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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace konkrétního podniku za 

pomocí metod finanční analýzy. Finanční analýza je vypracována na základě účetních 

výkazů podniku. Cílem práce je zhodnocení současné finanční situace podniku a 

poskytnutí návrhů na opatření, která povedou k jejímu zlepšení. 

 

Abstract 

The bachelor thesis focuses on evaluation of financial situation of specific company 

using the methods of financial analysis. The financial analysis is prepared on the basis 

of the accounting statements of the company. The aim of the thesis is to evaluate the 

company’s current financial situation and to provide suggestions for solutions that lead 

to its improvement. 

 

 

Klíčová slova 

Finanční analýza, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, ukazatele, rentabilita, likvidita, 

zadluţenost, poměrové ukazatele 

 

Keywords 

Financial analysis, balance, profit and loss statement, indicators, profitability, liquidity, 

indebtedness, financial ratios  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

HODEROVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014. 74 s. Vedoucí bakalářské 

práce Ing. Ondřej Ţiţlavský, Ph.D. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná, ţe jsem ve své práci neporušila 

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

souvisejících s právem autorským). 

V Brně dne 26. 5. 2014 

        ..…………………… 

podpis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce panu Ing. 

Ondřeji Ţiţlavskému, Ph.D. za odborné vedení a cenné rady, které mi během psaní 

poskytl. Dále bych ráda poděkovala vedení společnosti Plast Brno, spol. s r.o., za 

poskytnutí podkladů pro tuto práci, za jejich čas a ochotu. 



Obsah 

ÚVOD ............................................................................................................................. 11 

CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ ............................................. 12 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ............................................................... 13 

1.1 Předmět finanční analýzy ................................................................................. 13 

1.2 Uţivatelé finanční analýzy ............................................................................... 14 

1.3 Zdroje informací ............................................................................................... 14 

1.3.1 Rozvaha .................................................................................................... 15 

1.3.2 Výkaz zisku a ztráty .................................................................................. 16 

1.3.3 Přehled o peněţních tocích ....................................................................... 17 

1.4 Metody finanční analýzy .................................................................................. 18 

1.5 Ukazatele finanční analýzy .............................................................................. 20 

1.6 Analýza absolutních ukazatelů ......................................................................... 21 

1.6.1 Horizontální analýza ................................................................................. 21 

1.6.2 Vertikální analýza ..................................................................................... 21 

1.7 Analýza rozdílových ukazatelů ........................................................................ 22 

1.7.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) .................................................................... 22 

1.7.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) ............................................................. 22 

1.7.3 Čistý peněţně-pohledávkový finanční fond ............................................. 22 

1.8 Analýza poměrových ukazatelů ....................................................................... 23 

1.8.1 Ukazatele rentability ................................................................................. 23 

1.8.2 Ukazatele aktivity ..................................................................................... 25 

1.8.3 Ukazatele zadluţenosti ............................................................................. 26 

1.8.4 Ukazatele likvidity .................................................................................... 27 

1.8.5 Ukazatele kapitálového trhu ..................................................................... 28 

1.8.6 Ukazatele na bázi cash flow ...................................................................... 29 

1.9 Analýza soustav ukazatelů ............................................................................... 30 



1.9.1 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů ....................................... 31 

1.9.2 Účelově vybrané skupiny ukazatelů ......................................................... 31 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU.................................................................... 35 

2.1 Základní údaje a popis vybrané společnosti ..................................................... 35 

2.2 Vybrané konkurenční společnosti .................................................................... 37 

2.2.1 Alca plast, s.r.o. ........................................................................................ 37 

2.2.2 Pipelife Czech s.r.o. .................................................................................. 38 

2.3 Porterův model ................................................................................................. 39 

2.4 Analýza soustav ukazatelů ............................................................................... 41 

2.4.1 Altmanův index ......................................................................................... 41 

2.4.2 Index IN05 ................................................................................................ 42 

2.5 Analýza absolutních ukazatelů ......................................................................... 43 

2.5.1 Horizontální analýza rozvahy ................................................................... 43 

2.5.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty .............................................. 45 

2.5.3 Vertikální analýza rozvahy ....................................................................... 46 

2.5.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty .................................................. 48 

2.6 Analýza rozdílových ukazatelů ........................................................................ 48 

2.7 Analýza poměrových ukazatelů ....................................................................... 49 

2.7.1 Ukazatele rentability ................................................................................. 50 

2.7.2 Ukazatele aktivity ..................................................................................... 51 

2.7.3 Provozní ukazatele .................................................................................... 54 

2.7.4 Ukazatele zadluţenosti ............................................................................. 56 

2.7.5 Ukazatele likvidity .................................................................................... 58 

2.8 Souhrnné hodnocení ......................................................................................... 60 

2.8.1 SWOT analýza .......................................................................................... 60 

2.8.2 Souhrnné hodnocení finanční situace podniku ......................................... 61 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ ............................................................................... 63 

ZÁVĚR ........................................................................................................................... 68 



SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY ............................................................................ 69 

SEZNAM TABULEK .................................................................................................... 71 

SEZNAM GRAFŮ ......................................................................................................... 72 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................... 73 

SEZNAM PŘÍLOH ......................................................................................................... 74 

 



11 

 

Úvod 

V dnešní době, kdy na trhu stále vzrůstá konkurence, se firmy snaţí hospodařit co 

nejefektivněji. Hledají způsoby jak ušetřit nebo kde naopak svůj kapitál investovat. 

Jednou z metod, která slouţí ke zjištění finančního stavu podniku a hodnotí jeho 

finanční zdraví, je finanční analýza. Ta vychází především z účetních výkazů – rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a cash flow. Výhodou těchto výkazů je, ţe k nim má veřejnost 

snadný přístup.  

Analýza neslouţí pouze podniku, vyuţívají ji například investoři nebo banky, které 

zjišťují, zda mohou danému subjektu poskytnout úvěr. Pro její vypracování je znalost 

účetnictví velice důleţitá. Pomocí různých metod pouţívá analýza při svých výpočtech 

vybrané poloţky účetních výkazů a srovnává je. A to jak mezi sebou navzájem, tak také 

sleduje vývoj jednotlivých poloţek v čase. Management společnosti, ale i další externí a 

interní uţivatelé tak zjistí, jaká je likvidita společnosti, jak splácí své závazky a další 

důleţité informace o stavu podniku. Čím dříve společnost objeví své silné či slabé 

stránky, tím dříve můţe provést potřebná opatření, která povedou ke zlepšení, k lepšímu 

finančnímu zdraví společnosti a výhodnějšímu postavení na trhu. Vţdy je dobré, kdyţ je 

podnik o krok dále neţ jeho konkurence. 

Dnes jiţ existuje mnoho metod, které slouţí k hodnocení finanční situace. Jejich 

výsledky je však nutné hodnotit z více úhlů pohledu a s přihlédnutím k situaci 

v konkrétní společnosti. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti Plast Brno, 

spol. s r.o., která se zabývá výrobou vnitřních odpadních systémů a sanitárního 

příslušenství, pomocí vybraných finančních metod a ukazatelů a na základě zjištěných 

výsledků navrhnout opatření vedoucí k jejímu zlepšení.  

V první části práce budou popsány teoretické poznatky, techniky a metody, které jsou 

důleţité pro zpracování praktické části. Na začátku bude podstatné vymezit, kdo jsou 

uţivatelé finanční analýzy a také jaké podklady jsou potřebné pro zpracování analýzy. 

Následně budou popsány absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele a analýza soustav 

ukazatelů. Konkrétně Altmanův index, Index IN05 a na Index bonity.  

V další části práce budou uvedeny základní informace o analyzované firmě a o firmách 

konkurenčních, se kterými bude společnost porovnávána. Pomocí Porterova modelu 

bude analyzováno konkurenční prostředí. Poté se provede hodnocení finančního zdraví 

dané firmy s vyuţitím vybraných ukazatelů popsaných v teoretické části práce. Analýza 

bude vypracována za účetní období 2008-2012 a k jejímu zhotovení budou vyuţity 

účetní výkazy firmy.  

Ze zjištěných výsledků a s pomocí SWOT analýzy bude provedeno komplexní 

zhodnocení, na jehoţ základě budou navrţena vhodná opatření, která by měla vést ke 

zlepšení současné finanční situace podniku a k eliminaci jejích nedostatků. Jelikoţ 

společnost Plast Brno, spol. s r.o., nemá sestavené výkazy cash flow, nebude s nimi 

v této práci dále počítáno. 
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1 Teoretická východiska práce 

Tato část práce se zaměřuje na jednotlivé metody finanční analýzy, které budou 

následně aplikovány v praktické části. 

1.1 Předmět finanční analýzy 

Základním cílem kaţdé firmy, kterého se snaţí během podnikání dosáhnout, je zvýšení 

její trţní hodnoty. Dalším z cílů je pak průběţné zajišťování její platební schopnosti. 

Podnikání firmy je umoţňováno především díky kapitálu. Ten má schopnost produkovat 

více, neţ do podnikání firma vloţila. Ve výrobě se přeměňuje na různá aktiva, která se 

postupně transformují na peníze, tedy na zisk firmy. Po celou dobu, kdy je aktivum 

vázáno v podniku, musí mít podnik k dispozici i kapitál, jako zdroj jeho krytí. K 

posuzování zdraví firmy a k přípravě podkladů pro potřebná řídící rozhodnutí slouţí 

finančním analytikům účetnictví a další informační zdroje. Účetnictví poskytuje mnoho 

důleţitých dat, samo o sobě však diagnózu firmy určit nedokáţe. Proto je důleţité po 

jeho zpracování provést analýzu výsledků (1). 

Kaţdý podnik by měl znát příčiny úspěšnosti nebo neúspěšnosti svého podnikání. S 

touto znalostí můţe včas ovlivnit faktory, které mu pomohou k prosperitě. Proto je 

potřeba stanovit diagnózu podnikového systému a to pomocí finanční analýzy. Cílem 

finanční analýzy je mimo jiné analýza dosavadního vývoje podniku a poskytnutí 

informací pro rozhodování podniku do budoucnosti (2). 

Finanční analýza je chápána jako metoda, která hodnotí finanční hospodaření podniku. 

Získaná data se v ní třídí, slučují, poměřují mezi sebou, hledají se zde příčinné 

souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj. Tímto postupem získáme podstatné 

informace, které nám pomohou dospět k závěrům a lepší představě o celkovém 

hospodaření a finanční situaci podniku (2). Mimo to nám finanční analýza prezentuje, 

jak se firma aţ do současnosti vyvíjela (4). 
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1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza není určena pouze manaţerům a dalším zaměstnancům podniku. 

Informace v ní získané vyuţívá i mnoho jiných subjektů, které se zajímají o finanční 

situaci daného podniku. Uţivatele finanční analýzy dělíme na uţivatele externí a interní 

(5). 

Externí uţivatelé podniku poskytují především kapitál. Sledování informací o finanční 

výkonnosti podniku je pro ně důleţité zejména při rozhodování zda danému subjektu 

další kapitál poskytnout či nikoli. K tomuto sledování jim postačí publikované účetní 

výkazy podniku (5). 

Interními uţivateli jsou zejména zaměstnanci podniku, odboráři nebo daňoví poradci. 

Těmto uţivatelům jsou poskytnuty i informace, které nejsou veřejně dostupné (5). 

„Externí uživatelé 

 investoři, 

 banky a jiní věřitelé, 

 stát a jeho orgány, 

 obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé), 

 manažeři, konkurence. 

Interní uživatelé 

 manažeři, 

 odboráři, 

 zaměstnanci“ (5, s. 49). 

1.3 Zdroje informací 

Pro zpracování finanční analýzy potřebujeme kvalitní a komplexní vstupní data. 

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou účetní výkazy. Za účetní 

výkazy je povaţována rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněţních tocích, 
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přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetní závěrce. Mnoho cenných 

informací je obsaţeno také ve výroční zprávě. Dalšími uţitečnými zdroji, kde lze čerpat 

informace jsou zejména zprávy vrcholového vedení podniku, zprávy vedoucích 

pracovníků nebo auditorů, firemní statistiky, oficiální ekonomické statistiky, ale i 

komentáře odborného tisku (3). 

Stěţejním předpokladem pro práci s účetními výkazy je znalost jejich jednotlivých 

poloţek a velmi důleţitá je také znalost vzájemné souvztaţnosti mezi jednotlivými 

výkazy (3). 

Hlavními, a pro finanční analýzu důleţitými, účetními výkazy jsou: Rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty a přehled o peněţních tocích (4). 

1.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je základní účetní výkaz. Informuje nás o majetku, který podnik vlastní a také 

o tom, z jakých zdrojů je financován. Rozvahu sestavujeme vţdy k určitému datu a 

musí platit bilanční pravidlo, tedy ţe se aktiva rovnají pasivům (3). 

Levou stranu rozvahy tvoří aktiva neboli majetková struktura podniku. Aktiva dělíme 

především podle doby jejich vyuţitelnosti nebo jejich likvidity. V rozvaze je členíme na 

tři základní části, a to na dlouhodobý majetek, oběţná aktiva a časové rozlišení (3). 

Pravou stranu rozvahy tvoří pasiva neboli finanční struktura podniku. Strana pasiv 

představuje zdroje, kterými je financován majetek podniku. Tyto zdroje členíme na 

vlastní kapitál, cizí kapitál a časové rozlišení (3). 
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Tabulka 1: Rozvaha (Zdroj: vlastní zpracování dle (3)) 

AKTIVA PASIVA 
Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 
Dlouhodobý nehmotný majetek Základní kapitál 
Dlouhodobý hmotný majetek Kapitálové fondy 
Dlouhodobý finanční majetek Rezervní fondy 
  VH minulých let 
  VH běžného úč. období 
Oběžná aktiva Cizí zdroje 
Zásoby Rezervy 
Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé závazky 
Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky 
Krátkodobý finanční majetek Bankovní úvěry a výpomoci 
Časové rozlišení Časové rozlišení 

1.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je dalším významným účetním výkazem. Tvoří jej výnosy, náklady 

a výsledek hospodaření podniku (3). Stejně jako rozvahu jej sestavujeme pravidelně 

k určitému datu. V rámci finanční analýzy budeme sledovat jeho strukturu, dynamiku 

jednotlivých poloţek a zkoumat jak jednotlivé poloţky ovlivňovaly výsledek 

hospodaření. Jelikoţ se náklady a výnosy neopírají o skutečné peněţní toky, neobsahuje 

poloţka čistý zisk reálnou částku získanou hospodařením za konkrétní období. Dalším 

z problémů týkajících se analýzy tohoto výkazu je moţná nerovnoměrnost změny 

tokových veličin v čase. Ta je způsobena tím, ţe výnosy získané v určitém období 

nemusejí být vynaloţeny ve stejném období jako náklady, které jsou s nimi spojené (4). 

Výkaz zisku a ztráty můţe být sestaven v druhovém nebo účelovém členění. Druhové 

členění sleduje, jaké typy nákladů byly vynaloţeny a v průběhu konkrétního období se 

tyto typy nákladů přenášejí do výkazu zisku a ztráty. Účelové členění sleduje, co bylo 

důvodem vzniku nákladů. V tomto případě se náklady přenáší do výsledovky 

v okamţiku, kdy máme doloţeny výnosy, které jsou s jejich uskutečněním spojeny (3). 
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Tabulka 2: Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění (6, s. 23) 

PRODEJNÍ ČINNOST 

+ trţby za prodej zboţí 

- náklady vynaloţené na prodané zboţí 

OBCHODNÍ MARŢE (+) 

VÝROBNÍ ČINNOST (VÝKONY) 

+ trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 

- náklady na výrobu 

PŘIDANÁ HODNOTA 

- osobní náklady, daně a poplatky, odpisy, ostatní provozní náklady 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

FINANČNÍ ČINNOST 

+ výnosy z finančních operací 
- náklady finančních operací 

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

- daň z příjmů za běţnou činnost 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 

MIMOŘÁDNÁ ČINNOST 

+ mimořádné výnosy 

- mimořádné náklady, daň z příjmů za mimořádnou činnost 

MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

+/- převod podílu na výsledku (dividendy) 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 

1.3.3 Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněţních tocích neboli cash flow nám přináší informace o změně stavu 

peněţních prostředků podniku. Objasňuje a odůvodňuje jejich přírůstky a úbytky. 

Pomáhá odstraňovat nesoulad mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem a stavem 

peněţních prostředků, s kterým se setkáváme v rozvaze a výkazu zisku a ztrát. Cash 

flow můţeme vést v bilanční nebo sloupcové formě. Obvykle jej členíme na oblast 

běţné činnosti, investiční oblast a oblast externího financování. Data pro jeho výpočet 

čerpáme z účetnictví daného podniku (3).  

