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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá celkovou finanční analýzou firmy Lékárna na Selské 

s.r.o. v letech 2008 až 2012. Celkově je práce rozdělena na tři hlavní části a to na část 

teoretickou, část analytickou a část návrhovou. Teoretická část popisuje za pomoci 

vybrané literatury problematiku finanční analýzy a její ukazatele. Druhá část se skládá 

z obecné charakteristiky společnosti a provedené finanční analýzy. Ke zhodnocení 

finanční situace bylo využito analýzy stavových, rozdílových, tokových a poměrových 

ukazatelů a soustav ukazatelů. V návrhové části jsou na základě výsledků vybraných 

ukazatelů navrhnuty možná opatření, která by firmě měla pomoci zlepšit finanční 

situaci. Informačním zdrojem pro analýzu jsou účetní výkazy firmy.  

 

Abstract  

This bachelor thesis is focused on the overall financial analysis of the company Lekarna 

na Selske s.r.o. in the years 2008-2012.  The thesis is divided into three main parts -  

theoretical part, analytical part and suggestion part. The theoretical part describes the 

issue of financial analysis and its indicators by using selected literature.  The second 

part consists of the general characteristics of the company and financial analysis. All 

financial indicators from theoretical part were used to evaluate the financial status. In 

suggestion part based on results of selected indicators some action are suggested to help 

improve the financial situation of company. Source of information for analyzing are 

financial statements of the company.  
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 Úvod 

 

Finanční analýza představuje rozbor finanční situace podniku především za pomoci 

účetních výkazů a měla by být nedílnou součástí každé moderní společnosti. Díky 

finanční analýze je firma schopna se správně rozhodovat pří řízení svých 

podnikatelských aktivit a odhalovat možná rizika, která by v budoucnosti mohla 

vzniknout. Dále finanční analýza může sloužit k porovnání společnosti 

s konkurencí a ke zjištění postavení na trhu. 

Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Lékárna na Selské s.r.o.. 

Pro zpracování bakalářské práce je využito především účetních výkazů a to rozvahy 

a výkazu zisku za několik posledních let. Všechny tyto dokumenty jsou veřejně 

dostupné.  Dále je využito informací poskytnuté jednatelem společnosti. Práce je 

členěna do tří základních kapitol. V první kapitole jsou rozebrána teoretická východiska 

finanční analýzy, v druhé je provedena samostatná analýza za pomocí vybraných 

ukazatelů a v poslední kapitole jsou navrhnuty opatření, která by mohla pomoci zlepšit 

finanční situaci společnosti. 

Společnost Lékárna na Selské s.r.o. podniká v oblasti zdravotnictví a vlastní dvě lékárny 

základního typu. Jednu se sídlem v Brně a druhá se sídlem v Bílovicích nad Svitavou. 
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Cíl a metodika práce  

 

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti za pomoci 

finanční analýzy. Poté podle výsledků vybraných ukazatelů finanční analýzy navrhnout 

doporučení a opatření, která by společnosti pomohla zlepšit finanční situaci. Finanční 

analýza hodnotí období v letech 2008-2012 a jejím zdrojem k vypracování slouží účetní 

výkazy a to rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

Samotná bakalářská práce je strukturovaná do tří hlavních částí – teoretické, analytické 

a návrhové. Nejdříve jsou v teoretické části popsané, za pomoci odborné literatury, 

jednotlivé části analýzy a metody, které analýza využívá. Na základě těchto 

teoretických poznatků je následně zpracována analytická část. Analytická část obsahuje 

kromě provedené finanční analýzy také obecnou charakteristiku firmy a silné a slabé 

stránky firmy. Dále jsou v práci popsané příležitosti a hrozby, které firma očekává 

v budoucím podnikání. V návrhové části jsou na základě zjištěných informací z rozboru 

finanční analýzy doporučena možná opatření, které by firmě měla pomoci zlepšit její 

finanční situaci.  
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Finanční analýza 

Hlavním úkolem finanční analýzy je celkové posouzení finanční a ekonomické situace 

podniku identifikovat slabiny a určit silné stránky, na kterých by firma mohla stavět. 

Finanční analýza představuje finanční hodnocení minulosti, současnosti a také se snaží 

předpovídat budoucí finanční hospodaření společnosti. Jako nástroj ohodnocení 

finančního zdraví firmy je finanční analýza používaná různými ekonomickými subjekty, 

které mají zájem se dozvědět více o její hospodářské situaci. Ekonomickými subjekty, 

které mají zájem se formou finanční analýzy o firmě více dozvědět, mohou být 

například věřitelé jako dodavatelé nebo obchodní banky, manažeři firmy nebo například 

akcionáři. Analýza se ve většině případů spoléhá na veřejně dostupné údaje jako účetní 

závěrky nebo na údaje které sama společnost poskytne jako například o tiskové 

prohlášení (1; 2; 4). 

