091 6 378 

1. Závazky z obchodních vztahů 3 196 2 940 2 793 

4. Závazky ke společníkům 3 457 2 957 2 457 

5. Závazky k zaměstnancům 558 527 496 

6. Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. 190 179 169 

7. Stát – daňové závazky a dotace 6 6 6 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 648 596 566 

11. Jiné závazky -124 -114 -109 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 4 531 3 399 2 340 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 278 278 278 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 4 253 3 121 2 062 

C. I. Časové rozlišení 16 16 16 

1. Výdaje příštích období 16 16 16 



 

Příloha 8: Grafická vyjádření finanční analýzy společnosti 

 

Graf 7: Rozdílové ukazatele za období 2008 – 2012 

 

  

Graf 8: Ukazatele rentability za období 2008 – 2012 

 

 

Graf 9: Ukazatele likvidity za období 2008 - 2012 

 



 

 

Graf 10: Vybrané ukazatele aktivity - obraty za období 2008 - 2012 

 

 

Graf 11: Vybrané ukazatele aktivity – doby obratu za období 2008 - 2012 

 

 

Graf 12: Vybrané ukazatele zadluženosti za období 2008 – 2012 



 

 

Graf 13: Vybrané provozní ukazatele za období 2008 – 2012 

 

 

Graf 14: Altmanův index finančního zdraví podniku za období 2008 - 2012 

 

 

Graf 15: Index důvěryhodnosti českého podniku za období 2008 - 2012 



 

Příloha 9: Vzorce použité pro zhodnocení finanční situace společnosti 

 

Horizontální analýza – absolutní změna 

 

Horizontální analýza – relativní změna 

 

 

Vertikální analýza 

 

 

Čistý pracovní kapitál 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobý cizí kapitál 

Čisté pohotové prostředky 

ČPP = pohotové finanční prostředky – okamžitě splatné závazky 

Čistý peněžní majetek 

ČPM = (oběžná aktiva – zásoby) – krátkodobé závazky 

Rentabilita celkových aktiv I 

 

 

Rentabilita celkových aktiv II 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 
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Rentabilita tržeb 

 

 

Běžná likvidita 

 

 

Pohotová likvidita 

 

 

Okamžitá likvidita 

 

 

Obrat celkových aktiv 

 

 

Obrat stálých aktiv 

 

 

Obrat zásob 
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Dobra obratu závazků 
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Celková zadluženost 

 

 

Kvóta vlastního kapitálu 
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Úrokové krytí 

 

 

Mzdová produktivita 

 

 

Produktivita z přidané hodnoty 

 

 

Nákladovost výnosů 

 

 

Materiálová náročnost výnosů 

 

 

Vázanost zásob na výnosy 

 

 

Altmanův index finančního zdraví podniku 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 
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Index důvěryhodnosti českého podniku 

IN05 = 0,13 A + 0,04 B + 3,97 C + 0,21 D + 0,09 E 
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