Cash flow lze sestavit dvěma metodami, přímou a nepřímou. Přímá metoda je zaloţena 

na sestavení cash flow na základě skutečných plateb. Příjmy a výdaje se soustřeďují do 

poloţek, které jsou předem vymezené. Z této metody jsou zjevné hlavní kategorie 

peněţních příjmů a výdajů. Nepřímá metoda čerpá z výsledku hospodaření, který jsme 

zjistili v podvojném účetnictví a přemění jej na tok peněz (3). 
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Tabulka 3: Přehled o peněžních tocích nepřímou metodou (4, s. 36) 

Zisk po úhradě úroků a zdanění 

+ odpisy 
+ jiné náklady 

- výnosy, které nevyvolávají pohyb peněz 

Cash flow ze samofinancování 

+/- změna pohledávek (+ úbytek, - přírůstek) 

+/- změna krátkodobých cenných papírů (+ úbytek) 

+/- změna zásob (+ úbytek) 

+/- změna krátkodobých závazků (+ přírůstek) 

Cash flow z provozni činnosti 

+/- změna fixního majetku (+ úbytek) 

+/- změna nakoupených obligací a akcií (+ úbytek) 

Cash flow z investiční činnosti 

+/- změna dlouhodobých závazků (+ přírůstek) 

+ přírůstek vlastního jmění z titulu emise akcií 

- výplata dividend 

Cash flow z finanční činnosti 

1.4 Metody finanční analýzy 

Ve finanční analýze vznikla vývojem statistických, matematických a ekonomických věd 

řada metod, které hodnotí finanční zdraví podniku. Abychom mohli tyto metody 

s úspěchem aplikovat, musíme dbát na přiměřenost jejich volby. Výběr musí brát ohled 

na účelnost, nákladnost a spolehlivost jednotlivých metod (4). 

Pouţité metody musí mít vazbu na cíl, který mají splnit. Zda tomu tak opravdu je, zjistí 

sebekontrola, kterou by měl analytik či analytická společnost provádět (4). 

Při výběru metod finanční analýzy, je důleţité uvědomit si, komu jsou její výsledky 

určeny a tomu také přizpůsobit konečnou prezentaci. Z tohoto důvodu je nutná 

vizualizace, která umoţní snáze se ve výsledcích analýzy orientovat (4). 

V ekonomii se setkáváme s mnoha přístupy hodnotícími ekonomické procesy. Obvykle 

rozeznáváme dva z těchto přístupů, analýzu fundamentální a technickou (4). 

 Fundamentální analýza – je zaloţena především na zkušenostech a odhadech 

odborníků, na jejich citu pro situace a pro jejich trendy. Důleţitá je také znalost 
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vztahů mezi mimoekonomickými a ekonomickými jevy. Fundamentální analýza 

vyhodnocuje velké mnoţství kvalitativních údajů. V případě, ţe vyuţívá 

informaci kvantitativní, vyvozuje obvykle závěry bez pouţití algoritmizovaných 

postupů (1). 

 Technická analýza – ke kvantitativnímu vyhodnocování ekonomických 

informací (údajů) a k následnému ekonomickému zhodnocení dosaţených 

výsledků pouţívá různé algoritmizované metody. Technická analýza se skládá 

z výpočtu ukazatelů zkoumané firmy, ze srovnání dosaţených hodnot 

s odvětvovými průměry, z analýzy časových trendů a vztahů mezi ukazateli a 

z návrhu na opatření ve finančním plánování řízení (1). 

Na základě výše uvedených informací zařadíme finanční analýzu do analýzy technické. 

Finanční analýza vyuţívá zejména dva druhy metod. Jsou jimi elementární analýza a 

vyšší analýza (2). 

 Elementární analýza – patří k metodám, které vyuţívají základní matematiku. 

Řadí se do ní analýza absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, analýza 

cash flow a analýza soustav ukazatelů (2). 

 Vyšší analýza – je naopak zaloţena na sloţitějších matematických postupech a 

úvahách. Ve vyšší analýze rozlišujeme metody matematicko-statistické a 

metody nestatistické (2). 
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Obrázek 1: Metody elementární analýzy (Zdroj: vlastní zpracování dle (1)) 

1.5 Ukazatele finanční analýzy 

Finanční ukazatele jsou základem mnoha odlišných metod finanční analýzy. Pod těmito 

ukazateli rozumíme číselný popis ekonomické činnosti podniku. V účetních výkazech 

se vyskytují převáţně v peněţních jednotkách. K jejich vyjádření v procentech nebo v 

jiných jednotkách nám však postačí vyuţít aritmetické operace. Ve finanční analýze se 

setkáme s celou řadou ukazatelů, které lze třídit mnoha způsoby. Ukazatele volíme vţdy 

s ohledem na účel a cíl konkrétní analýzy (4). 
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1.6 Analýza absolutních ukazatelů 

V analýze absolutních ukazatelů hodnotíme finanční situaci firmy pomocí údajů, které 

jsou přímo obsaţeny v účetních výkazech. Pozorujeme zde změny absolutních 

ukazatelů v čase a také jejich procentní změny (1). 

1.6.1 Horizontální analýza 

„Změny jednotlivých položek výkazů se sledují po řádcích, horizontálně, a proto je tato 

metoda nazývána horizontální analýzou absolutních dat“ (2, s. 13). 

Horizontální analýza zkoumá, o kolik se změnila jednotlivá poloţka v čase, měřeno 

v absolutních číslech, a o kolik % se změnila příslušná jednotka v čase. Sledování 

procentuální změny je výhodné především zamýšlíme-li dosaţené výsledky podrobněji 

zkoumat případně s nimi dále pracovat. Zejména díky lepší orientaci v číslech. Změny 

vyjádřené v absolutních číslech přinášejí objektivnější pohled na jednotlivé poloţky (4). 

Abychom mohli výsledky horizontální analýzy prezentovat co nejpřesněji, je nutné pro 

její tvorbu pouţít delší časové řady (4). 

 

 

1.6.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza se zaměřuje na strukturu aktiv a pasiv podniku, kde hodnotí 

jednotlivé části majetku a kapitálu. Tuto analýzu provádíme v procentuálním vyjádření, 

přičemţ posuzujeme jednotlivé poloţky ve sloupcích, tedy odshora dolů a to vţdy v 

rámci jednoho časového období. Ve výkazu zisku a ztráty přiřazujeme 100% velikosti 

trţeb, v rozvaze nám jako základna slouţí hodnota celkových aktiv podniku (2). 

Následující poloţky poté přepočítáme k dané základně (4). 



22 

 

1.7 Analýza rozdílových ukazatelů 

„Rozdílovými ukazateli při analýze finanční situace podniku (čistými finančními fondy) 

jsou především rozdíly mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a souhrnem 

určitých položek krátkodobých pasiv“ (7, s. 28). 

Při práci s rozdílovými ukazateli předpokládáme, ţe podnik část svých oběţných aktiv, 

zpravidla jejich stálou výši, financuje dlouhodobými cizími zdroji. Ostatní oběţná 

aktiva jsou financovány krátkodobými cizími zdroji (7). 

1.7.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Čistý pracovní kapitál je ze všech rozdílových ukazatelů nejvíce pouţívaný. Jedná se o 

poměrně volný kapitál, který se pouţívá k zajištění hladkého vývoje hospodářské 

činnosti podniku. Vypočítáme jej jako rozdíl celkových oběţných aktiv a celkových 

krátkodobých dluhů (2). 

1.7.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Ukazatel čisté pohotové prostředky vypočteme jako rozdíl mezi pohotovými peněţními 

prostředky a okamţitě splatnými závazky. Za okamţitě splatné závazky povaţujeme 

takové závazky, které mají dobu splatnosti k aktuálnímu datu a starší (7). Ukazatel se 

vyuţívá ke sledování okamţité likvidity (2). 

1.7.3 Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

Pro výpočet tohoto ukazatele je moţné určit více způsobů. Ty se liší obsaţenými 

poloţkami oběţných aktiv. Od oběţných aktiv odečítáme především zásoby nebo také 

nelikvidní pohledávky a od těchto upravených oběţných aktiv odečteme krátkodobé 

závazky (7). 
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1.8 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou stěţejním nástrojem finanční analýzy. Dávají do poměru různé 

poloţky veřejně dostupných účetních výkazů, coţ umoţňuje získat rychlou představu o 

finanční situaci v podniku (3). Poměrové ukazatele vypočítáme jako poměr poloţky 

základního účetního výkazu k jiné poloţce (4). 

Klasifikovat poměrové ukazatele lze více způsoby. Jednou z moţností jejich dělení je 

členění z hlediska výkazů, ze kterých je čerpáno a to na ukazatele struktury majetku a 

kapitálu, ukazatele tvorby výsledku hospodaření a ukazatele na bázi peněţních toků (4). 

Častěji se však setkáváme se členěním z hlediska zaměření poměrových ukazatelů. 

Mezi nejvyuţívanější ukazatele patří: 

 Ukazatele rentability 

 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele zadluţenosti 

 Ukazatele likvidity 

 Ukazatele kapitálového trhu 

 Ukazatele na bázi cash flow  

Kaţdá firma si pro svou vlastní potřebu sestavuje vlastní skupinu ukazatelů podle toho, 

které ukazatele nejlépe odpovídají jejímu podnikání (4). 

1.8.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability neboli ukazatele výnosnosti vloţeného kapitálu jsou měřítkem 

schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a s vyuţitím investovaného kapitálu dosahovat 

zisku. Udávají tedy, kolik Kč zisku náleţí na 1 Kč jmenovatele. V čitateli ukazatele se 

nachází poloţka odpovídající výsledku hospodaření a ve jmenovateli nějaký druh 

kapitálu (4, 5). 
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Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) – ukazatel rentability vloţeného kapitálu slouţí 

k hodnocení podnikatelské činnosti firmy. Vyjadřuje, jak efektivně působí celkový 

kapitál, který byl vloţen do společnosti, nezávisle na zdroji financování (2). 

 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) – rentabilita aktiv porovnává zisk 

s celkovými aktivy vloţenými do podnikání, bez ohledu na to z jakého kapitálu byla 

tato aktiva financována (5). Počítáme-li v čitateli s EBITEM , potom daný ukazatel měří 

hrubou produkční sílu aktiv podniku, před odpočtem daní a nákladových úroků (2). 

 

EBIT = provozní výsledek hospodaření (zisk) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – ukazatel rentabilita vlastního kapitálu slouţí 

vlastníkům podniku ke zjištění, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos a zda je 

vyuţíván s dostatečnou intenzitou, která odpovídá velikosti jejich nákladového rizika. 

Jelikoţ nese investor vysoké riziko, je pro něj podstatné, aby byl ukazatel ROE vyšší 

neţ úroky, které by investor nabyl v případě jiné investice (2). 

 

Rentabilita tržeb (ROS) – rentabilita trţeb představuje poměr zisku k trţbám, neboli 

kolik zisku dokáţe podnik vyprodukovat na 1 Kč trţeb. Z tohoto důvodu je nutné do 

čitatele dosadit čistý zisk po zdanění (4). 
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1.8.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak účinně podnik vyuţívá jednotlivé části svých aktiv. Zda má 

k dispozici větší kapacity majetku, které příliš nevyuţije, přičemţ mu vznikají zbytečné 

náklady nebo zda má aktiv nedostatek. Nedostatek aktiv vede ke ztrátě potenciálních 

výnosů, jelikoţ se podnik musí vzdát mnoha výhodných příleţitostí. Ukazatele 

zobrazují, kolik aktiv podnik potřeboval, aby zajistil velikost svých trţeb (2, 5). 

Ukazatel obratu celkových aktiv – udává, kolikrát se celková aktiva obrátí během 

určitého časového intervalu. V případě ţe je intenzita vyuţívání aktiv podniku menší 

neţ počet obrátek celkových aktiv v oborovém průměru, je vhodné zvýšit trţby 

popřípadě některá aktiva odprodat (2). 

 

Ukazatel obratu zásob – informuje o tom, kolikrát za běţné účetní období je kaţdá 

poloţka zásob prodána a opět naskladněna. Výslednou hodnotu srovnáváme 

s oborovými průměry. Je-li hodnota ukazatele niţší neţ průměr, znamená to, ţe má 

podnik k dispozici přebytečné zásoby, které nejsou produktivní (8). 

 

Ukazatel doby obratu zásob – vyjadřuje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby 

zadrţovány v podniku, do doby neţ jsou spotřebovány nebo prodány (8). 

 

Ukazatel doby obratu pohledávek – měří, za kolik dní jsou průměrně spláceny 

pohledávky. Zjistíme-li, ţe je tato doba delší neţ běţná doba splatnosti, neplatí 

odběratelé své účty včas. V tomto případě, by měl podnik zavést vhodná opatření 

vedoucí k dřívější platbě pohledávek (2, 4). 
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Ukazatel doby obratu závazků – vyjadřuje, jak rychle firma splácí své závazky. Aby 

nebyla narušena finanční rovnováha firmy, platí, ţe by měla být doba obratu závazků 

delší neţ doba obratu pohledávek (3, 4). 

 

1.8.3 Ukazatele zadluženosti  

Ukazatele zadluţenosti určují vztah mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji financování 

podniku a zkoumají, v jakém rozsahu firma vyuţívá ke svému financování dluhy (2). 

Vyuţívá-li firma pouze vlastní kapitál, sniţuje se jeho celková výnosnost. Pro podnik je 

tedy podstatné zvolit si správnou strukturu zdrojů, kterými bude financovat své činnosti. 

K hledání optimálního poměru slouţí analýza zadluţenosti, která porovnává rozvahové 

poloţky, na základě kterých lze zjistit, v jakém rozpětí jsou aktiva podniku financována 

z cizích zdrojů (4). 

Ukazatel věřitelského rizika (celková zadluženost) – se vypočte jako podíl cizích 

zdrojů k celkovým aktivům. Věřitelé upřednostňují nízké hodnoty tohoto ukazatele, 

jelikoţ s jeho rostoucí hodnotou se zvětšuje jejich riziko (2, 4).  

 

Koeficient samofinancování – je jedním z nejdůleţitějších ukazatelů zadluţenosti, 

jelikoţ znázorňuje finanční nezávislost podniku. Je také doplňkovým ukazatelem 

k ukazateli věřitelského rizika. Sečteme-li tyto dva ukazatele, měl by být výsledek 

přibliţně roven 1 (2, 4). 
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Úrokové krytí – je ukazatelem, který sděluje, kolikrát zisk firmy převyšuje placené 

úroky. Pokud je výsledek ukazatele roven 1, je nutné pouţít celý zisk k zaplacení úroků. 

Obecně je dobré, kdyţ část zisku, která je vyprodukována cizím kapitálem, stačí na 

pokrytí nákladů na tento kapitál (2, 4). 

 

1.8.4 Ukazatele likvidity 

Likvidita je schopnost podniku uhradit své závazky tím, ţe přemění aktiva na peněţní 

prostředky. Je proto nevyhnutelnou podmínkou dlouhodobé existence podniku. Aby byl 

podnik likvidní, musí mít jisté prostředky zadrţeny v oběţných aktivech, zásobách, 

pohledávkách a na běţném účtu. Ukazatele likvidity se vypočtou jako podíl toho, čím je 

moţné platit s tím, co je nutné zaplatit (2, 5). 

S ukazateli likvidity souvisí pojem solventnost. Ta vyjadřuje pohotovost podniku 

uhrazovat své závazky v době jejich splatnosti (2). 

Běžná likvidita – vyjadřuje, kolikrát oběţná aktiva pokryjí krátkodobé závazky. Je 

třeba si uvědomit citlivost struktury zásob, neboť u nich můţe trvat přeměna na peníze 

delší dobu. Ukazatel likvidity měří budoucí solventnost podniku (2). 

 

Pohotová likvidita – ve srovnání s běţnou likviditou vylučuje pohotová likvidita 

v čitateli z oběţných aktiv jejich nejméně likvidní část – zásoby. Pro vedení podniku je 

prospěšné sledovat její vývoj v čase. Rovná-li se výsledek ukazatele 1, měl by být 

podnik schopen vyrovnat své závazky i bez prodeje zásob (5). 
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Okamžitá likvidita – hodnotí, jak je podnik schopen splácet právě splatné závazky. 

Dosahuje-li hodnota ukazatele alespoň 0,2 má podnik okamţitou likviditu zajištěnou 

(2). 