1.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Pro správné zpracování finanční analýzy je potřeba získání informací, které tvoří 

východisko pro dosažení výsledků, které mají pro firmu význam. Kvalita celé finanční 

analýzy závisí především na kvalitě a komplexnosti použitých vstupních informací. 

Tyto informace se při sestavování finanční analýzy nejčastěji čerpají z účetních výkazů. 

Tyto účetní výkazy pak můžeme dále rozdělit do dvou hlavních částí, a to na finanční 

účetní výkazy a na vnitropodnikové finanční výkazy. Finanční účetní výkazy jsou 

základem všech informací potřebných pro sestavení firemní finanční analýzy i přesto, 

že tyto výkazy jsou externí a poskytují informace především externím uživatelům. Jsou 

to informace jako přehled a struktura majetku, zdroje krytí, tvorba a využití výsledku 

hospodaření a přehled o peněžních tocích.  Vnitropodnikové účetní výkazy vycházejí 

z vnitřních potřeb firmy a vedou ke zpřesnění výsledků analýzy a snižují riziko 

odchylky od skutečnosti, jelikož se jedná o výkazy, které jsou sestavovány častěji.  

Abychom mohli začít sestavovat finanční analýzu je potřeba především tří základních 

účetních výkazů a to rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow (5; 16). 
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1.2.1 Rozvaha 

Rozvaha ukazuje k určitému okamžiku, většinou k poslednímu dni účetního období, 

majetek podniku neboli aktiva a také zdroje, kterými tento majetek financoval neboli 

pasiva. Rozvahou zjišťujeme především věrný obraz majetkové situace, zdroje 

financování a finanční situaci podniku. Při analýze rozvahy pak sledujeme především 

stav a vývoj bilanční sumy, strukturu majetku a přiměřenost velikosti jednotlivých 

položek a strukturu pasiv s důrazem na podíl vlastního kapitálu a bankovních 

a dodavatelských úvěrů (5; 8). 

1.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je přehledem o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření 

z provozní, finanční a mimořádné činnosti za běžné období. Při analýze sledujeme 

strukturu výkazu a dynamiku jednotlivých položek a snažíme se odpovědět na otázku 

jak položky výkazu zisku a ztráty ovlivnily výsledek hospodaření (5; 8). 

1.2.3 Výkaz Cash flow 

Výkaz cash flow neboli výkaz o přehledu peněžních toků nám ukazuje stav peněžních 

prostředků a jejich ekvivalentů. Cash flow slouží k posouzení skutečné finanční situace 

a odpovídá na otázku, kolik peněžních prostředků bylo vytvořeno a k jakému účelu byly 

využity. Peněžními toky se rozumí přírůstky a úbytky peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů (5; 8). 

1.3 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza a informace, které poskytuje, jsou centrem zájmu pro různé subjekty, 

které můžou být v jakékoliv interakci s podnikem. Tyto subjekty, využívající informace 

z finanční analýzy, můžeme rozdělit na uživatele interní a externí (15).  

1.3.1 Interní uživatelé 

Manažeři 

Manažeři potřebují finanční analýzu pro správné dlouhodobé i operativní finanční řízení 

a využívají ji v mnohem širším spektru než ostatní uživatelé. Z finanční analýzy 

potřebují znát především ziskovost provozu, efektivnost využívání zdrojů a likviditu 
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podniku aby si mohli ověřovat uskutečněná rozhodnutí, což jim pomáhá ke správnému 

stanovení majetkové struktury podniku a zdrojů jeho financování (8; 15). 

Zaměstnanci 

Zaměstnance zajímá především jistota zaměstnání a mzdová perspektiva. Z tohoto 

důvodu je zajímá především prosperita podniku a jeho stabilita (8; 15). 

1.3.2 Externí uživatelé 

Investoři, Akcionáři 

Investoři a akcionáři se zajímají především o ziskovost a rizikovost vloženého kapitálu. 

Dále se zajímají také o stabilitu a likviditu podniku, disponibilní zisk a tržní hodnotu 

podniku (8). 

Obchodní partneři 

Obchodní partneři jako například dodavatelé či odběratelé se z finanční analýzy zajímají 

především o platební schopnost, tedy schopnost platit své závazky, likviditu 

a dlouhodobou stabilitu (8; 15). 

Státní orgány 

Státní orgány využívají především sledování podniků se státní majetkovou účastí 

a přehledu finančního stavu podniků se státní zakázkou. Sledují také plnění daňových 

povinností (8; 15). 

Banky a jiní věřitelé 

Banky prověřují především riziko návratnosti poskytnutých úvěrů, rozhodují se, jestli 

vůbec úvěr poskytnout a pokud ano, v jaké výši. Z finanční analýzy požadují především 

likviditu a zadluženost (8). 

Konkurence 

Konkurence využívá analýzu pro srovnání s jejich výsledky, aby zjistila, jak si ostatní 

firmy vedou ve finančním řízení své firmy (8). 
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1.4 Kvantitativní metody finanční analýzy 

Základní metody finanční analýzy jsou založené na zpracování zjištěných údajů, které 

jsou obsaženy v účetních dokumentech a údajů z nich odvozených – ukazatelů. Podle 

toho se rozdělují na dvě skupiny, a to na metody absolutní a relativní. Budeme-li 

analyzovat přímo položky účetních výkazů, jedná se o metodu absolutní, s využitím 

absolutních ukazatelů V případě, že budeme používat vztah dvou různých položek 

účetních výkazů a jejich číselných hodnot, jedná se o metodu relativní s využitím 

relativních ukazatelů (3). 

1.4.1 Metoda absolutní 

Tato metoda spočívá v používání údajů zjištěných v účetních výkazech. Tyto údaje jsou 

považovány za absolutní ukazatele. Absolutní ukazatele vyjadřují určitý jev bez vztahu 

k jinému jevu. Jsou velmi citlivé na velikost podniku, což znemožňuje nebo komplikuje 

jejich použití při porovnávání výsledků různých podniků, můžeme je však dobře 

srovnávat v rámci jednoho podniku (3). 

1.4.2 Metoda relativní 

Spočívá v poměřování mezi údaji zjištěných v účetních výkazech. Relativní vyjadřují 

vztah dvou různých jevů a jejich číselná hodnota vyjadřuje velikost jednoho jevu 

připadající na měrnou jednotku druhého jevu. Z toho vyplývá, že jejich citlivost 

na velikost podniků je výrazně nižší (3). 

1.5 Metody elementární technické analýzy 

Elementární metody finanční analýzy pracují s ukazateli a při výpočtech využívají 

základní aritmetiku a procentní výpočty. Tato metoda je ve finanční analýze velice 

rozšířená. Při provádění analýzy podniku hraje důležitou roli časové hledisko. Proto 

se  elementární analýze rozlišují absolutní a tokové veličiny. Mezi základní ukazatele 

této analýzy patří absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. Analýza absolutních 

ukazatelů zahrnuje vertikální a horizontální analýzu a analýza rozdílových ukazatelů 

se pak zabývá především tokovými (1; 5). 

Podle rozdělení ukazatelů rozdělujeme následující metody (12; 8; 5): 

1) analýza stavových veličin  
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 horizontální analýza 

 vertikální analýza 

 

2) analýza rozdílových veličin 

 čistý pracovní kapitál 

 čisté pohotové prostředky 

 čistý peněžní majetek 

 

3) analýza tokových veličin 

 analýza cashflow 

 analýza tržeb 

 analýza nákladů 

  analýza zisku  

  

4) analýza poměrových ukazatelů 

  analýza rentability  

 analýza ukazatelů likvidity 

 analýza ukazatelů zadluženosti 

 analýza ukazatelů aktivity 

 

5) analýza soustavy ukazatelů 

 Altmanův index 

 index IN 05 

 du pont rozklad. 

Jednotlivé analýzy jsou rozebrány v následujícím textu. 

1.6 Analýza stavových veličin 

Analýza stavových veličin v sobě zahrnuje především horizontální a vertikální analýzu. 

Při provádění analýzy stavových veličin je potřeba provést procentní analýzu rozvahy 

na konci období a posoudit příčiny změn ve srovnání s minulým obdobím nebo 
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s předem stanovenými cíli. Dále je třeba posoudit skutečnou velikost položek rozvahy 

a posoudit příčiny této velikosti a zjistit vlivy které na velikost položek působí (8). 

1.6.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza, někdy označována jako analýza trendů, se zabývá časovými 

změnami absolutních ukazatelů, říká nám tedy o kolik procent či jednotek se jednotlivé 

ukazatele v čase změnily (5; 12). 

Vzorec 1: výpočet horizontální analýzy   

                                                 

                        
     

1.6.2 Vertikální analýza 

Naproti tomu vertikální analýza zkoumá vnitřní strukturu těchto absolutních ukazatelů. 

Jedná se vlastně o porovnání jednotlivých položek účetních výkazů s celkovou sumou 

aktiv a pasiv. Tato analýza zjednodušuje srovnání účetních výkazů s předchozím 

obdobím a usnadňuje srovnání podniku s ostatními podniky, které podnikají ve stejné 

oblasti (5). 

Vzorec 2: výpočet vertikální analýzy 

                               

               
     

1.7 Analýza rozdílových veličin 

Analýza rozdílových veličin se používá především k řízení likvidity podniku. Rozdílové 

ukazatelé se získávají rozdílem dvou absolutních ukazatelů. Tyto veličiny se označují 

také jako fondy finančních prostředků. Analýza těchto fondů je zaměřena především na 

čistý pracovní kapitál (5; 6; 15). 