 

1.8.5 Ukazatele kapitálového trhu 

Ukazatele kapitálového trhu znázorňují hodnocení minulé činnosti podniku a výhled do 

budoucna z pohledu trhu. Významné jsou především pro investory, které informují o 

tom, zda jim investice zajistí patřičnou návratnost, čehoţ můţe být dosaţeno pomocí 

dividend nebo růstu ceny akcií. V ukazatelích se odráţí úroveň rentability, aktivity, 

likvidity i zadluţenosti. Podnikem jsou vyuţívány především, chce-li získat zdroje 

financování na kapitálovém trhu (5). 

Účetní hodnota akcie – je účetním odrazem minulé produktivity podniku. Je-li podnik 

zdraví, hodnota ukazatele v čase roste. Účetní hodnota akcie je také vyjádřením zisku, 

který se později dělí mezi daně, dividendy a reinvestice, které představují přírůstek 

vlastního kapitálu (5). 

 

Zisk na akcii – znázorňuje zisk, který připadá na jednu akcii a to v absolutních číslech. 

Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím lépe. Ukazatel vyuţíváme především pro 

srovnávání akcií více společností (3, 5). 

 

Dividendový výnos – jednoznačně určuje, jak budou vloţené finanční prostředky 

zhodnoceny. Investoři jsou zde motivováni rostoucím příjmem z dividend (4). 
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P/E Ratio – sniţuje-li se hodnota ukazatele v čase nebo v porovnání s odvětvím, je 

akcie nejspíše podhodnocena. Tento výsledek je vhodnou příleţitostí pro investory, 

neboť je pro ně tato akcie levnější (4). 

 

M/B Ratio – je ukazatelem, který udává poměr trţní ceny akcie k její účetní hodnotě. 

Dosáhne-li ukazatel vyšší hodnoty neţ 1, je trţní hodnota podniku vyšší, neţ hodnota 

vlastního kapitálu obsaţeného v rozvaze. Pokud je však hodnota niţší, znamená to, ţe je 

případná reprodukční schopnost aktiv podniku nedostatečná (4). 

 

1.8.6 Ukazatele na bázi cash flow 

„Peněžní toky představují pohyb, změnu (přírůstky a úbytky) a přeměnu peněžních 

prostředků na ostatní druhy aktiv a obráceně, v rámci hodnotového řetězce firmy od 

předvýrobní fáze až po fázi realizace“(9, s. 69) 

Analýza peněţních toků má za úkol zachytit jevy, které upozorňují na platební potíţe a 

současně zhodnotit, kam směřuje finanční situace podniku. Důleţité jsou ukazatele 

poměřující cash flow z provozní činnosti s některými poloţkami rozvahy či výkazu 

zisku a ztráty. Správně stanovený ukazatel měří schopnost podniku tvořit ze své 

hospodářské činnosti finanční přebytky, vyuţitelné například k financování investic či 

závazků (4). 

Rentabilita obratu – je ukazatelem finanční rentability obratu, který vyjadřuje finanční 

efektivitu hospodaření podniku. Za obrat jsou zde dosazovány příjmy z běţné činnosti 

daného podniku (2, 4). 
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Rentabilita celkového kapitálu – znázorňuje, jak je podnik schopen s uţitím stálých a 

oběţných aktiv vytvářet peněţní toky. Ukazatel je podobný ukazateli rentability 

celkového kapitálu, s tím rozdílem, ţe u rentability celkového kapitálu z cash flow se 

dosadí do čitatele čistý provozní peněţní tok (10). 

 

Stupeň oddlužení – poměřuje financování cizím kapitálem se schopností podniku 

splácet závazky z vlastní finanční síly. Můţe být také identifikován jako převrácená 

hodnota doby návratnosti úvěru (4). 

 

Finanční využití vlastního kapitálu – ukazatel, který hodnotí vnitřní finanční moţnosti 

vlastního kapitálu. Je také doplňkem ukazatele ziskové rentability vlastního kapitálu 

(2, 4). 

 

1.9 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů slouţí k posouzení celkové finanční situace firmy. Diagnostikují její 

zdraví a odhalují příčiny rozdílů dosaţených a předpokládaných hodnot. Soustavy 

obsahují vzrůstající počet ukazatelů, coţ umoţňuje podrobněji zobrazit finančně-

ekonomickou situaci firmy. Nevýhodou tohoto rozsáhlého počtu ukazatelů je ztíţená 

orientace v této soustavě a současně i znesnadněné výsledné hodnocení firmy. Existují 

však i modely, jejichţ výsledkem je jedno jediné číslo (1, 9). 
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Soustavy rozlišujeme, podle způsobu jejich vytváření, na soustavy hierarchicky 

uspořádaných ukazatelů a na účelově vybrané skupiny ukazatelů (1). 

1.9.1 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

Příkladem těchto ukazatelů jsou pyramidové soustavy, které pomáhají identifikovat 

logické a ekonomické vazby ukazatelů pomocí jejich rozkladů (1). 

Pyramidové rozklady vyuţívají pro rozklad ukazatele na vrcholu pyramidy do dalších 

ukazatelů multiplikativní nebo aditivní vazby (1). 

 Multiplikativní vazba – násobení nebo dělení ukazatelů 

 Aditivní vazba – sčítání nebo odčítání ukazatelů (1). 

Nejznámějším rozkladem pyramidové soustavy ukazatelů je Du Pontův diagram, který 

zobrazuje závislost ROE na ziskovém rozpětí, na obratu celkových aktiv nebo jejich 

poměr k vlastnímu kapitálu (10). 

1.9.2 Účelově vybrané skupiny ukazatelů 

Cílem účelově vybraných skupin ukazatelů je sestavit výběry ukazatelů, které kvalitně 

diagnostikují finanční zdraví firmy. Volba ukazatelů se člení, podle účelu pouţití, na 

bonitní a bankrotní modely (1). 

Bankrotní modely – předpovídají finanční problémy podniku a jeho ohroţení moţným 

bankrotem (8). 

 „Beaverova profilová analýza 

 Altmanova analýza 

 Index IN 

 Tafflerův index  

 Beermanova diskriminační funkce“ (8, s. 83-84). 
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Bonitní modely – pomocí bodového hodnocení stanovují bonitu daného podniku, tedy 

jeho schopnost splácet své závazky (4, 8). 

 „Tamariho model 

 Kralickův Quicktest 

 Argentiho model“(10, s. 97). 

 „Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy“(4, s. 77). 

 „Index bonity“(8, s. 78). 

Altmanův index 

Altmanova analýza umoţňuje předpovídat, zda bude podnik prosperovat nebo bude mít 

problémy. Ke stanovení předpovědi je vyuţíváno statistické analýzy. Tento soubor 

ukazatelů vyuţívá pro výpočet několik finančních ukazatelů, kterým je přiřazena váha 

podle důleţitosti jejich vztahu k financím podniku. Výsledkem Altmanovi analýzy, po 

sečtení jednotlivých ukazatelů, je jedno číslo – Z-skóre (10).  

V České republice je Altmanův index oblíbený především díky jednoduchosti jeho 

výpočtu. S úspěchem je však vyuţíván pouze u firem střední velikosti (4). 

Vzorec pro výpočet Altmanova indexu (4): 

 

 

 

 

 

 

 

Dosahuje-li vypočítaný index niţší hodnoty neţ 1,2, nachází se podnik v pásmu 

bankrotu. Má velké finanční problémy a je moţné ţe zbankrotuje. Jsou-li výsledky 

v rozmezí 1,2 – 2,9 nachází se podnik v šedé zóně. V tomto případě jej nelze 
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jednoznačně označit za podnik úspěšný ani za podnik, který se potýká s problémy. 

Hodnota nad 2,9 značí uspokojivou finanční situaci podniku. Podnik se nachází 

v pásmu prosperity (4). 

 

Index IN05 

Indexy IN pomáhají zhodnotit finanční výkonnost a důvěryhodnost českých firem. 

Postupem času dochází k jejich modifikaci. Liší se převáţně výší váhy, která je 

přiřazována ukazatelům. Posledním vytvořeným indexem je Index IN05, z roku 2005, 

kde má, ve srovnání s předcházejícím indexem, vyšší váhu ukazatele rentability aktiv 

(2, 8). 

Vzorec pro výpočet Indexu IN05 (2): 

 

 

 

 

 

 

Stejně jako u Altmanova indexu můţeme výsledky Indexu IN05 rozdělit do tří skupin. 

Podnik, který dosahuje výsledku 0,9 a méně je podnikem bankrotním majícím váţné 

finanční problémy. Nachází-li se výsledek indexu v intervalu 0,9 – 1,6 je podnik v šedé 

zóně. Výsledek vyšší neţ 1,6 značí podnik, jehoţ finanční situace je uspokojivá (2, 8). 

Index bonity 

Index bonity je vyuţíván především v zemích střední Evropy. Jeho výpočet je zaloţen 

na šesti poměrových ukazatelích a je třeba znát hodnoty následujících účetních 

ukazatelů: cash flow, cizí zdroje, aktiva (pasiva), zisk, výnosy (trţby) a zásoby (8).  
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Vzorec pro výpočet Indexu bonity (8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení Indexu bonity znázorňuje tabulka.  

Tabulka 4: Hodnocení Indexem bonity (8, s. 79) 

Výsledek 

Indexu 

bonity 

Hodnocení Podnik 

( -∞; -2) extrémně špatná ekonomická situace bankrotní podnik 

< -2; -1) velmi špatná ekonomická situace bankrotní podnik 

< -1; 0) špatná ekonomická situace bankrotní podnik 

< 0; 1) problematická ekonomická situace bonitní podnik 

< 1; 2) dobrá ekonomická situace bonitní podnik 

< 2; 3) velmi dobrá ekonomická situace bonitní podnik 

< 3; ∞) extrémně dobrá ekonomická situace bonitní podnik 
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2 Analýza současného stavu 

V této části práce budou zmíněny základní údaje o hodnocené společnosti Plast Brno, 

spol. s r.o. (dále jen Plast Brno) a jejích dvou českých konkurenčních společnostech, se 

kterými budou porovnávány její výsledky. Pomocí Porterova modelu bude vypracována 

analýza konkurenčního prostředí. Dále bude provedena analýza jednotlivých vybraných 

ukazatelů. 

2.1 Základní údaje a popis vybrané společnosti 

Obchodní firma: Plast Brno, spol. s r. o. 

Sídlo: Brno, Jarní 934/42, PSČ 614 00 

Identifikační číslo: 255 62 673 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 3. května 1999 

Základní kapitál: 7 314 000,- Kč 

Statutární orgán: jednatel (11) 

Předmět podnikání: 

 Obráběčství 

 Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

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

k přepravě zvířat nebo věcí 

 Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 

(11) 

 

Obrázek 2: Logo firmy Plast Brno (13) 
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Společnost byla zaloţena v roce 1990 jako fyzická osoba a v roce 1999 byla 

přetransformována na společnost s r. o. Jiţ od svého vzniku se profiluje jako výrobce 

plastových vodoinstalačních výrobků (12).  

 

Obrázek 3: Organizační struktura společnosti Plast Brno (11) 

Výrobní sortiment společnosti v současné době tvoří HT PP a HT PVC-U tvarovky pro 

vnitřní odpadní systémy a jejich příslušenství. Plast Brno je jediným českým výrobcem 

těchto tvarovek. Samostatným výrobním programem je výroba sanitárního příslušenství. 

Společnost nabízí rozsáhlou nabídku prvků pouţívaných při připojování zařizovacích 

sanitárních předmětů na vnitřní odpadní systém (11, 12). Výroba probíhá 

na vstřikovacích lisech, kde se zaměstnanci střídají ve třísměnném provozu. Společnost 

dohromady zaměstnává 42 zaměstnanců. Disponuje vlastní nástrojárnou pro opravy a 
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údrţbu forem. Díky dostatečné skladové kapacitě můţe rychleji reagovat na přání a 

poţadavky zákazníků. Plasty, které firma zpracovává, mají původ v ČR a EU (13). 

Výrobky společnosti splňují podmínky platných evropských norem. Optimalizaci 

výroby a kvalitu výrobků zaručuje systém kontroly jakosti, který odpovídá poţadavkům 

dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Společnost je drţitelem příslušného certifikátu 

(12). 

 

Obrázek 4: Výroba (13) 

2.2 Vybrané konkurenční společnosti 

Výsledné hodnoty vybraných ukazatelů budou porovnány se dvěma českými 

konkurenčními společnostmi. Se společností Alca plast, s.r.o. a společností Pipelife 

Czech, s.r.o. 

2.2.1 Alca plast, s.r.o. 

Obchodní firma: Alca plast, s.r.o. 

Sídlo: Praha 9, Lovosická 770, PSČ 190 00 

Identifikační číslo: 256 55 809 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Statutární orgán: jednatelé 

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč (11) 
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Předmět podnikání: 

 Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o 

největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní 

provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 

 Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 

(11) 

Firma byla zaloţena v roce 1998 a v současné době je jedním z největších výrobců 

sanitární techniky ve střední a východní Evropě.  

Její výrobní sortiment zahrnuje napouštěcí a vypouštěcí ventily, předstěrové instalační 

WC systémy, podlahové ţlaby, plastové nádrţky, vanové a vaničkové sifony, 

umyvadlové a dřezové sifony, podlahové vpusti, flexi připojení, WC sedátka, 

příslušenství atd. 

Firma má zavedený systém jakosti dle normy ISO 9001:2008 (16). 

2.2.2 Pipelife Czech s.r.o. 

Obchodní firma: Pipelife Czech s.r.o. 

Sídlo: Otrokovice, Kučovaniny č.p.1778, PSČ 765 02 

Identifikační číslo: 607 09 391 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Statutární orgán: jednatel 

Základní kapitál: 202 971 000,- Kč (11) 

 

Předmět podnikání: 

 Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 

 Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o 

největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně (11) 
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Společnost byla zaloţena v roce 1994. Patří k holdingu Pipelife International se sídlem 

v Rakousku. V roce 2009 došlo ke sloučení firmy se společností Instaplast a.s.  

Společnost Pipelife Czech vyrábí a prodává plastové potrubní systémy s nejširším 

výrobním sortimentem PVC, PE a PP v České republice, které doplňují výrobky 

z dalších závodů holdingu.  

Firma vlastní certifikát řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2000 (17). 

2.3 Porterův model 

Porterův model slouţí k analýze konkurenčního prostředí podniku.  Základem modelu 

je předpoklad, ţe podnik působící v určitém odvětví má svou strategickou pozici 

určenou především díky působení pěti základních faktorů (14).  

 

Obrázek 5: Pět sil formulujících strukturální atraktivitu odvětví (14, s. 191) 

 

Konkurence 
v odvětví 
(rivalita)

Nová 
konku-
rence

Síla

odběra-
telů

Hrozba 
substitu-

tů

Síla 
dodava-

telů
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Hrozba silné rivality 

Firma Plast Brno má výhodu jediného českého výrobce tvarovek. Konkurenčními 

firmami jsou především společnosti Německé a Polské. V České Republice patří mezi 

konkurenty společnosti Alcaplast (největší výrobce sanitární techniky ve střední a 

východní Evropě) a Pipelife (výroba plastových potrubních systémů). Konkurenční síla 

je v tomto odvětví vysoká. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Nové firmy vstupující na trh musí překonat vstupní bariéry. Vysoké vstupní bariéry 

představují obtíţnější vstup těchto firem na trh. V odvětví výroby odpadních systémů i 

sanitárního příslušenství jsou bariéry vstupu na trh poměrně vysoké. 

Hrozba substituce výrobků 

Hrozba nahraditelnosti výrobků je v oblasti podnikání dané společnosti relativně nízká. 

Do budoucna by mohli být hrozbami například nové technologie. Proto společnost školí 

své zaměstnance, mimo jiné právě v oblasti optimalizace produktového portfolia. 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

Vyjednávací síla zákazníků je přiměřená. Firma nabízí širokou škálu výrobků a jako 

jediná v České Republice vyrábí tvarovky. Má čtyři hlavní a mnoho menších 

odběratelů, převáţně velkoobchodů. Vztahy s odběrateli jsou také jedním z bodů 

vzdělávacího programu zaměstnanců. 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů 

Společnost má dodavatele převáţně z tuzemska. S hlavními dodavateli spolupracuje 

společnost dlouhodobě, ti mají také větší vyjednávací sílu a odběratelé jsou na nich 

závislí. 
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2.4 Analýza soustav ukazatelů 

K posouzení celkové finanční situace firmy a jejího zdraví bude vyuţito soustav 

ukazatelů. Jelikoţ však tyto ukazatele nemají samy o sobě silnou vypovídací hodnotu, 

budou jejich výsledky slouţit jako podklad pro další analýzu.  