1.7.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál, někdy označovaný jako provozní nebo provozovací kapitál je 

jeden z nejpoužívanějších ukazatelů analýzy rozdílových veličin a určuje nám optimální 

přiměřenou výši každé položky oběžných aktiv a také nám pomáhá nalézt jejich vhodný 

způsob financování. Čistý pracovní kapitál se vypočítá jako rozdíl mezi celkovými 
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oběžnými aktivy (OA) a celkovými krátkodobými pasivy Velikost čistého pracovního 

kapitálu určuje, jaké jsou platební schopnosti podniku. Čím vyšší čistý pracovní kapitál 

je, tím lepší je schopnost podniku platit své závazky (1; 5; 15). 

Vzorec 3: výpočet čistého pracovního kapitálu 

ČPK = OA- Kr tkodobé pasiva  

1.7.2 Čisté pohotové prostředky 

Jelikož mezi čistými pohotovými prostředky a likviditou neexistuje identita, musíme být 

při jeho sestavovaní opatrní. Mezi oběžnými aktivy se mohou vyskytovat položky jako 

například pohledávky s dlouhou dobou splatnosti, nedokončená výroba nebo neprodané 

výrobky, které mohou být velmi málo likvidní, až nelikvidní. Z tohoto důvodu se pro 

zjišťování okamžité likvidity používá čistý peněžní fond, který lze vypočítat jako rozdíl 

mezi pohotovými prostředky, kterými se rozumí peníze na bankovních účtech 

a ekvivalenty jako směnky či šeky, a okamžitě splatnými závazky. Při nejvyšším stupni 

likvidity se rozumí fond, který do pohotových peněžních prostředků zahrnuje jen peníze 

na běžných účtech a hotovost (1; 15). 

Vzorec 4: výpočet čistých peněžních prostředků 

ČPP = pohotové peně n  prost edky – okam itě splatné z vazky 

1.7.3 Čistý peněžní majetek 

Čistý peněžní majetek je sestavěn tak, že vedle pohotových prostředků a jejich 

ekvivalentů do oběžných aktiv zahrnuje ještě krátkodobé pohledávky. Představuje tak 

jakýsi kompromis mezi oběma výše uvedenými ukazateli. Proto se někdy nazývá 

peněžně pohledávkový finanční fond (3; 15). 

 Vzorec 5: výpočet čistého peněžního majetku 

ČPM = OA – z soby – nelikvidn  pohled vky – kr tkodob  pasiva 

1.8 Analýza tokových veličin 

Analýza tokových veličin není často používaná analýza, jelikož pro správné pochopení 

výsledků je potřeba znát interní informace firmy. Samotný výkaz CF podléhá rychlému 

stárnutí, protože téměř nic se při podnikání nemění rychleji než stav konta. U této 
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analýzy je potřeba provést procentní analýzu cash flow a výkazu zisku a ztráty 

za období, zjistit příčiny změn a porovnat skutečnost s plánovanými cíli.(8) 

1.8.1 Analýza cash flow 

Přehled cash flow nám ukazuje informace o tocích peněz za určitě období. Cílem CF 

je odpověď na otázku: Kolik peněžních prostředků firma vytvořila a k čemu je využila 

(5). Cílem samotné analýzy je zhodnocení příjmů a výdajů firmy za sledované období 

a poskytuje nám informace o tom, jak firma úspěšně hospodaří  v provozní a neprovozní 

činnosti a jaká aktiva a pasiva nově financuje (7). 

1.8.2 Analýza tržeb 

Analýza tržeb je zaměřena na posuzování úrovně a vývoje tržeb a na posuzování 

struktury tržeb a strukturních částí tržeb (8). 

V analýze tržeb sledujeme poměr pohledávek a tržeb, provozní výsledek hospodaření 

a výsledek před a po zdanění (12). 

1.8.3 Analýza nákladů 

Analýza nákladů vychází především z předem stanovených cílů podniku (8). Stejně jako 

u analýzy tržeb je potřeba posoudit úroveň a vývoj nákladů. 

1.8.4 Analýza zisku 

Zisk je hodnotou, která vyjadřuje, že výsledek hospodaření za dané období byl kladný 

(9). Analýza zisku srovnává dosahovaný zisk se strategickými cíli společnosti a zkoumá 

příčiny vývoje stavu, tedy, které faktory ovlivňují zvýšení a které faktory ovlivňují 

snížení zisku (8). 

1.9 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů dává do poměru položky výkazů vzájemně mezi sebou. 

Tím se představa o finanční situaci podniku ukazuje v rozšířených souvislostech (2). 

U poměrových ukazatelů je potřeba posoudit jejich úroveň, změnu a tempo růstu. 

Posoudit příčiny stavu a výsledky vyhodnocovat na základě srovnání. Srovnává 
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se většinou s plánem, s jinými podniky v oboru, s minulými výsledky anebo na základě 

expertních zkušeností (8). 

1.9.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita v praxi patří mezi nejvíce využívané ukazatele finanční analýzy. A to hlavně 

z důvodu, že ukazuje, jakého bylo dosaženo efektu s vloženým kapitálem (2).  