2.4.1 Altmanův index 

Na základě výsledků Altmanova indexu je předpovídána prosperita podniku. 

Tabulka 5: Altmanův index 

  2008 2009 2010 2011 2012 

X1 0,16 0,17 0,43 0,46 0,50 

X2 0,12 0,26 0,34 0,40 0,52 

X3 0,15 0,18 0,12 0,22 0,16 

X4 0,23 0,40 0,38 0,58 0,79 

X5 1,67 1,89 1,68 1,70 1,60 

Z 2,44 2,95 2,80 3,29 3,22 

 

Z výsledků Altmanova indexu vidíme, ţe se podnik v letech 2008 – 2010 nacházel 

v šedé zóně. Tento výsledek značí nepatrné problémy, bankrot společnosti však nehrozí. 

Hodnota indexu se pohybuje u horní hranice šedé zóny, kterou v roce 2009 mírně 

překračuje. V roce 2011 a 2012 značí výsledky uspokojivou finanční situaci, kdy se 

podnik nachází v pásmu prosperity. Společnost se v nejbliţších letech nemusí bankrotu 

obávat. 
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Graf 1: Altmanův index 

2.4.2 Index IN05 

Index IN05 hodnotí, podobně jako Altmanův index, prosperitu podniku. Zaměřuje se 

však na české firmy. 

Tabulka 6: Index IN05 

  2008 2009 2010 2011 2012 

X1 1,66 2,48 2,65 4,08 6,06 

X2 7,24 9,00 9,00 9,00 9,00 

X3 0,15 0,18 0,12 0,22 0,16 

X4 1,73 1,91 1,73 1,75 1,63 

X5 1,63 1,86 3,29 6,62 6,95 

IN05 1,61 1,96 1,82 2,72 2,74 

 

Z výše uvedených výsledků indexu IN05 vyplývá, ţe je finanční situace podniku 

uspokojivá. Výsledné hodnoty se po celé sledované období nachází nad šedou zónou. 

Nejniţší hodnoty dosahuje ukazatel v roce 2008 a jeho hodnota v čase roste. V letech 

2011 a 2012 je nárůst indexu dvojnásobný. Ve srovnání s výsledky Altmanova indexu si 

firma vede lépe. 
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Graf 2: Index IN05 

2.5 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů zahrnuje analýzu horizontální a vertikální. Horizontální 

analýza srovnává vývoj v čase. Analýza vertikální vyjadřuje jednotlivé poloţky výkazů, 

jako procentní podíl ze zvolené základny. 

2.5.1 Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza rozvahy zkoumá absolutní a procentuální změny poloţek v čase. 

Tabulka 7: Horizontální analýza aktiv 

 

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

2008 2009 2010 2011 2012

rok

Index IN05

IN05

08/09 09/10 10/11 11/12 08/09 09/10 10/11 11/12

AKTIVA CELKEM -7 884 5 373 1 090 4 529 -14,84% 11,87% 2,15% 8,76%

Dlouhodobý majetek -3 245 -3 939 -784 -95 -10,31% -13,95% -3,23% -0,40%

Dlouhodobý hmotný majetek -3 245 -3 939 -784 -152 -10,31% -13,95% -3,23% -0,65%

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí -1 076 -2 225 868 1 436 -17,41% -43,59% 30,15% 38,32%

Oběţná aktiva -4 491 9 241 1 831 4 576 -20,92% 54,45% 6,98% 16,32%

Zásoby -2 232 1 992 1 251 3 716 -16,60% 17,76% 9,47% 25,70%

Dlouhodobé pohledávky 5 -53 -1 0 10,20% -98,15% -100,00%

Krátkodobé pohledávky -335 2 109 -245 1 083 -7,84% 53,56% -4,05% 18,67%

Krátkodobý finanční majetek -1 929 5 193 826 -223 -52,22% 294,22% 11,87% -2,86%

Časové rozlišení -148 71 43 48 -78,31% 173,17% 38,39% 30,97%

Absolutní změna (v tis. Kč.) Relativní změna (v %)
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Velikost celkových aktiv společnosti v roce 2009 klesla o 14,84% v následujících 

obdobích však opět stoupá. Tento pokles byl způsoben především změnami v oběţných 

aktivech. Zde se změnila jak hodnota zásob, která se sníţila o 16,6%, tedy o 2 232 tis. 

Kč, tak i krátkodobý finanční majetek. Ten poklesl o 52,22%. Jedním z faktorů majících 

vliv na tyto hodnoty byla finanční krize. Společnost tento rok povaţuje za slabší období. 

Dlouhodobý hmotný majetek společnosti dosáhl v roce 2008 hodnoty 31 478 tis. Kč. 

V následujících obdobích převáţně z důvodů odepisování klesá. Na tempu poklesu se 

podílí také Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, jejichţ hodnota v roce 

2010 klesla o 43,59%. Společnost pravidelně pořizuje nové výrobní stroje a formy. Ty 

se však díky rychlému odpisování v rozvaze příliš neprojeví. 

Hodnota oběţných aktiv v roce 2009 výrazně poklesla, a to o 4 491 tis. Kč, tedy o 

20,92%. Jiţ v následujícím roce se poloţky opět zvyšují. Tato změna je způsobena 

především nárůstem odběratelů a zvýšením výroby. Hodnota krátkodobého finančního 

majetku se v roce 2009 sníţila o 52,22%. V následujícím roce výrazně vzrostla, o 5 193 

tis. Kč., coţ představuje 294,22%.  

Tabulka 8: Horizontální analýza pasiv 

 

Vlastní kapitál společnosti se v čase neustále zvyšuje. Tato změna je způsobena 

rostoucím výsledkem hospodaření minulých let, který je zadrţován ve společnosti a 

následně investován. Ten v roce 2009 vzrostl o 82,27%, tedy o 5 245 tis. Kč. Výsledek 

08/09 09/10 10/11 11/12 08/09 09/10 10/11 11/12

PASIVA CELKEM -7 884 5 373 1 090 4 529 -14,84% 11,87% 2,15% 8,76%

Vlastní kapitál 5 739 4 635 7 098 8 324 27,17% 17,26% 22,54% 21,57%

Výsledek hospodaření běţného 

účetního období /+ -/ 494 -1 104 3 964 -276 9,42% -19,24% 85,52% -3,21%

Cizí zdroje -13 702 816 -6 413 -3 403 -42,85% 4,46% -33,59% -26,84%

Dlouhodobé závazky 0 2 822 -469 -444 x x -16,62% -18,87%

Krátkodobé závazky -4 082 -4 523 -359 40 -30,93% -49,62% -7,82% 0,94%

Závazky z obchodních vztahů -3 344 -1 218 -845 303 -45,74% -30,70% -30,74% 15,91%

Závazky k zaměstnancům 806 -33 -115 5 1343,33% -3,81% -13,81% 0,70%

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění -3 168 -73 -41 -0,93% 52,66% -14,99% -9,90%

Bankovní úvěry a výpomoci -9 620 2 517 -5 585 -2 999 -51,22% 27,47% -47,82% -49,21%

Časové rozlišení 79 -78 405 -392 254,84% -70,91% 1265,63% -89,70%

Absolutní změna (v tis. Kč.) Relativní změna (v %)
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hospodaření běţného účetního období v roce 2010 mírně klesá, v následujícím roce se 

však výrazně zvyšuje. 

Hodnota cizích zdrojů společnosti v roce 2009 klesla o 42,85% a dlouhodobě se dále 

sniţuje. Tento pokles je způsoben především poklesem krátkodobých závazků – o 

30,93%, především závazků z obchodních vztahů – o 45,74%. Výrazného nárůstu 

dosáhly v tomto roce závazky k zaměstnancům, které vzrostly o 1343,33%. Od roku 

2010 tato poloţka klesá. Firma také v roce 2009 čerpala o 51,22% méně bankovních 

úvěrů. Ty se v roce 2010 zvedly, v následujících letech však opět klesaly. Společnost 

upřednostňuje financování svých aktivit vlastním kapitálem. 

2.5.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty udává meziroční změny vybraných poloţek. 

Tabulka 9: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Výkony společnosti dosahují v roce 2008 47 518 tis. Kč. V roce 2009 však o 12,83% 

klesají. Tento pokles je spojen s výrazným poklesem změny stavu zásob vlastní činnosti 

a trţbami za prodej vlastních výrobků a sluţeb, které z důvodu finanční krize, a tedy i 

menšího mnoţství odběratelů, klesly o 4 832 tis. Kč. V následujících letech se objem 

výkonů postupně zvyšuje. Změna stavu zásob vlastní činnosti klesla, v porovnání 

s rokem 2008, o 297,87%. 

Provozní výsledek hospodaření je ve všech obdobích kladný. V roce 2010 však poklesl 

o 2 239 tis. Kč, coţ představuje 27,71%. Tato změna je způsobena především nárůstem 

08/09 09/10 10/11 11/12 08/09 09/10 10/11 11/12

Přidaná hodnota -1 112 -1 699 4 977 -588 -3,85% -6,12% 19,11% -1,90%

Provozní výsledek hospodaření 175 -2 239 5 431 -2 420 2,21% -27,71% 92,96% -21,47%

Finanční výsledek hospodaření 267 829 -440 -55 -22,90% -92,21% 628,57% 10,78%

Výsledek hospodaření za běţnou 

činnost 491 -1 102 3 966 -277 9,36% -19,21% 85,58% -3,22%

Výsledek hospodaření za účetní období 491 -1 102 3 966 -277 9,36% -19,21% 85,58% -3,22%

Výsledek hospodaření před zdaněním 440 -1 408 4 991 -2 475 6,53% -19,61% 86,47% -23,00%

Absolutní změna (v tis. Kč.) Relativní změna (v %)
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nákladů ve výkonové spotřebě a v oblasti osobních nákladů, které vzrostly zvýšením 

počtu zaměstnanců. 

Finanční výsledek hospodaření je ve všech letech záporný. Důvodem jsou vysoké 

nákladové úroky a ostatní finanční náklady. Tyto hodnoty však celkový výsledek 

hospodaření ovlivní minimálně. 

Mimořádný výsledek hospodaření společnosti byl po celé sledované období nulový. 

Z tohoto důvodu se výsledek hospodaření za běţnou činnost rovnal výsledku 

hospodaření za účetní období. 

2.5.3 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza rozvahy hodnotí strukturu aktiv a pasiv v procentuálním vyjádření. 

Tabulka 10: Vertikální analýza aktiv 

 

Výsledky vertikální analýzy ukazují, ţe se poměr stálých a oběţných aktiv firmy 

nachází v rovnováze. Stálá aktiva se v letech 2008 a 2009 pohybují nad aktivy 

oběţnými. Poměr stálých aktiv na aktivech celkových se v následujících obdobích 

sniţuje především z důvodu výrazného nárůstu aktiv oběţných. Od roku 2010 je podíl 

stálých aktiv na celkovém majetku pod 50%. Své nejniţší hodnoty dosáhl tento podíl 

v roce 2012 a to 41,63%. 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

AKTIVA CELKEM 53 131 45 247 50 620 51 710 56 239 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Dlouhodobý majetek 31 478 28 233 24 294 23 510 23 415 59,25% 62,40% 47,99% 45,47% 41,63%

Dlouhodobý hmotný majetek 31 478 28 233 24 294 23 510 23 358 59,25% 62,40% 47,99% 45,47% 41,53%

Stavby 20 816 19 236 17 720 16 267 14 877 39,18% 42,51% 35,01% 31,46% 26,45%

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 6 180 5 104 2 879 3 747 5 183 11,63% 11,28% 5,69% 7,25% 9,22%

Oběţná aktiva 21 464 16 973 26 214 28 045 32 621 40,40% 37,51% 51,79% 54,24% 58,00%

Zásoby 13 448 11 216 13 208 14 459 18 175 25,31% 24,79% 26,09% 27,96% 32,32%

Zboţí 5 741 4 897 5 999 6 353 8 744 10,81% 10,82% 11,85% 12,29% 15,55%

Dlouhodobé pohledávky 49 54 1 0 0 0,09% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00%

Krátkodobé pohledávky 4 273 3 938 6 047 5 802 6 885 8,04% 8,70% 11,95% 11,22% 12,24%

Krátkodobý finanční majetek 3 694 1 765 6 958 7 784 7 561 6,95% 3,90% 13,75% 15,05% 13,44%

Časové rozlišení 189 41 112 155 203 0,36% 0,09% 0,22% 0,30% 0,36%

Hodnota (v tis. Kč) Relativní změna (v %)
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Pokles stálých aktiv je způsoben především odpisy staveb, čímţ je sniţována jejich 

hodnota. V roce 2008 byl podíl staveb na celkových aktivech 39,18%. V roce 2012 

činily stavby 26,45% z celkových aktiv. 11,63% podíl mají na celkových aktivech 

samostatné movité věci. Ten v roce 2010 poklesne na 5,69%, pořízením nových forem 

však v následujících letech roste. 

Nárůst oběţných aktiv nad 50% hodnoty celkových aktiv v roce 2010 byl ovlivněn 

zvýšením zásob, především zboţí, způsobeným větším mnoţstvím nových zakázek a 

také vybudováním nových skladovacích prostor. Od tohoto roku také výrazně vzrostl 

krátkodobý finanční majetek, který v roce 2011 dosáhl podílu 15,05%. Téměř celý 

krátkodobý finanční majetek je uloţen na účtech v bankách. 

Tabulka 11: Vertikální analýza pasiv 

 

Z výsledků vertikální analýzy pasiv vyplývá, ţe je majetek firmy financován z větší 

části vlastním kapitálem. Společnost v posledních letech upřednostňuje financování 

menších investic vlastním kapitálem. 

Výjimkou je rok 2008, kde se vlastní kapitál podílí na kapitálu celkovém ze 39,75%. 

Stále se zvyšující podíl vlastního kapitálu k celkovým aktivům je zapříčiněn zvyšujícím 

se výsledkem hospodaření minulých let - v roce 2012 dosahuje jeho podíl na celkovém 

kapitálu 51,73%, a současně stále menším vyuţíváním cizích zdrojů. Na rychlosti růstu 

vlastního kapitálu má podíl také výsledek hospodaření běţného účetního období. Ten 

byl nejvyšší v roce 2011, kdy se na celkovém kapitálu podílel 16,63%. 

Klesající podíl cizích zdrojů je dán politikou společnosti. Ta čerpá méně bankovních 

úvěrů a svou činnost financuje více z vlastních zdrojů. Za období let 2008-2012 také 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

PASIVA CELKEM 53 131 45 247 50 620 51 710 56 239 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Vlastní kapitál 21 120 26 859 31 494 38 592 46 916 39,75% 59,36% 62,22% 74,63% 83,42%

Výsledek hospodaření minulých let 6 375 11 620 17 359 20 493 29 093 12,00% 25,68% 34,29% 39,63% 51,73%

Výsledek hospodaření běţného 

účetního období /+ -/ 5 245 5 739 4 635 8 599 8 323 9,87% 12,68% 9,16% 16,63% 14,80%

Cizí zdroje 31 980 18 278 19 094 12 681 9 278 60,19% 40,40% 37,72% 24,52% 16,50%

Dlouhodobé závazky 0 0 2 822 2 353 1 909 0,00% 0,00% 5,57% 4,55% 3,39%

Krátkodobé závazky 13 198 9 116 4 593 4 234 4 274 24,84% 20,15% 9,07% 8,19% 7,60%

Bankovní úvěry a výpomoci 18 782 9 162 11 679 6 094 3 095 35,35% 20,25% 23,07% 11,78% 5,50%

Časové rozlišení 31 110 32 437 45 0,06% 0,24% 0,06% 0,85% 0,08%

Hodnota (v tis. Kč) Relativní změna (v %)
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klesá poměr krátkodobých závazků k celkovému kapitálu. Tato poloţka v roce 2008 

dosahovala 24,84% a v průběhu času poklesla aţ na 7,60% v roce 2012. Společnost je 

schopná splácet své závazky rychleji. 

2.5.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty porovnává jednotlivé poloţky s celkovými 

trţbami. 

Tabulka 12: Vertikální analýza tržeb 

 

Z vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, ţe trţby za prodej zboţí a trţby za 

prodej vlastních výrobků a sluţeb jsou vyrovnané. Dlouhodobě se pohybují okolo 50%. 

Aby společnost mohla svým zákazníkům nabídnout více druhů sortimentu, některé 

druhy zboţí pouze překupuje. Společnost také dosahuje trţeb z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu, ty jsou však zanedbatelné. Jejich hodnota se pohybuje pod 2%. 

2.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

Následující tabulka zobrazuje jednotlivé rozdílové ukazatele společnosti Plast Brno 

ve sledovaném období. 