Rentabilita je tedy měřítkem schopností jak podnik vytváří nové zdroje a dosahuje zisku 

za pomoci investovaného kapitálu (5). U rentability rozlišujeme více 

ukazatelů. A to ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu (ROI), dále ukazatel 

rentability vlastního kapitálu (ROE), ukazatel rentability aktiv (ROA) a ukazatel 

rentability tržeb (ROS) (8). 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu - ROI 

Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu (ROI), který patří k nejdůležitějším 

ukazatelům a vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový vložený kapitál. Čitatel 

zlomku se v jednotlivých literaturách liší. Ve většině případů však bývá udáván zisk 

před zdaněním EBIT (Sedláček J.;  Holečková J.) (7; 9; 15). 

Vzorec 6: výpočet ROI 

    

               
 

Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 

Ukazatel, který ukazuje míru ziskovosti z vlastního kapitálu. Je vhodný především pro 

vlastníky firmy, aby zjistili, zda jejich vlastní majetek přináší dostatečný výnos. 

Vlastnicí posuzují zisk po zdanění jako výdělek z investovaného kapitálu. Ukazatel 

ROE ztrácí vypovídající schopnost, pokud je vlastní kapitál příliš nízký a pokud 

je analyzovaná společnost ve ztrátě (9; 15). 

Vzorec 7: výpočet ROE 

   1

               
 

                                                 
1
 Zisk po zdanění 
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Rentabilita celkových aktiv - ROA 

Ukazatel, který poměřuje zisk s celkovými aktivy, bez ohledu na to z jakých zdrojů jsou 

financována. Výkon celkového majetku je dán výdělkem, který představuje zisk před 

zdaněním. Rentabilita celkových aktiv nezávisí na struktuře majetku ani na úrokové 

a daňové sazbě, ale pouze na efektivní alokaci majetku a hospodárném využití (9; 15). 

Vzorec 8: výpočet ROA 

    

              
 

Rentabilita tržeb – ROS 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolik korun zisku připadá na jednu korunu tržeb. Do čitatele 

rentability tržeb se používají dvě varianty a to EBIT nebo EAT. Varianta s EBITem 

v čitateli se používá, když chceme porovnat podniky s jinými podmínkami. Varianta 

se ziskem po zdanění se používá pro výpočet ziskové marže, tedy kolik procent čistého 

zisku má firma z jedné koruny tržeb (14). 

Vzorec 9: výpočet ROS  

   

     
 

1.9.2 Ukazatele likvidity  

Likvidita je soubor potencionálně likvidních prostředků, které podnik vlastní a může 

je využít na úhradu svých závazků. Ukazatele likvidity dávají do poměru to čím je 

možno zaplatit s tím, co je nutné zaplatit a tedy nám ukazují schopnost firmy dostát 

svým závazkům (9). Pojem likvidita tedy není stav podniku, ale proces, který zahrnuje 

časovou dimenzi (8). Podle prostředků, které poměřujeme, se likvidita zpravidla člení 

na 3 základní ukazatele a to ukazatel okamžité likvidity, ukazatel pohotové likvidity 

a ukazatel běžné likvidity (5). 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita představuje likviditu v tom nejužším vymezení a bývá označována 

taky jako likvidita 1. stupně nebo cash ratio. Do tohoto ukazatele vstupují jen ty 
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nejlikvidnější položky a to pohotové platební prostředky. Pohotové platební prostředky 

představují sumu peněz v pokladně a na bankovních účtech a všechny ekvivalenty 

hotovosti (5). Okamžitá likvidita tedy ukazuje schopnost podniku v daném okamžiku 

uhradit splatné závazky. Pokud má podnik v daném okamžiku více pohotových 

platebních prostředků, než splatných závazků je podnik solventní. Samotná solventnost 

bývá v podniku prvořadým cílem a nutnou podmínkou pro přežití (8). Doporučené 

hodnoty pro okamžitou likviditu jsou v rozmezí 0,2 až 0,5 (5). 

Vzorec 10: výpočet okamžité likvidity 

       é    ě              

         é        
 

Pohotová likvidita  

Pohotová likvidita, někdy také označována jako likvidita 2. stupně, vyjadřuje schopnost 

podniku splatit své krátkodobé závazky, bez toho aniž by se musel zbavovat zásob. 

Do poměru se dávají oběžná aktiva očištěna o zásoby a krátkodobé závazky. Ideální pro 

podnik by měl být poměr 1:1, což by znamenalo, že podnik je schopen splatit veškeré 

splatné závazky bez nutnosti prodeje zásob (5). 

Vzorec 11: výpočet pohotové likvidity 

  ě                 

         é        
 

Běžná likvidita  

Běžná likvidita, také označována jako likvidita 3. stupně nebo current ratio, ukazuje, 

kolikrát jsou oběžná aktiva schopna pokrýt krátkodobé závazky podniku. Do poměru 

se zde dávají oběžná aktiva a krátkodobé závazky a výsledek vypovídá o tom, jak by 

byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškeré oběžné aktiva 

za hotovost. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je větší pravděpodobnost zachování 

solventnosti podniku. Doporučené hodnoty by měli být v rozmezí 1,5-2,5 (5). 

Vzorec 12: výpočet běžné likvidity 

  ě          

         é        
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1.9.3 Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluženost nám říká, že podnik ke své ekonomické činnosti využívá i jiné než 

vlastní zdroje (5). Ukazatele zadluženosti ukazují vztah mezi vlastními a cizími zdroji 

financování podniku a měří, v jakém rozsahu společnost dluhy využívá k financování. 

Podstatou analýzy zadluženosti je hledání ideální struktury mezi vlastními a cizími 

zdroji a k tomuto účelu slouží mnoho ukazatelů, například: celková zadluženost, 

koeficient samofinancování, ukazatel úrokového krytí (9; 5). 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost, někdy také nazývána jako ukazatel věřitelského rizika nebo debt 

ratio, ukazuje poměr celkových závazků k celkovým aktivům. Čím je podíl vlastního 

kapitálu větší, tím je pro věřitele větší bezpečí proti ztrátám v případě likvidace (5; 9). 

Vzorec 13: výpočet celkové zadluženosti 

            

              
 

Koeficient samofinancování  

Koeficient samofinancovaní je opakem celkové zadluženosti
2
. Tento koeficient 

vyjadřuje finanční stabilitu firmy a ukazuje do jaké míry je společnost schopna uhradit 

své potřeby z vlastních zdrojů (10). 

Vzorec 14: výpočet koeficientu samofinancování 

               

              
 

Doba splácení dluhu 

Tento ukazatel vyjadřuje, po kolika letech by byl podnik schopen splatit své dluhy, 

pokud by výkonnost podniku zůstala nezměněná (12). 

Vzorec 15: výpočet doby splácení dluhu 

                            

                 
 

                                                 
2
 Jejich součet se rovná 100% 
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Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát jsou úroky z poskytnutých úvěrů kryty 

výsledkem hospodaření za dané období, čili kolikrát je zisk vyšší než úroky. 

Doporučená hodnota se uvádí kolem 3x až 6x (9). 

Vzorec 16: výpočet úrokového krytí 

    

        é      
 

1.9.4 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity informují o tom, jak firma hospodaří se svým majetkem a jak dlouho 

v tomto majetku má vázané finanční prostředky (11). Tyto ukazatelé většinou ukazují 

dobu obratu
3
 nebo počet obrátek

4
 jednotlivých složek aktiv a pasiv (5). 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv, někdy nazývaný jako vázanost celkového vloženého kapitálu, 

udává, kolikrát se aktiva obrátí za dané období. Tento ukazatel se vyjadřuje poměrem 

tržeb k celkovým aktivům (9;5). Doporučené hodnoty se pohybují kolem 1,6 - 2,9 (8). 

Vzorec 17: výpočet obratu celkových aktiv 

     

              
 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel, nazývaný také ukazatel intenzity, nám udává počet dnů
5
 do doby 

spotřeby zásob. Doba obratu zásob by měla být klesající, tedy že k prodeji a novému 

naskladnění zboží dojde za co nejkratší dobu (12; 9). 

Vzorec 18: výpočet doby obratu zásob 

      

           
 

                                                 
3
 Jak dlouho trvá, než se položka využije 

4
 Kolikrát se daná položka využije při podnikání 

5
 Počet dnů se udává v průměru 
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Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů 

Tento ukazatel udává průměrný počet dnů, za kterých je inkaso tržeb drženo 

v pohledávkách. Doporučuje se, aby tato doba byla co nejkratší (12). 

Vzorec 19: výpočet doby obratu krátkodobých pohledávek 

         é                   

           
 

Doba obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů 

Tento ukazatel udává, jak dlouho společnost odkládá platbu svých závazků. Doporučuje 

se, aby tato doba byla delší než doba obratu krátkodobých pohledávek (12). 

Vzorec 20: výpočet doby obratu krátkodobých závazků 

         é                      

           
 

1.10 Soustavy ukazatelů 

Vzhledem k tomu, že předchozí ukazatele mají samy o sobě omezenou vypovídající 

schopnost, jelikož zachycují jen určitý úsek v činnosti podniku, začaly se tyto ukazatele 

uspořádávat do soustav, které dokážou vyjádřit souhrnnou charakteristiku celkové 

finančně-ekonomické situace a výkonnosti firmy pomocí jednoho čísla. Při sestavování 

soustav ukazatelů se rozlišují na dvě základní skupiny a to na soustavy hierarchicky 

uspořádaných ukazatelů a účelově vybrané skupiny ukazatelů (5; 8; 9). 

1.10.1 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů  

U soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů existuje matematická provázanost. 

Mezi typické příklady patří pyramidové soustavy, jejíž podstatou je podrobný rozklad 

ukazatele, který je na vrcholu této pyramidy. Jedním z nejvíce využívaných 

pyramidových rozkladů je Du Pont rozklad (5). 