Tabulka 13: Analýza rozdílových ukazatelů v tis. Kč 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Čistý pracovní kapitál 8 266 7 857 21 621 23 811 28 347 

Čisté pohotové prostředky -9 504 -7 351 2 365 3 550 3 287 

Čistý peněţně-pohledávkový 

finanční fond 
-5 182 -3 359 8 413 9 352 10 172 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Celkové trţby 90 108 86 793 86 324 89 388 91 594 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Trţby za prodej zboţí 41 588 43 055 43 154 44 922 43 691 46,15% 49,61% 49,99% 50,26% 47,70%

Trţby za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb 47 089 42 257 42 031 43 237 46 539 52,26% 48,69% 48,69% 48,37% 50,81%

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 

a materiálů 1 431 1 481 1 139 1 229 1 364 1,59% 1,71% 1,32% 1,37% 1,49%

Hodnota (v tis. Kč) Relativní změna (v %)
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Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál podniku je kladný a neustále se zvyšuje. V roce 2008 činil 

8 226 tis. Kč, v roce 2012 dosahoval hodnoty 28 347 tis. Kč. Firma má tedy dostatečný 

přebytek volného kapitálu na financování své běţné činnosti. Převáţnou většinu 

oběţných aktiv tvoří zásoby, které jsou vysoce likvidní. Méně likvidní pohledávky mají 

na celkových oběţných aktivech nepatrný podíl. 

Důvodem zvyšující se hodnoty čistého pracovního kapitálu jsou rostoucí oběţná aktiva 

a současně sniţující se krátkodobé závazky.  

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky jsou v letech 2008 a 2009 záporné, firma v tomto období 

nemusí mít dostatek likvidních prostředků k úhradě splatných závazků. V letech 2010 a 

2011 můţeme vidět značný nárůst tohoto ukazatele, který byl způsoben vyšším 

objemem peněz na účtech v bankách. Současně také klesá hodnota okamţitě splatných 

závazků. 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

Ukazatel čistý peněţně-pohledávkový finanční fond je v roce 2008 a 2009 záporný. 

Firma tedy podobně jako u čistých pohotových prostředků nemusí mít dostatek 

likvidních prostředků ke splacení závazků. Záporné hodnoty byly rovněţ způsobeny 

nízkou hodnotou oběţných aktiv a současně vysokými krátkodobými závazky. 

V následujících letech je, hodnota ukazatele kladná a v čase dále roste. Firma by tedy 

neměla mít potíţ splácet závazky pomocí svých likvidních prostředků. 

2.7 Analýza poměrových ukazatelů 

V následující části budou vyhodnoceny vybrané poměrové ukazatele společnosti a 

srovnány s konkurenčními podniky. 
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2.7.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability měří schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku. 

Tabulka 14: Analýza ukazatelů rentability společnosti Plast Brno 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

ROI 14,74% 17,35% 12,32% 21,50% 15,07% 

ROA 14,88% 17,86% 11,54% 21,80% 15,74% 

ROE 24,83% 21,36% 14,71% 22,28% 17,74% 

ROS 5,82% 6,61% 5,37% 9,62% 9,09% 

 

Ukazatel rentability vloţeného kapitálu (ROI), vyjadřující kolik procent provozního 

zisku podnik získal z jedné investované koruny, dosahuje ve všech sledovaných letech 

dobrých aţ velmi dobrých výsledků. Nejvyššího zisku podnik dosáhl v roce 2011, kdy 

tento zisk činil 21,80%. 

Rentabilita celkových vloţených aktiv (ROA) dosahuje ve všech letech poměrně 

vysokých hodnot. Po celé období se pohybuje nad minimální doporučenou hodnotou. 

Největší změnu zaznamenal ukazatel v roce 2011, kdy díky zvýšení provozního 

výsledku hospodaření vzrostl z 11,54% na 21,80%.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) se dlouhodobě pohybuje nad minimálními 

doporučenými hodnotami. Coţ je způsobeno především neustále se zvyšujícím vlastním 

kapitálem i výsledkem hospodaření. Nejniţší hodnoty dosáhl ukazatel v roce 2007 a to 

14,71%.  

Z ukazatele rentability trţeb (ROS) vyplývá, ţe podnik dokáţe na 1 Kč trţeb 

vyprodukovat v roce 2008 5,82% zisku. V letech 2011 a 2012 se hodnota ukazatele 

zvyšuje nad 9%.  

Tabulka 15: Analýza ukazatelů rentability společnosti Alca plast 

Alca plast, s.r.o. 2008 2009 2010 2011 2012 

ROI 13,82% 6,03% 5,10% 3,12% 2,18% 

ROA 14,19% 6,27% 5,68% 2,76% 2,55% 

ROE 21,54% 8,58% 4,35% 3,30% 2,00% 

ROS 7,68% 3,91% 3,52% 2,99% 1,81% 
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Společnost Alca plast, s.r.o. dosahuje u všech zkoumaných ukazatelů rentability 

špatných výsledků. Ty se dlouhodobě pohybují pod doporučenými hodnotami. 

Nejlepších výsledků dosahovala rentabilita společnosti v roce 2008, v následujících 

letech však všechny ukazatele klesají.  

Tabulka 16: Analýza ukazatelů rentability společnosti Pipelife Czech 

Pipelife Czech s.r.o. 2008 2009 2010 2011 2012 

ROI 4,32% 1,17% 0,16% 6,63% 5,19% 

ROA 4,56% 1,16% 0,24% 7,39% 5,46% 

ROE 4,61% -1,72% -4,27% 9,85% 6,62% 

ROS 1,62% -0,37% -0,90% 2,14% 1,51% 

 

Ukazatele rentability společnosti Pipelife Czech s.r.o. dosahují po celé sledované 

období velice nízkých výsledků. V oblasti rentability vlastního kapitálu a rentability 

trţeb se firma dostává v letech 2009 a 2010 do záporných hodnot. Nejlepšího výsledku 

dosahuje společnost v letech 2011 a 2012 u rentability vlastního kapitálu, kdy se 

pohybuje v doporučených hodnotách. 

V porovnání s konkurenčními společnostmi, jejichţ hodnoty se dlouhodobě pohybují 

pod doporučenými hranicemi jednotlivých ukazatelů, dosahuje společnost Plast Brno 

v oblasti rentability velmi dobrých výsledků. Nejvyšších hodnot dosahuje v roce 2011, 

kdy vyprodukovala nejvyšší provozní výsledek hospodaření. 

2.7.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku vyuţívat jednotlivé části aktiv. 

Tabulka 17: Analýza ukazatelů aktivity společnosti Plast Brno 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 1,70 1,92 1,71 1,73 1,63 

Obrat zásob 6,70 7,74 6,54 6,18 5,04 

Doba obratu zásob (dny) 53,73 46,52 55,08 58,23 71,43 

Doba obratu pohledávek (dny) 16,11 15,92 23,04 20,65 19,95 

Doba obratu závazků (dny) 52,73 37,81 19,15 17,05 16,80 
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Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se celková aktiva v podniku obrátí za jeden rok. 

Hodnoty ukazatele společnosti Plast Brno se po celé sledované období pohybují 

v doporučeném intervalu 1,6 – 3.  

Obrat zásob udává kolikrát za jeden rok je kaţdá poloţka zásob prodána a opět 

naskladněna. Hodnota ukazatele se dlouhodobě pohybuje kolem 6. Nejniţší hodnoty, 

5,04 dosahuje ukazatel v roce 2012.  

Ukazatel doby obratu zásob udává počet dnů do doby spotřeby nebo prodeje zásob. 

V roce 2010 hodnota ukazatele mírně klesla, v následujících letech však opět roste. 

V roce 2012 je doba obratu zásob 71 dnů, coţ je způsobeno především zvýšením 

mnoţství materiálu a zboţí. Jedním z důvodů růstu zásob je také rozšiřování sortimentu 

společnosti a jejích skladovacích prostor. Pro podnik je vţdy lepší, má-li hodnota 

ukazatele klesající tendenci.  

Doba obratu pohledávek udává počet dnů, které firma čeká, neţ jí zákazník zaplatí. Pro 

firmu je vţdy lepší, je-li doba obratu pohledávek niţší neţ doba obratu závazků. V roce 

2008 a 2009 je doba obratu pohledávek mnohem niţší neţ u závazků. V dalších letech 

však firma splácí své závazky poměrně brzy, zvláště v porovnání s jí hrazenými 

pohledávkami. Zde je však nutné brát v úvahu, různou dobu splatnosti pohledávek, 

která se stanovuje kaţdému odběrateli individuálně. 

Tabulka 18: Analýza ukazatelů aktivity společnosti Alca plast 

Alca plast, s.r.o. 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 1,40 1,13 1,06 0,83 0,93 

Obrat zásob 5,23 5,69 4,44 4,19 4,83 

Doba obratu zásob (dny) 68,79 63,32 81,13 86,01 74,56 

Doba obratu pohledávek (dny) 48,10 51,50 53,15 74,35 64,19 

Doba obratu závazků (dny) 65,24 70,91 30,16 73,61 58,37 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv společnosti Alca plast, s.r.o. se pohybuje po celé 

sledované období pod doporučenou hodnotou 1,6. V roce 2011 klesá aţ na hodnotu 

0,83. Tyto výsledky naznačují, ţe má firma více majetku neţ je účelné. 



53 

 

Obrat zásob v podniku dosahuje nejvyšší hodnoty v roce 2009, kdy byla kaţdá poloţka 

zásob prodána a znovu naskladněna 5,69 krát. 

U ukazatele doby obratu zásob dochází ke značným výkyvům, kdy hodnota ukazatele 

klesne a v následujícím roce opět výrazně vzroste.  

V letech 2008 a 2009 je doba obratu závazků vyšší neţ doba obratu pohledávek, coţ je 

pro společnost příznivé. V následujících letech se však doba obratu pohledávek zvyšuje 

a převyšuje dobu obratu závazků. 

Tabulka 19: Analýza ukazatelů aktivity společnosti Pipelife Czech 

Pipelife Czech s.r.o. 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 1,38 1,74 1,90 1,96 2,08 

Obrat zásob 8,25 6,05 5,88 5,98 6,55 

Doba obratu zásob (dny) 43,65 59,49 61,24 60,24 54,96 

Doba obratu pohledávek (dny) 50,18 42,86 35,56 40,94 41,77 

Doba obratu závazků (dny) 46,02 46,32 46,78 55,10 45,31 

 

Obrat celkových aktiv se, s výjimkou roku 2008, pohybuje v doporučeném rozmezí 1,6 

aţ 3. Tento výsledek je pro společnost příznivý. 

Obrat zásob společnosti dosáhl nejvyšší hodnoty v roce 2008. V následujících obdobích 

se pohybuje okolo hodnoty 6. 

Doba obratu zásob se dlouhodobě pohybuje v rozmezí 43 aţ 61 dnů. Od roku 2010 

můţeme sledovat sniţující se hodnotu ukazatele, coţ je pro firmu dobrý výsledek. 

Doba obratu závazků společnosti přesahuje dobu obratu pohledávek jí placených. 

Výjimkou je pouze rok 2008, kdy doba obratu pohledávek převyšuje dobu obratu 

závazků. 

V porovnání s konkurencí dosahuje společnost v oblasti obratu celkových aktiv 

příznivých výsledků. Ukazatel obratu zásob i ukazatel doby obratu zásob jsou ve 

srovnání s konkurenčními firmami průměrné. Doba obratu zásob společnosti Plast Brno 

však nemá klesající tendenci. Doby obratu pohledávek i závazků společnosti nejsou tak 



54 

 

vysoké jako u konkurence. Od roku 2010 má společnost, stejně jako společnost Alca 

Plast, vyšší dobu obratu pohledávek neţ závazků. 

2.7.3 Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele pomáhají vedení společnosti sledovat vývoj základní aktivity 

společnosti. 

Tabulka 20: Produktivita z přidané hodnoty společnosti Plast Brno v tis. Kč 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

počet zaměstnanců 46 44 46 43 42 

produktivita z přidané hodnoty 627,35 630,59 566,24 721,49 724,67 

mzdová produktivita 8,56 8,18 7,99 7,94 7,39 

nákladovost výnosů 0,94 0,93 0,95 0,90 0,91 

materiálová náročnost výnosů 0,26 0,22 0,24 0,23 0,25 

 

Produktivita z přidané hodnoty vyjadřuje, kolik Kč vydělá firmě jeden její zaměstnanec. 

Společnosti Plast Brno tento ukazatel v čase roste. V roce 2010 však pozorujeme 

značný pokles, který je způsoben především nízkou přidanou hodnotou. Společnost 

dosahovala v tomto roce niţších trţeb z prodeje vlastních výrobků a sluţeb a současně 

měla vyšší spotřebu materiálu. 

Ukazatel mzdové produktivity informuje o tom, kolik výnosů připadá na 1 Kč 

vyplacených mezd. Hodnoty ukazatele společnosti Plast Brno v čase pozvolna klesají, 

coţ není příliš příznivé. Vţdy je lepší, má-li ukazatel v čase rostoucí tendenci. 

Hodnota ukazatele nákladovosti výnosů, který vyjadřuje zatíţení výnosů podniku jeho 

celkovými náklady, by měla v čase klesat. Výsledné hodnoty ukazatele zde dlouhodobě 

kolísají v rozmezí 0,95 aţ 0,91. Výnosy společnosti jsou po celé sledované období vyšší 

neţ její náklady. 

Materiálová náročnost výnosů vyjadřuje, jak jsou výnosy společnosti zatíţeny 

spotřebovaným materiálem a energiemi. Ukazatel se po celé sledované období pohybuje 
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okolo hodnoty 0,24. Nejniţší hodnoty 0,22 dosáhl v roce 2009 a to především díky 

nízké hodnotě spotřeby materiálu a energie. 

Tabulka 21: Produktivita z přidané hodnoty společnosti Alca plast v tis. Kč 

Alca plast, s.r.o. 2008 2009 2010 2011 2012 

počet zaměstnanců 230 244 256 242 244 

produktivita z přidané hodnoty 816,29 791,31 933,00 1078,10 1166,32 

mzdová produktivita 9,66 5,56 2,75 3,68 4,41 

nákladovost výnosů 0,93 0,96 0,97 0,97 0,98 

materiálová náročnost výnosů 0,32 0,29 0,30 0,35 0,42 

 

Ukazatel produktivity z přidané hodnoty společnosti Alca plast v čase výrazně roste, 

v roce 2012 jí jeden zaměstnanec vydělá asi 1166 tis. Kč. 

Mzdová produktivita v letech 2009 a 2010 výrazně poklesla. V následujících letech, ale 

opět pozvolna narůstá aţ na hodnotu 4,41. 

Hodnota ukazatele nákladovosti výnosů po celé sledované období pozvolna narůstá. 

Výnosy společnosti jsou však stále vyšší neţ její náklady. 

Materiálová náročnost výnosů v roce 2009 klesá na hodnotu 0,29. V následujících 

letech pak narůstá aţ na hodnotu 0,42 v roce 2012. 

Tabulka 22: Produktivita z přidané hodnoty společnosti Pipelife Czech v tis. Kč 

Pipelife Czech s.r.o. 2008 2009 2010 2011 2012 

počet zaměstnanců 131,7 176,1 187,5 171,7 166,8 

produktivita z přidané hodnoty 931,66 755,34 624,73 797,69 727,42 

mzdová produktivita 16,85 11,11 12,25 13,52 13,72 

nákladovost výnosů 0,98 1,01 1,01 0,98 0,99 

materiálová náročnost výnosů 0,42 0,41 0,49 0,48 0,50 

 

Ukazatel produktivity z přidané hodnoty má kolísavou tendenci. Nejméně společnosti 

vydělá jeden zaměstnanec v roce 2010 a to necelých 625 tis. Kč. 

Mzdová produktivita dosáhla nejniţší hodnoty 11,11 v roce 2009. Od roku 2010 pak 

pozvolna narůstá. 
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Nákladovost výkonů společnosti Pipelife Czech překračuje v letech 2009 a 2010 

hodnotu 1. V těchto letech jsou náklady společnosti vyšší neţ její výnosy. 

V následujících letech hodnoty ukazatele klesnou mírně pod 1. 

Nejniţší hodnoty dosahuje materiálová náročnost výnosů v roce 2009. V následujících 

letech sledujeme její nárůst na hodnotu 0,50. Pro společnost je vţdy lepší, kdyţ hodnoty 

ukazatele klesají. 