1.10.2 Soustavy účelové vybraných skupin ukazatelů 

U účelově vybrané skupiny ukazatelů je cílem sestavit výběr ukazatelů tak, aby dokázal 

kvalitně diagnostikovat finanční zdraví podniku a správně předpovídal jeho vývoj 
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do budoucna. Vzhledem k tomu rozlišujeme dva typy modelů a to bankrotní model 

a bonitní model (5; 9). 

1.10.2.1 Bankrotní model  

Bankrotní model odpovídá na otázku, zda podnik do určité doby zbankrotuje. 

K nejčastějším symptomům patří problémy s běžnou likviditou, výše čistého pracovního 

kapitálu nebo problémy s rentabilitou celkového vloženého kapitálu (5).  

Altmanův index 

Altmanův index, někdy nazývaný Altmanův model nebo Altmanův index finančního 

zdraví, patří mezi bankrotní modely a ke svému stanovení využívá matematicko-

statistické metody. K výpočtu je potřeba pěti vybraných poměrových ukazatelů, jímž 

je přiřazena různá váha, z nich největší váhu má rentabilita celkového kapitálu (8; 5). 

Vzorec 21: výpočet Altmanova indexu pro firmu veřejně neobchodovatelnou 

Z=0,717X1+0,847X2+3,107X3+0,42X4+0,998X5 

Kde: 

X1 - Podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 

X2 -rentabilitu čistých aktiv 

X3 - EBIT/aktiva celkem 

X4 - tržní hodnotu VK/dluhy 

X5 vyjadřuje tržby/aktiva 

Zdroj: (5) 

Vypočtený výsledek se může pohybovat od -4 do +8 a čím je hodnota Z vyšší, tím 

je finanční zdraví podniku lepší. Je-li výsledek pod 1,2, signalizují se poměrně výrazné 

finanční problémy a tedy i možnost bankrotu. Je li výsledek v rozmezí 1,2 - 2,9 hovoří 

se o tzv. šedé zóně, což nám říká, že firma nelze označit ani jako finančně zdravou, ani 

jako firmu s problémy. Firmy s výsledkem vyšším, než 2,9 se interpretují jako firmy 

finančně zdravé (8; 5). 
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Index IN05 

Index IN05, nazývaný také jako index důvěryhodnosti, je index, který vymysleli 

manželé Neumaierovi. Výsledkem indexu je jedno číslo, které uvádí, zda firma v blízké 

době zkrachuje či nikoliv a dále jakou hodnotu firma vytváří pro své vlastníky. Stejně 

jako u Altmanova indexu se index IN05 skládá z více součástí, kterým je přiřazená 

určitá váha (13; 9). 

Vzorec 22: výpočet indexu IN05 

INO5 = 0,13K1+0,04K2+3,97K3+0,21K4+0,09K5 

kde:  

K1 - aktiva/cizí zdroje 

K2 - EBIT/nákladové úroky 

K3 - EBIT/aktiva 

K4 - výnosy/aktiva 

K5 -oběžná aktiva/krátkodobé dluhy 

Zdroj: (13) 

Vypočtený výsledek má nastavené hranice v rozmezí 0,9 až 1,6. Pokud je u zkoumané 

firmy výsledek horší než 0,9 tak firma spěje k bankrotu a pro vlastníky nevytváří 

žádnou hodnotu. Pokud je výsledek ve stanovených hranicích 0,9 až 1,6 

tak pravděpodobně vytvářejí hodnotu pro společníky, ale nelze soudit, zda zkrachují 

či nikoliv. Firmy s výsledkem vyšším než 1,6 pak vytváří hodnotu pro společníky 

a nespějí k bankrotu (13). 

 

1.10.2.2 Bonitní model  

Bonitní model se snaží pomocí výběru několika málo ukazatelů bodovým hodnocením 

stanovit bonitu hodnoceného podniku a stanovit tak, jestli se firma řadí mezi dobré či 

špatné firmy z hlediska mezifiremního srovnání (5; 9). 
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Kralickův rychlý test 

Bonitní model Kralickův rychlý test vybírá z každé z jednotlivých oblastí analýzy 

(rentabilita, likvidita, stabilita, výsledek hospodaření) jednoho ukazatele a podle 

výsledků těchto ukazatelů přiděluje body. Poskytuje tak rychlou a relativně dobře 

vypovídající možnost oklasifikovat vybranou firmu. Kralickův test pracuje 

s koeficientem samofinancování, dobou splácení dluhu z CF, CF v % tržeb 

a rentabilitou vlastního kapitálu (2; 9). 