Produktivita z přidané hodnoty společnosti Plast Brno nedosahuje tak vysokých hodnot 

jako konkurenční Alca plast, rostoucí tendence je pro ni však příznivá. U mzdové 

produktivity sledujeme mírný pokles, který však není tak výrazný jako u konkurenčních 

společností. Také v oblasti nákladovosti výnosů i materiálové náročnosti výnosů si 

společnost Plast Brno vede ze všech srovnávaných společností nejlépe. V roce 2009 

dosahoval ukazatel materiálové náročnosti výkonů u všech společností nejniţších 

hodnot. V tomto roce vykazovaly společnosti nejniţší spotřebu materiálu a energie a 

současně nejniţší výnosy.  

2.7.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluţenosti zjišťují vztah mezi vlastním a cizím kapitálem společnosti. 

Tabulka 23: Analýza ukazatelů zadluženosti společnosti Plast Brno 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluţenost 60,19% 40,40% 37,72% 24,52% 16,50% 

Koeficient samofinancování 39,75% 59,36% 62,22% 74,63% 83,42% 

Úrokové krytí 7,24 12,03 12,56 31,75 47,34 

 

Celková zadluţenost dosahuje v roce 2008 vysoké hodnoty - 60,19%. Firma v tomto 

roce vyuţívala vysoké bankovní úvěry. V následujících letech dosahuje poměr cizího 

kapitálu na celkových aktivech méně neţ 50%. Tato změna je způsobena především 

niţšími bankovními úvěry a krátkodobými závazky.  
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Koeficient samofinancování vyjadřuje do jaké míry je majetek financován vlastním 

kapitálem. V roce 2008 je společnost financována z vlastních zdrojů pouze ze 39,75%. 

Za předpokladu, ţe by firma poţadovala další bankovní úvěry, mohl by být tento 

výsledek pro věřitele nepříznivý. Ukazatel však v čase roste, v roce 2012 dosahuje 

financování vlastním kapitálem 83,42%. 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Hodnoty 

ukazatele by měli být vyšší neţ 3. Úrokové krytí společnosti převyšuje toto doporučení 

po celé sledované období. Vysoké výsledky jsou dány především nízkými nákladovými 

úroky.  

Tabulka 24: Analýza ukazatelů zadluženosti společnosti Alca plast 

Alca plast, s.r.o. 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluţenost 48,50% 48,11% 13,09% 24,20% 15,54% 

Koeficient samofinancování 49,80% 51,41% 86,05% 75,34% 84,20% 

Úrokové krytí 47,55 11,71 12,39 93,91 30,30 

 

V letech 2008 a 2009 je poměr cizího a vlastního kapitálu společnosti vyváţený. 

Celková zadluţenost i koeficient samofinancování se pohybují okolo 50%. 

V následujících letech poměr cizího kapitálu na celkových aktivech výrazně klesá. 

Současně se zvyšuje poměr vlastního kapitálu, který v roce 2012 tvoří 84,20% 

celkových aktiv. 

 

Úrokové krytí po celou dobu převyšuje minimální doporučenou hodnotu. Nejvyšší 

hodnoty dosahuje ukazatel v roce 2011, kdy převyšuje zisk placené úroky 93,91 krát. 

Tabulka 25: Analýza ukazatelů zadluženosti společnosti Pipelife Czech 

Pipelife Czech s.r.o. 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluţenost 51,33% 62,63% 60,06% 57,56% 52,66% 

Koeficient samofinancování 48,67% 37,37% 39,94% 42,44% 47,34% 

Úrokové krytí 4,43 0,75 0,19 6,60 4,66 

 

Poměr cizího a vlastního kapitálu na celkových aktivech společnosti je dlouhodobě 

vyváţený. Většího podílu však dosahuje cizí kapitál, ten dosahoval nejvyšších hodnot 

v letech 2009 a 2010, kdy překročil 60%. 
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Úrokové krytí společnosti se v letech 2009 a 2010 dostává pod minimální doporučenou 

hodnotu. V těchto letech nepřevyšuje zisk placené úroky ani 1 krát. V roce 2012 

sledujeme nárůst ukazatele, ten však v následujícím období opět klesá. 

Ve srovnání s konkurenční společností Pipelife Czech je celková zadluţenost 

společnosti Plast Brno nízká. Na celkových aktivech má větší poměr vlastní kapitál, 

stejně jako u společnosti Alca plast. Ukazetel úrokového krytí dosahuje v konkurenčním 

srovnání také dobrých výsledků.  

2.7.5 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity hodnotí schopnost podniku hradit své závazky přeměnou aktiv na 

peněţní prostředky.  

Tabulka 26: Analýza ukazatelů likvidity společnosti Plast Brno 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Běţná likvidita 1,63 1,86 5,71 6,62 7,63 

Pohotová likvidita 0,61 0,63 2,83 3,21 3,38 

Okamţitá likvidita 0,28 0,19 0,87 1,84 1,61 

 

Běţná likvidita podniku je postačující, je-li vyšší neţ 1,5. Běţná likvidita společnosti 

Plast Brno se v letech 2008 a 2009 pohybuje mírně nad touto hodnotou. V následujících 

obdobích se hodnoty ukazatele výrazně zvyšují. Firma by tedy neměla mít problém s 

pokrytím svých krátkodobých závazků oběţnými aktivy. 

Pohotová likvidita ukazuje schopnost krýt závazky oběţnými aktivy, ze kterých 

vyloučíme zásoby. Její hodnoty by neměli klesnout pod 1. V letech 2008 a 2009 jsou 

její výsledky niţší neţ stanovené, coţ poukazuje na nadměrnou hodnotu zásob v  

podniku. V letech 2010 aţ 2012 společnost tuto hodnotu přesahuje a pohotová likvidita 

se nadále zvyšuje. 

Okamţitá likvidita neklesne za sledované období výrazně pod hranici 0,2. Pouze v roce 

2009 dosahuje hodnoty 0,19. V následujících letech pak výrazně vzrůstá. Podnik by měl 
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být schopen okamţitě splatit veškeré své krátkodobé závazky s pomocí krátkodobého 

peněţního majetku. 

Společnost Plast Brno v některých letech výrazně překročila doporučené hodnoty. Tyto 

výsledky jsou způsobeny mnoha prostředky vázanými v aktivech a mohou znamenat 

neefektivní vyuţití kapitálu. Vysoké hodnoty jsou také způsobeny nízkými 

krátkodobými závazky. 

Tabulka 27: Analýza ukazatelů likvidity společnosti Alca plast 

Alca plast, s.r.o. 2008 2009 2010 2011 2012 

Běţná likvidita 2,03 2,29 6,08 2,69 3,43 

Pohotová likvidita 0,97 1,40 3,39 1,53 2,16 

Okamţitá likvidita 0,03 0,28 1,34 0,28 0,94 

 

Běţná likvidita společnosti Alca plast se po celé sledované období pohybuje nad 

minimální doporučenou hodnotou 1,5. Nejvyšší hodnoty 6,08 dosahuje v roce 2010. 

Pohotová i okamţitá likvidita klesají pod své doporučené hodnoty pouze v roce 2008, 

kdy dosahuje pohotová likvidita hodnoty 0,97 a okamţitá likvidita hodnoty 0,03. 

V následujících letech narůstají a dlouhodobě se pohybují nad svými minimálními 

doporučenými hodnotami. 

Tabulka 28: Analýza ukazatelů likvidity společnosti Pipelife Czech 

Pipelife Czech s.r.o. 2008 2009 2010 2011 2012 

Běţná likvidita 2,45 2,68 2,29 1,98 2,25 

Pohotová likvidita 1,50 1,40 0,98 0,88 1,03 

Okamţitá likvidita 0,10 0,09 0,14 0,08 0,07 

 

Běţná likvidita se dlouhodobě pohybuje nad minimální doporučenou hodnotou. 

Nejvyšší hodnoty 2,68 dosahuje v roce 2009. 

Pohotová likvidita společnosti Pipelife Czech se v letech 2010 a 2011 pohybuje pod 

doporučenou hodnotou. Firma má v těchto letech nadměrnou hodnotu zásob. V roce 

2012 můţeme vidět nárůst zpět nad doporučenou hodnotu. 
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Okamţitá likvidita se po celé sledované období pohybuje pod doporučenou hodnotou.  

Společnost zřejmě nebude schopna splatit své okamţitě splatné závazky s pomocí 

krátkodobého finančního majetku. 

Běţná likvidita společnosti Plast Brno se dostává vysoko nad hodnotu běţné likvidity 

konkurenčních společností. Takto vysoké výsledky však pro společnost nejsou nejlepší. 

Pohotová a okamţitá likvidita dosahují ve srovnání s konkurenčními firmami 

průměrných hodnot. Ve srovnání se společností Pipelife Czech, kde se okamţitá 

likvidita dlouhodobě pohybuje pod touto minimální hranicí, likvidita společnosti Plast 

Brno v následujících letech roste. 

2.8 Souhrnné hodnocení 

Následující kapitola se věnuje zhodnocení výsledných hodnot a poznatků zjištěných 

v kapitole předcházející. 

2.8.1 SWOT analýza 

SWOT analýza se řadí mezi nejčastěji vyuţívané analytické metody. Analyzuje podnik 

s ohledem na jeho silné a slabé stránky, a také příleţitosti a hrozby. Podává podklady 

pro vytvoření strategií a strategických cílů podniku. Jejím základem je rozbor a 

posouzení vnitřního (současný stav organizace) a vnějšího prostředí (současná situace 

okolí dané organizace) podniku (15).  
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Tabulka 29: SWOT analýza firmy Plast Brno 

IN
T

E
R

N
Í 

A
N

A
L

Ý
Z

A
 SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 - kontinuální vzdělávání zaměstnanců  - doba splacení pohledávek je delší 

neţ doba splacení závazků  - dlouhodobá spolupráce s odběrateli 

 - dlouhodobá spolupráce s dodavateli  - propagace u menších odběratelů 

 - v ČR jediný výrobce tvarovek   

 
  

    

E
X

T
E

R
N

Í 
A

N
A

L
Ý

Z
A

 PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 - expanze na nové trhy  - nová konkurence v odvětví 

 - zaměřit se také na menší odběratele  - měnové kurzy 

   - krize ve zpracovatelském a 

stavebním průmyslu   

    

    

2.8.2  Souhrnné hodnocení finanční situace podniku 

V předchozí kapitole byla provedena finanční analýza společnosti Plast Brno za roky 

2008-2012. Za toto období celkový kapitál společnosti pozvolna rostl. V aktivech od 

roku 2010 převaţují oběţná aktiva nad dlouhodobým majetkem. Byl rozšířen sortiment 

a skladovací prostory společnosti. V pasivech pak od roku 2009 převaţuje vlastní 

kapitál nad kapitálem cizím. Společnost většinu investic hradí z vlastních zdrojů. 

Z provedených soustav ukazatelů je patrné, ţe situace firmy je uspokojivá a bankrot jí 

v nejbliţších letech nehrozí. Lepších výsledků dosáhla společnost u ukazatele Index 

IN05, kde se po celé sledované období nachází nad šedou zónou a v letech 2011 a 2012 

dále výrazně narůstá. Výsledky tohoto ukazatele mají větší váhu neţ výsledky 

Altmanova indexu, jelikoţ je Index IN05 uzpůsoben českému podniku. 

Při pohledu na hodnoty čistého pracovního kapitálu lze vidět, ţe si firma vytváří 

značnou rezervu ve formě čistého pracovního kapitálu. Oběţná aktiva jsou z části 

hrazena krátkodobými závazky. 
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Obrat celkových aktiv se pohybuje v doporučených hodnotách. Doba obratu zásob ve 

sledovaném období narůstá. V porovnání s konkurenčními společnostmi dosahuje 

průměrných hodnot. Doba obratu pohledávek se v roce 2010 dostává nad dobu obratu 

závazků. Tyto hodnoty jsou však stále příznivé. Ukazateli doby obratu pohledávek 

nemůţeme přikládat velkou váhu, jelikoţ se doba splatnosti pohledávek u jednotlivých 

odběratelů liší. 

Trţby společnosti tvoří převáţně trţby za prodej zboţí a trţby za prodej vlastních 

výrobků a sluţeb, které se pohybují na stejné úrovni. Provozní výsledek hospodaření je, 

i přes značný pokles v některých letech, po celé sledovaná období kladný. Společnost se 

tedy nachází v poměrně dobré kondici. Finanční výsledek hospodaření se po celé 

období nachází v záporných hodnotách a to z důvodu vyšších nákladových úroků a 

ostatních finančních nákladů. Jeho výše je však v porovnání s výsledkem hospodaření 

zanedbatelná. 

Rentabilita vlastního kapitálu dosahuje po celé sledované období výrazně vyšších 

hodnot, neţ je obecně doporučeno. Tyto hodnoty jsou dány převáţně vyšším výsledkem 

hospodaření. Do roku 2010 dosahovala rentabilita trţeb nízkých výsledků. 

V následujících letech však díky růstu výsledku hospodaření vzrostla nad doporučené 

hodnoty. Ve srovnání s konkurenčními společnostmi si společnost Plast Brno vede 

v oblasti rentability nejlépe. 

Příznivá je pro společnost rostoucí produktivita z přidané hodnoty. V roce 2010 

zaznamenala mírný pokles, v následujících letech ale opět vzrostla. Produktivita 

z výkonů dosahovala nejniţší hodnoty v roce 2010. Důvodem byly niţší trţby z prodeje 

vlastních výrobků a současně vyšší počet zaměstnanců, které společnost v tomto roce 

zaměstnávala. 

Likvidita společnosti dosahuje mnohonásobně vyšších hodnot, neţ je doporučeno.  Ve 

srovnání s konkurencí jsou její hodnoty taktéţ nadprůměrné. Příčinou těchto výsledků 

jsou převáţně nízké krátkodobé závazky, ale také zvyšující se oběţná aktiva. Díky 

rozšiřování sortimentu společnosti je patrný nárůst zásob. V čase však rostou i 

krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 
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3 Vlastní návrhy řešení 

Z výsledků finanční analýzy je zřejmé, ţe se společnosti daří poměrně dobře a bankrot jí 

v nejbliţších letech nehrozí. Jsou zde však také patrné určité nedostatky. Následující 

kapitola bude věnována návrhům vedoucím ke zlepšení situace podniku a eliminaci 

nedostatků v těchto oblastech: 

 Řízení pohledávek a závazků 

 Zásoby 

 Marketing 

 

Řízení pohledávek a závazků 

Z výsledků analýzy vyplývá, ţe doba obratu pohledávek společnosti je delší neţ doba 

obratu závazků. I přes to, ţe jsou tyto hodnoty poměrně nízké, potýká se společnost 

stále s odběrateli, kteří splácí pohledávky po době splatnosti.  

Na základě těchto informací bych společnosti navrhla zaměřit se na tyto odběratele. 

Společnost má jiţ před uzavřením smlouvy moţnost zjistit platební schopnost 

budoucího odběratele. Na stránkách ministerstva spravedlnosti lze například zjistit, zda 

je společnost v insolvenčním řízení. U méně důvěryhodných dodavatelů můţe 

společnost vystavit zálohovou fakturu, jejíţ zaplacení by bylo podmínkou k předání 

zboţí. Všem odběratelům by také měla smluvně stanovit úrok z prodlení za pozdní 

platbu, který se určuje pomocí repo sazby stanovené Českou národní bankou.  

Pro lepší přístup a orientaci při vymáhání pohledávek bych společnosti navrhla 

následující postup. 

Dodavatele si můţe společnost rozdělit do dvou skupin a ke kaţdé přistupovat při 

vymáhání pohledávek individuálně. 
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V první skupině by se nacházeli odběratelé pro společnost důleţití, velcí odběratelé, 

kteří přinášejí společnosti největší zisky, a ti, kteří své závazky splácí včas. Postup 

vymáhání pohledávek po uplynutí doby splatnosti by mohl být následující: 

 týden - měsíc: telefonát upozorňující na nezaplacenou pohledávku 

 měsíc – 3 měsíce: písemné upozornění na nezaplacenou pohledávku 

 3 měsíce – 6 měsíců: domluva na splácení pohledávky, popřípadě další 

upozornění 

 6 měsíců: vymáhání pohledávky (za předpokladu, ţe dohoda z předchozího 

kroku nebude moţná) 

 

Druhá skupina by obsahovala jak odběratele nové, tak ty, kteří splácí své závazky po 

době splatnosti. Po těchto zákaznících by měla být vyţadována platba zálohy, aby si 

společnost alespoň částečně platbu pohledávek zajistila. Doba splatnosti pohledávek by 

u této skupiny měla být kratší. Zde by byl způsob vymáhání pohledávek po době 

splatnosti následující: 

 do týdne: telefonát upozorňující na nezaplacenou pohledávku 

 týden – měsíc: písemné upozornění na nezaplacenou pohledávku 

 měsíc – 3 měsíce: domluva na splácení pohledávky, popřípadě další upozornění 

 3 měsíce: vymáhání pohledávky (za předpokladu, ţe dohoda z předchozího 

kroku nebude moţná) 

V současné době disponuje společnost volným finančním kapitálem, niţší doba obratu 

závazků pro ni tedy není závaţná. Společnost se však nemusí obávat splácet své 

závazky později, za předpokladu, ţe bude platba probíhat v souladu se smlouvou, nebo 

pokud nebude vyuţívat skonto od svých dodavatelů. Nárůst krátkodobých závazků 

současně povede ke sníţení likvidity. 

Zásoby 

V oblasti zásob se společnost potýká s nízkým obratem zásob a poměrně vysokou 

dobou jejich obratu. Současný stav zásob má také vliv na vysoké hodnoty běţné 



65 

 

likvidity. Široká nabídka výrobků a jejich včasné dodání jsou však pro podnik jednou 

z priorit. 

Pokud by společnost měla zájem zásoby sníţit, navrhovala bych zaměřit se na jejich 

skladbu. Sledovat, které zásoby jsou více prodávány, jak často se naskladňují a sníţit 

mnoţství méně ţádaných zásob. Popřípadě na tyto méně ţádané zásoby poskytnout 

slevu. Naskladňování nových zásob se také odvíjí od dodacích podmínek. Ne vţdy je 

však logisticky moţné nakoupit zásoby aţ ve chvíli, kdy je skutečně potřebujeme. 

V případě, ţe je dodání zásob flexibilní, není třeba je skladovat ve velkém mnoţství. 

Mnohem snazší je situace u zásob, které si společnost vyrábí sama. 

Společnosti bych navrhla pouţít při řízení zásob metodu ABC v kombinaci s metodou 

XYZ. V metodě ABC jsou zásoby řízeny dle jednotlivých kategorií, na základě roční 

hodnoty spotřeby jednotlivých zásob: 

 A – poloţky, které se nejvíce podílejí na obratu (tvoří 80% spotřeby), je lepší 

objednávat častěji a v menším mnoţství  

 B – středně důleţité poloţky (dalších asi 15% spotřeby), objednávky jsou méně 

časté neţ u A. 

 C – málo důleţité poloţky, ale ve větším mnoţství. Objednávka je jednorázová 

s vyšší zásobou. 

Zásoby se zaznamenají, setřídí dle četnosti prodeje a vypočítají kumulativní součty 

hodnot, které se vyjádří v procentech. Ze získaných dat je dobré sestavit Paretův 

diagram. Na základě diagramu je moţné rozdělit zásoby podle toho, kde graf vykazuje 

nejzávaţnější neshody. Je také zapotřebí zaměřit se na dodavatele s velkým obratem. 

Při aplikaci metody XYZ se zásoby rozdělí na základě jejich obrátkovosti (podle 

charakteru spotřeby). 

 X – vysoká obrátkovost – zásoby se stálou spotřebou, budoucí spotřeba je 

snadno předvídatelná. 

 Y – poloţky s proměnlivou spotřebou. 
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 Z – nízká obrátkovost – zásoby s občasnou nepravidelnou spotřebou. 

V případě zásob AX je vhodné, pokud to podmínky dovolují, vyuţít metodu JIT (Just In 

Time). U kombinací AZ, BX je vyhovující rozptyl dodávek v řádu hodin. Při kombinaci 

CZ lze vyuţít dodání na náhodnou objednávku. 

Pro provedení komplexní analýzy je potřeba znát podrobněji problematiku zmíněných 

metod, přesné hodnoty jednotlivých zásob a informace o dodavatelích. 

Marketing 

Společnost do roku 2012 dodávala své výrobky pouze velkým odběratelům, kteří je dále 

prodávali ve svých obchodech převáţně zaměřených na topení a vodu. Nyní dodává 

výrobky také do hobby marketů. I přes nízké trţby z této oblasti prodeje je toto 

rozhodnutí pro firmu ziskem. Zákazníci získávají povědomí jak o výrobcích, tak o 

společnosti samotné. Zde by bylo vhodné zaměřit se i na vzhled výrobků. Budou-li 

jejich obaly v barevném provedení nebo s výrazným názvem firmy, zákazník si výrobku 

spíše všimne a snáze jej zaujme. V situaci, kdy se zákazník rozhoduje mezi dvěma 

stejnými výrobky od různých firem, má na jeho rozhodnutí vliv i samotný vzhled 

výrobku. Při odběru většího mnoţství obalů se cena balení 5000 ks obalů s potiskem 

společnosti pohybuje okolo 1,- Kč/ks. Nárůst trţeb nebude velký, sama společnost se 

prioritně zaměřuje na větší odběratele, tato reklama však pro ni určitě nebude ztrátová. 

Společnosti bych také doporučila uvést na svých webových stránkách seznam míst, kde 

je moţné její výrobky zakoupit. Moţnou formou propagace je pro společnost 

internetová reklama, nejlépe na stránkách věnovaných instalatérství a v internetových 

časopisech. Moţná je také reklama v časopisech pro volný čas. V současné době je však 

účinnější reklama internetová. Mnoho lidí vyuţívá různých sociálních sítí, zaloţením 

profilu na některé z nich se společnost dostává opět o krok blíţe svým zákazníkům. Má 

zde také moţnost upozornit je na různé slevy či na účasti na veletrhu. 

S přihlédnutím k výše zmíněnému bych společnosti doporučila spolupráci s některou 

z marketingových agentur, které se zabývají internetovou reklamou. Převáţně pro 
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střední podnik je její vyuţití výhodné. Agentura po zjištění informací, na které 

zákazníky cílit, po domluvě se zadavatelem vybere internetové stránky, kde reklamy 

umístí. Přesné umístění a cenu za umístění reklamního banneru domlouvá vybraná 

agentura s  majiteli konkrétních webových stránek. Další z moţností je například vyuţití 

reklamy AdWords u společnosti Google. Jedná se o zaplacení předních pozic ve 

výsledcích vyhledávání na serveru Google, kde společnost platí za kaţdé kliknutí 

(navštívení firemního webu). Odkaz na webovou stránku zadavatele firmy se zobrazí na 

přední pozici za předpokladu, ţe jsou vyhledávána vybraná klíčová slova (např. 

tvarovky, odpadní systémy, …). Tabulka uvádí vybrané produkty marketingové 

agentury bV24 a jejich ceny. 

Tabulka 30: Ceny vybraných produktů marketingové agentury bV24 (Zdroj: vlastní zpracování 

dle (18)) 

produkt cena 

Promo akce 1 500,- Kč 

Bannerová kampaň od 4990,- Kč 

Reklama na sociálních sítích dle počtu kliknutí 

Reklama ve vyhledávačích dle počtu kliknutí 
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Závěr 

Bakalářská práce si kladla za cíl zhodnotit finanční situaci společnosti Plast Brno a na 

základě provedené analýzy navrhnout vhodná opatření vedoucí k jejímu zlepšení. 

Tohoto cíle bylo v práci dosaţeno. Vybrané ukazatele byly vypočítány pomocí odborné 

literatury a některé z poměrových ukazatelů byly porovnány se dvěma českými 

konkurenčními společnostmi.   

Nejprve byly popsány jednotlivé metody finanční analýzy, které byly vyuţity 

v následující části práce. Analýza byla prováděna na základě účetních výkazů, 

výročních zpráv a informací získaných od zaměstnanců a vedení společnosti. Ze 

zjištěných výsledků je zřejmé, ţe si společnost vede velmi dobře a neustále se soustředí 

na svůj růst a na hledání nových příleţitostí investování. I přes ne příliš ideální výsledky 

některých ukazatelů, zejména vysokou likviditu, si společnost svoji politiku zdárně 

obhajuje. Její růst to pouze potvrzuje. 

Opatření navrţená v poslední kapitole vycházejí z výsledků ukazatelů, u kterých byly 

patrné určité nedostatky. Návrhy se týkaly řízení pohledávek a závazků, zásob a 

marketingu. V této části bylo také přihlédnuto k jiţ zmíněné politice společnosti. 

Zjištěné nedostatky však společnost a její budoucí existenci neohroţují.  
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Příloha 1: Rozvaha společnosti Plast Brno spol. s r.o. v tis. Kč 

      2008 2009 2010 2011 2012 

  AKTIVA CELKEM 001 53 131 45 247 50 620 51 710 56 239 

A. 

Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 002 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 003 31 478 28 233 24 294 23 510 23 415 

B.  I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 0 0 0 57 

B.  I. 1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 0 

         2. 

Nehmotné výsledky výzkumu a 

vývoje 006 0 0 0 0 0 

         3. Software 007 0 0 0 0 57 

         4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 0 

         5. Goodwill 009 0 0 0 0 0 

         6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 0 

         7. 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 011 0 0 0 0 0 

         8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 012 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 31 478 28 233 24 294 23 510 23 358 

B. II. 1. Pozemky 014 2 901 2 901 2 901 2 901 2 901 

         2. Stavby 015 20 816 19 236 17 720 16 267 14 877 

         3. 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 016 6 180 5 104 2 879 3 747 5 183 

         4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 0 

         5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0 0 

         6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 0 

         7. 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 020 390 0 0 0 0 

         8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 021 0 0 0 0 0 

         9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 1 191 992 794 595 397 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0 0 0 

B.III.1. 

Podíly v ovládaných a řízených 

osobách 024 0 0 0 0 0 

         2. 

Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 025 0 0 0 0 0 

         3. 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 026 0 0 0 0 0 

         4. 

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící 

osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0 0 

         5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 0 

         6. 

Pořizovaný dlouhodobý finanční 

majetek 029 0 0 0 0 0 

         7. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

finanční majetek 030 0 0 0 0 0 



 

 

C. Oběţná aktiva 031 21 464 16 973 26 214 28 045 32 621 

C.  I. Zásoby 032 13 448 11 216 13 208 14 459 18 175 

C.  I. 1. Materiál 033 2 420 1 857 2 613 2 782 4 001 

         2. Nedokončená výroba a polotovary 034 2 265 1 691 1 703 2 210 2 745 

         3. Výrobky 035 3 022 2 771 2 893 3 114 2 685 

         4. 

Mladá a ostatní zvířata a jejich 

skupiny 036 0 0 0 0 0 

         5. Zboţí 037 5 741 4 897 5 999 6 353 8 744 

         6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 0 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 039 49 54 1 0 0 

C. II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 20 32 0 0 0 

         2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0 0 

         3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 0 

         4. 

Pohledávky za společníky, členy 

druţstva a účastníky sdruţení 043 0 0 0 0 0 

         5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 16 16 0 0 0 

         6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 0 

         7. Jiné pohledávky 046 13 6 1 0 0 

         8. Odloţená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 048 4 273 3 938 6 047 5 802 6 885 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 4 032 3 837 5 524 5 128 5 077 

         2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0 0 

         3.  Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 0 

         4. 

Pohledávky za společníky, členy 

druţstva a účastníky sdruţení 052 0 0 0 0 0 

         5. 

Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 053 0 0 0 0 0 

         6. Stát - daňové pohledávky 054 142 0 353 220 1 643 

         7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 74 88 120 454 24 

         8. Dohadné účty aktivní 056 0 0 50 0 -59 

         9. Jiné pohledávky 057 25 13 0 0 200 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 3 694 1 765 6 958 7 784 7 561 

C.IV.1. Peníze 059 333 217 63 228 105 

         2. Účty v bankách 060 3 361 1 548 6 895 7 556 7 456 

         3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0 0 

         4. 

Pořizovaný krátkodobý finanční 

majetek 062 0 0 0 0 0 

D.  I. Časové rozlišení 063 189 41 112 155 203 

D.  I. 1. Náklady příštích období 064 189 41 81 154 121 

         2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 0 

         3. Příjmy příštích období 066 0 0 31 1 82 

 



 

 

      2008 2009 2010 2011 2012 

  PASIVA CELKEM 067 53 131 45 247 50 620 51 710 56 239 

A. Vlastní kapitál 068 21 120 26 859 31 494 38 592 46 916 

A.  I. Základní kapitál 069 7 314 7 314 7 314 7 314 7 314 

A.  I. 1. Základní kapitál 070 7 314 7 314 7 314 7 314 7 314 

         2. 

Vlastní akcie a vlastní obchodní 

podíly (-) 071 0 0 0 0 0 

         3. Změny základního kapitálu 072 0 0 0 0 0 

A. II.  Kapitálové fondy 073 1 455 1 455 1 455 1 455 1 455 

A. II. 1. Emisní áţio 074 0 0 0 0 0 

         2. Ostatní kapitálové fondy 075 1 455 1 455 1 455 1 455 1 455 

         3. 

Oceňovací rozdíly k přecenění 

majetku a závazků 076 0 0 0 0 0 

         4. 

Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách 077 0 0 0 0 0 

A.III. 

Rezervní fond, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 078 731 731 731 731 731 

A.III. 1. 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný 

fond 079 731 731 731 731 731 

          2. Statutární a ostatní fondy 080 0 0 0 0 0 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 6 375 11 620 17 359 20 493 29 093 

A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082 6 375 11 620 17 359 20 493 29 093 

          2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0 0 0 0 

A. V. 

Výsledek hospodaření běţného 

účetního období /+ -/ 084 5 245 5 739 4 635 8 599 8 323 

B. Cizí zdroje 085 31 980 18 278 19 094 12 681 9 278 

B.  I. Rezervy 086 0 0 0 0 0 

B.  I. 1. 

Rezervy podle zvláštních právních 

předpisů 087 0 0 0 0 0 

         2. 

Rezerva na důchody a podobné 

závazky 088 0 0 0 0 0 

         3. Rezerva na daň z příjmů 089 0 0 0 0 0 

         4. Ostatní rezervy 090 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 091 0 0 2 822 2 353 1 909 

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092 0 0 0 0 0 

         2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0 0 0 0 

         3. Závazky - podstatný vliv 094 0 0 0 0 0 

         4. 

Závazky ke společníkům, členům 

druţstva a k účastníkům sdruţení 095 0 0 2 800 1 100 1 100 

         5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0 0 0 0 

         6. Vydané dluhopisy 097 0 0 0 0 0 

         7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0 0 0 0 

         8. Dohadné účty pasivní 099 0 0 0 0 0 

         9. Jiné závazky 100 0 0 0 1 198 789 



 

 

       10. Odloţený daňový závazek 101 0 0 22 55 20 

B.III. Krátkodobé závazky 102 13 198 9 116 4 593 4 234 4 274 

B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 7 311 3 967 2 749 1 904 2 207 

         2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 0 0 0 

         3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0 0 0 

         4. 

Závazky ke společníkům, členům 

druţstva a k účastníkům sdruţení 106 0 0 99 96 39 

         5. Závazky k zaměstnancům 107 60 866 833 718 723 

         6. 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 108 322 319 487 414 373 

         7. Stát - daňové závazky a dotace 109 518 564 280 943 80 

         8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 0 0 0 38 0 

         9. Vydané dluhopisy 111 0 0 0 0 0 

       10. Dohadné účty pasivní 112 134 100 145 121 827 

       11. Jiné závazky 113 4 853 3 300 0 0 0 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 18 782 9 162 11 679 6 094 3 095 

B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 18 782 9 162 8 298 6 094 2 676 

          2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 0 0 3 381 0 419 

          3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 0 0 0 

C.  I. Časové rozlišení 118 31 110 32 437 45 

C.  I. 1. Výdaje příštích období 119 31 110 32 437 45 

         2. Výnosy příštích období 120 0 0 0 0 0 

 

  



 

 

Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti Plast Brno spol. s r.o. 

v tis. Kč 

      2008 2009 2010 2011 2012 

I. Trţby za prodej zboţí 01 41 588 43 055 43 154 44 922 43 691 

A. Náklady vynaloţené na prodané zboţí 02 30 355 31 858 31 800 32 405 31 124 

+ Obchodní marţe 03 11 233 11 197 11 354 12 517 12 567 

II. Výkony 04 47 518 41 422 42 361 44 115 46 739 

II.1. 

Trţby za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb 05 47 089 42 257 42 031 43 237 46 539 

   2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 422 -835 262 878 174 

   3. Aktivace 07 7 0 68 0 26 

B. Výkonová spotřeba 08 29 893 24 873 27 668 25 608 28 870 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 23 734 18 633 20 931 20 602 23 007 

   2. Sluţby 10 6 159 6 240 6 737 5 006 5 863 

+ Přidaná hodnota 11 28 858 27 746 26 047 31 024 30 436 

C. Osobní náklady 12 14 623 14 155 15 060 15 576 17 349 

C.    1. Mzdové náklady 13 10 721 10 561 10 982 11 371 12 397 

   2. 

Odměny členům orgánu společnosti a 

druţstva 14 0 0 0 0 0 

   3. 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 15 3 502 3 226 3 716 3 831 4 110 

   4. Sociální náklady 16 400 368 362 374 842 

D. Daně a poplatky 17 107 155 95 128 102 

E. 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 18 5 368 4 708 4 654 3 413 3 220 

    III. 

Trţby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálů 19 1 431 1 481 1 139 1 229 1 364 

    III.1. 

Trţby z prodeje dlouhodobého 

majetku 20 0 38 88 179 148 

     2. Trţby z prodeje materiálu 21 1 431 1 443 1 051 1 050 1 216 

F. 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodob. majetku a materiálu 22 1 227 1 186 823 788 731 

F.     1. 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 23 1 227 0 0 0 0 

        2. Prodaný materiál 24 0 1 186 823 788 731 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných 

poloţek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 25 323 157 182 185 293 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 242 -276 70 -680 -572 

H. Ostatní provozní náklady 27 977 509 600 210 680 

    V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 30 7 906 8 081 5 842 11 273 8 853 

    VI. 

Trţby z prodeje cenných papírů a 

podílů 31 0 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0 

    VII. 

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 33 0 0 0 0 0 



 

 

    VII.1. 

Výnosy z podílů v ovládaných a 

řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0 0 0 0 

          2. 

Výnosy z ostatních dlouhodobých 

cenných papírů a podílů 35 0 0 0 0 0 

          3. 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 36 0 0 0 0 0 

    VIII. 

Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 37 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 0 

    IX. 

Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 39 0 0 0 0 0 

L. 

Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 40 0 0 0 0 0 

M. 

Změna stavu rezerv a opravných 

poloţek ve finanční oblasti 41 0 0 0 0 0 

    X. Výnosové úroky 42 3 2 0 1 15 

N. Nákladové úroky 43 1 092 672 465 355 187 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 999 671 1 037 656 388 

O. Ostatní finanční náklady 45 1 076 900 642 812 781 

    XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření 48 -1 166 -899 -70 -510 -565 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 49 1 495 1 443 1 138 2 163 -35 

Q.     1. − splatná 50 1 495 1 443 1 116 2 130 0 

         2. − odloţená 51 0 0 22 33 -35 

** 
Výsledek hospodaření za běţnou 

činnost 52 5 245 5 736 4 634 8 600 8 323 

    XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0 0 0 

S.      1. − splatná 56 0 0 0 0 0 

         2. − odloţená 57 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 0 0 0 

T. 

Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 0 0 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní 

období 60 5 245 5 736 4 634 8 600 8 323 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 6 740 7 180 5 772 10 763 8 288 

 

  



 

 

Příloha 3: Horizontální analýza rozvahy společnosti Plast Brno 

spol. s r.o. 

  

Absolutní změna (v tis. Kč.) Relativní změna (v %) 

08/09 09/10 10/11 11/12 08/09 09/10 10/11 11/12 

AKTIVA CELKEM -7 884 5 373 1 090 4 529 -15% 12% 2% 9% 

Dlouhodobý majetek -3 245 -3 939 -784 -95 -10% -14% -3% 0% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 57         

Software 0 0 0 57         

Dlouhodobý hmotný majetek -3 245 -3 939 -784 -152 -10% -14% -3% -1% 

Pozemky 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

Stavby -1 580 -1 516 -1 453 -1 390 -8% -8% -8% -9% 

Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí -1 076 -2 225 868 1 436 -17% -44% 30% 38% 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek -390 0 0 0 -100%       

Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku -199 -198 -199 -198 -17% -20% -25% -33% 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0         

Oběţná aktiva -4 491 9 241 1 831 4 576 -21% 54% 7% 16% 

Zásoby -2 232 1 992 1 251 3 716 -17% 18% 9% 26% 

Materiál -563 756 169 1 219 -23% 41% 6% 44% 

Nedokončená výroba a 

polotovary -574 12 507 535 -25% 1% 30% 24% 

Výrobky -251 122 221 -429 -8% 4% 8% -14% 

Zboţí -844 1 102 354 2 391 -15% 23% 6% 38% 

Dlouhodobé pohledávky 5 -53 -1 0 10% -98% -100%   

Pohledávky z obchodních 

vztahů 12 -32 0 0 60% -100%     

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 -16 0 0 0% -100%     

Jiné pohledávky -7 -5 -1 0 -54% -83% -100%   

Krátkodobé pohledávky -335 2 109 -245 1 083 -8% 54% -4% 19% 

Pohledávky z obchodních 

vztahů -195 1 687 -396 -51 -5% 44% -7% -1% 

Stát - daňové pohledávky -142 353 -133 1 423 -100%   -38% 647% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 14 32 334 -430 19% 36% 278% -95% 

Dohadné účty aktivní 0 50 -50 -59     -100%   

Jiné pohledávky -12 -13 0 200 -48% -100%     

Krátkodobý finanční majetek -1 929 5 193 826 -223 -52% 294% 12% -3% 

Peníze -116 -154 165 -123 -35% -71% 262% -54% 

Účty v bankách -1 813 5 347 661 -100 -54% 345% 10% -1% 

Časové rozlišení -148 71 43 48 -78% 173% 38% 31% 

Náklady příštích období -148 40 73 -33 -78% 98% 90% -21% 

Příjmy příštích období 0 31 -30 81     -97% 8100% 

 

 



 

 

  

Absolutní změna (v tis. Kč.) Relativní změna (v %) 

08/09 09/10 10/11 11/12 08/09 09/10 10/11 11/12 

PASIVA CELKEM -7 884 5 373 1 090 4 529 -15% 12% 2% 9% 

Vlastní kapitál 5 739 4 635 7 098 8 324 27% 17% 23% 22% 

Základní kapitál 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

Rezervní fond, nedělitelný fond 

a ostatní fondy ze zisku 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

Zákonný rezervní fond / 

Nedělitelný fond 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

Výsledek hospodaření 

minulých let 5 245 5 739 3 134 8 600 82% 49% 18% 42% 

Nerozdělený zisk minulých let 5 245 5 739 3 134 8 600 82% 49% 18% 42% 

Výsledek hospodaření běţného 

účetního období /+ -/ 494 -1 104 3 964 -276 9% -19% 86% -3% 

Cizí zdroje -13 702 816 -6 413 -3 403 -43% 4% -34% -27% 

Dlouhodobé závazky 0 2 822 -469 -444     -17% -19% 

Závazky ke společníkům, 

členům druţstva a k účastníkům 

sdruţení 0 2 800 -1 700 0     -61% 0% 

Jiné závazky 0 0 1 198 -409       -34% 

Odloţený daňový závazek 0 22 33 -35     150% -64% 

Krátkodobé závazky -4 082 -4 523 -359 40 -31% -50% -8% 1% 

Závazky z obchodních vztahů -3 344 -1 218 -845 303 -46% -31% -31% 16% 

Závazky ke společníkům, 

členům druţstva a k účastníkům 

sdruţení 0 99 -3 -57     -3% -59% 

Závazky k zaměstnancům 806 -33 -115 5 1343% -4% -14% 1% 

Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 

pojištění -3 168 -73 -41 -1% 53% -15% -10% 

Stát - daňové závazky a dotace 46 -284 663 -863 9% -50% 237% -92% 

Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 38 -38       -100% 

Dohadné účty pasivní -34 45 -24 706 -25% 45% -17% 583% 

Jiné závazky -1 553 -3 300 0 0 -32% -100%     

Bankovní úvěry a výpomoci -9 620 2 517 -5 585 -2 999 -51% 27% -48% -49% 

Bankovní úvěry dlouhodobé -9 620 -864 -2 204 -3 418 -51% -9% -27% -56% 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 3 381 -3 381 419     -100%   

Časové rozlišení 79 -78 405 -392 255% -71% 1266% -90% 

Výdaje příštích období 79 -78 405 -392 255% -71% 1266% -90% 

Výnosy příštích období 0 0 0 0         

 

  



 

 

Příloha 4: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti Plast 

Brno spol. s r.o. 

  

Absolutní změna (v tis. Kč.) Relativní změna (v %) 

08/09 09/10 10/11 11/12 08/09 09/10 10/11 11/12 

Trţby za prodej zboţí 1 467 99 1 768 -1 231 4% 0% 4% -3% 

Náklady vynaloţené na prodané 

zboţí 1 503 -58 605 -1 281 5% 0% 2% -4% 

Obchodní marţe -36 157 1 163 50 0% 1% 10% 0% 

Výkony -6 096 939 1 754 2 624 -13% 2% 4% 6% 

Trţby za prodej vlastních 

výrobků a sluţeb -4 832 -226 1 206 3 302 -10% -1% 3% 8% 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti -1 257 1 097 616 -704 -298% -131% 235% -80% 

Aktivace -7 68 -68 26 -100%   -100%   

Výkonová spotřeba -5 020 2 795 -2 060 3 262 -17% 11% -7% 13% 

Spotřeba materiálu a energie -5 101 2 298 -329 2 405 -21% 12% -2% 12% 

Sluţby 81 497 -1 731 857 1% 8% -26% 17% 

Přidaná hodnota -1 112 -1 699 4 977 -588 -4% -6% 19% -2% 

Osobní náklady -468 905 516 1 773 -3% 6% 3% 11% 

Mzdové náklady -160 421 389 1 026 -1% 4% 4% 9% 

Náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní 

pojištění -276 490 115 279 -8% 15% 3% 7% 

Sociální náklady -32 -6 12 468 -8% -2% 3% 125% 

Daně a poplatky 48 -60 33 -26 45% -39% 35% -20% 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku -660 -54 -1 241 -193 -12% -1% -27% -6% 

Trţby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálů 50 -342 90 135 3% -23% 8% 11% 

Trţby z prodeje dlouhodobého 

majetku 38 50 91 -31   132% 103% -17% 

Trţby z prodeje materiálu 12 -392 -1 166 1% -27% 0% 16% 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodob. majetku a materiálu -41 -363 -35 -57 -3% -31% -4% -7% 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku -1 227 0 0 0 -100%       

Prodaný materiál 1 186 -363 -35 -57   -31% -4% -7% 

Změna stavu rezerv a 

opravných poloţek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů 

příštích období -166 25 3 108 -51% 16% 2% 58% 

Ostatní provozní výnosy -518 346 -750 108 -214% -125% -1071% -16% 

Ostatní provozní náklady -468 91 -390 470 -48% 18% -65% 224% 

Provozní výsledek hospodaření 175 -2 239 5 431 -2 420 2% -28% 93% -21% 

Výnosové úroky -1 -2 1 14 -33% -100%   1400% 

Nákladové úroky -420 -207 -110 -168 -38% -31% -24% -47% 

Ostatní finanční výnosy -328 366 -381 -268 -33% 55% -37% -41% 



 

 

Ostatní finanční náklady -176 -258 170 -31 -16% -29% 26% -4% 

Finanční výsledek hospodaření 267 829 -440 -55 -23% -92% 629% 11% 

Daň z příjmů za běžnou činnost -52 -305 1 025 -2 198 -3% -21% 90% -102% 

Splatná -52 -327 1 014 -2 130 -3% -23% 91% -100% 

Odložená 0 22 11 -68     50% -206% 

Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost 491 -1 102 3 966 -277 9% -19% 86% -3% 

Mimořádný výsledek 
hospodaření 0 0 0 0         

Výsledek hospodaření za účetní 
období 491 -1 102 3 966 -277 9% -19% 86% -3% 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 440 -1 408 4 991 -2 475 7% -20% 86% -23% 

 

  



 

 

Příloha 5: Vertikální analýza rozvahy společnosti Plast Brno spol. s r.o. 

  

Relativní změna (v %) 

2008 2009 2010 2011 2012 

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

Dlouhodobý majetek 59,25% 62,40% 47,99% 45,47% 41,63% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 

Software 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 

Dlouhodobý hmotný majetek 59,25% 62,40% 47,99% 45,47% 41,53% 

Pozemky 5,46% 6,41% 5,73% 5,61% 5,16% 

Stavby 39,18% 42,51% 35,01% 31,46% 26,45% 

Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 11,63% 11,28% 5,69% 7,25% 9,22% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 2,24% 2,19% 1,57% 1,15% 0,71% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběţná aktiva 40,40% 37,51% 51,79% 54,24% 58,00% 

Zásoby 25,31% 24,79% 26,09% 27,96% 32,32% 

Materiál 4,55% 4,10% 5,16% 5,38% 7,11% 

Nedokončená výroba a polotovary 4,26% 3,74% 3,36% 4,27% 4,88% 

Výrobky 5,69% 6,12% 5,72% 6,02% 4,77% 

Zboţí 10,81% 10,82% 11,85% 12,29% 15,55% 

Dlouhodobé pohledávky 0,09% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pohledávky z obchodních vztahů 0,04% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,03% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiné pohledávky 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 8,04% 8,70% 11,95% 11,22% 12,24% 

Pohledávky z obchodních vztahů 7,59% 8,48% 10,91% 9,92% 9,03% 

Stát - daňové pohledávky 0,27% 0,00% 0,70% 0,43% 2,92% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,14% 0,19% 0,24% 0,88% 0,04% 

Dohadné účty aktivní 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% -0,10% 

Jiné pohledávky 0,05% 0,03% 0,00% 0,00% 0,36% 

Krátkodobý finanční majetek 6,95% 3,90% 13,75% 15,05% 13,44% 

Peníze 0,63% 0,48% 0,12% 0,44% 0,19% 

Účty v bankách 6,33% 3,42% 13,62% 14,61% 13,26% 

Časové rozlišení 0,36% 0,09% 0,22% 0,30% 0,36% 

Náklady příštích období 0,36% 0,09% 0,16% 0,30% 0,22% 

Příjmy příštích období 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,15% 

 

 

 

 



 

 

  

Relativní změna (v %) 

2008 2009 2010 2011 2012 

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

Vlastní kapitál 39,75% 59,36% 62,22% 74,63% 83,42% 

Základní kapitál 13,77% 16,16% 14,45% 14,14% 13,01% 

Kapitálové fondy 2,74% 3,22% 2,87% 2,81% 2,59% 

Ostatní kapitálové fondy 2,74% 3,22% 2,87% 2,81% 2,59% 

Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 1,38% 1,62% 1,44% 1,41% 1,30% 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 1,38% 1,62% 1,44% 1,41% 1,30% 

Výsledek hospodaření minulých let 12,00% 25,68% 34,29% 39,63% 51,73% 

Nerozdělený zisk minulých let 12,00% 25,68% 34,29% 39,63% 51,73% 

Výsledek hospodaření běţného účetního 

období /+ -/ 9,87% 12,68% 9,16% 16,63% 14,80% 

Cizí zdroje 60,19% 40,40% 37,72% 24,52% 16,50% 

Dlouhodobé závazky 0,00% 0,00% 5,57% 4,55% 3,39% 

Závazky ke společníkům, členům druţstva a 

k účastníkům sdruţení 0,00% 0,00% 5,53% 2,13% 1,96% 

Jiné závazky 0,00% 0,00% 0,00% 2,32% 1,40% 

Odloţený daňový závazek 0,00% 0,00% 0,04% 0,11% 0,04% 

Krátkodobé závazky 24,84% 20,15% 9,07% 8,19% 7,60% 

Závazky z obchodních vztahů 13,76% 8,77% 5,43% 3,68% 3,92% 

Závazky ke společníkům, členům druţstva a 

k účastníkům sdruţení 0,00% 0,00% 0,20% 0,19% 0,07% 

Závazky k zaměstnancům 0,11% 1,91% 1,65% 1,39% 1,29% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 0,61% 0,71% 0,96% 0,80% 0,66% 

Stát - daňové závazky a dotace 0,97% 1,25% 0,55% 1,82% 0,14% 

Krátkodobé přijaté zálohy 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 

Dohadné účty pasivní 0,25% 0,22% 0,29% 0,23% 1,47% 

Jiné závazky 9,13% 7,29% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bankovní úvěry a výpomoci 35,35% 20,25% 23,07% 11,78% 5,50% 

Bankovní úvěry dlouhodobé 35,35% 20,25% 16,39% 11,78% 4,76% 

Krátkodobé bankovní úvěry 0,00% 0,00% 6,68% 0,00% 0,75% 

Časové rozlišení 0,06% 0,24% 0,06% 0,85% 0,08% 

Výdaje příštích období 0,06% 0,24% 0,06% 0,85% 0,08% 

Výnosy příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 