Tabulka 1 - Kralickův rychlý test 

Ukazatel 
Výborné Velmi dobré Dobré  Špatné Ohrožení 

1 2 3 4 5 

Koeficient samofinancování > 30% > 20% > 10% > 0% negativní 

Doba splácení dluhu z CF (závazky/CF) < 3 roky <5 let <12 let více než 12 více než 30 let 

CF v tržbách (CF/tržby) > 10% > 8% > 5% > 0% negativní 

ROA > 15% >12 % > 8% > 0% negativní 

Zdroj (12) 

Aritmetickým průměrem všech čtyř ukazatelů dostaneme celkové hodnocení podniku. 

Bodové hranice mezi jedničkou a dvojkou představují bonitu podniku. Pokud se firma 

pohybuje mezi dvojkou a trojkou, pohybuje se firma v šedé zóně a pokud je výsledná 

hodnota vyšší než tři, signalizuje Kralickův test finanční problémy v podniku. (5) 
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2 Analýza součastného stavu 

2.1 Obecná charakteristika  

Datum zápisu:  19. dubna 2004 

Obchodní firma:   Lékárna Na Selské s.r.o. 

Sídlo:      Brno, Selská 102/104, PSČ 614 00  

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:   provozování nestátního zdravotnického zařízení - lékárna 

základního typu, specializovaný maloobchod 

Předmět činnosti:      pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, správa 

vlastního majetku 

Statutární orgán:  jednatel:  Mgr. Martin Všetečka, dat. nar. 27. prosince 

1973  Brno, Kamenná 203/28, PSČ 639 00  

Společníci:  Lucie Všetečková, dat. nar. 20. července 1973  Brno, 

Kamenná 203/28, PSČ 639 00  

 Základní kapitál:    200 000,- Kč 

 

2.2 Historie společnosti 

Společnost Lékárna na Selské s.r.o. byla založena 19. dubna 2004 Mgr. Martinem 

Všetečkou, který je jediný jednatel firmy.  Společníkem ve firmě je Lucie Všetečková, 

která do společnosti vložila vklad  200 000Kč.  

Od tohoto data sídlí společnost v Brně na adrese Selská 102/104, kde má svoji 

kamennou prodejnu, proto tedy název Lékárna na Selské. Jelikož firma byla dlouhodobě 

prosperující a disponovala volnými finančními prostředky, rozhodla se investovat a 28. 

prosince 2007 odkoupila druhou kamennou lékárnu v Bílovicích nad Svitavou 

od společnosti Delta spol. s.r.o., kterou firma označuje jako lékárna Bílovice. 
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2.3 Silné a slabé stránky společnosti 

2.3.1 Silné stránky 

U firmy považuji za silnou stránku především široký výběr sortimentu.  Kromě pacientů 

a jejich potřeb se firma zaměřuje také na potřeby lékařů a jiných odborníků z oblasti 

medicíny. Je schopna dodat sortiment, který potřebují například pouze dentisti, 

chiropraktici nebo jiní odborní specialisté.   

Dalšími silnými stránkami je komunikační dovednost a přístup majitele společnosti, 

pružnost a přizpůsobení se potřebám trhu a stabilní síť odebírajících lékařů, kteří tvoří 

až jednu třetinu veškerých tržeb lékárny. Dále bych zmínil, že velkou část svého zboží 

má lékárna skladem, tudíž je schopna dodávat zboží okamžitě. 

2.3.2 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky vzhledem k předmětu podnikání bych zařadil stísněné prostory obou 

lékáren. 

Dále jako slabou stránku vedení společnosti vidí chování a přístup některých 

zaměstnanců, kteří často chodí pozdě do práce a nejsou ochotni pomoci zákazníkům při 

výběru zboží. Bohužel vzhledem k přísným požadavkům na jednotlivé pozice 

je nedostatek profesionálů na trhu práce a firma nemůže tyto zaměstnance propustit.  

Další slabou stránkou je věcné a technické vybavení lékárny. Jelikož 

vyhláška  č. 92/2012 Sb. ministerstva zdravotnictví na věcné a technické vybavení 

lékárny klade přísné nároky na vybavení lékárny, jsou majitelé povinni nakupovat a 

udržovat vybavení v hodnotách desítek až stovek tisíc korun, které není potřebné pro 

běžný chod lékárny, jako například přistroj na výrobu očních kapek. Některé z toho 

nejsou dokonce využívány vůbec, ale jelikož je potřeba je mít, musí firma investovat 

nemalé prostředky do jejich nákupu a udržování. (17) 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=92/2012
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2.4 Příležitosti a hrozby vzhledem k předmětu podnikání 

2.4.1 Příležitosti 

Jako jednu z největších příležitostí k dalšímu rozšíření předmětu podnikání vidí 

společnost v možnosti dovozu a vývozu léčivých přípravku z/do zemí Evropské unie.  

V první řadě kvůli nedostatku některých léčivých prostředků v České republice 

a naopak velkého přebytku jiných.  

V druhé řadě kvůli odlišné ceně stejných přípravků na trzích zemí Evropské unie. Firma 

nejdříve musí získat licenci od Státního ústavu pro kontrolu léčiv, aby svoje podnikání 

mohla o dovoz a vývoz rozšířit. 

2.4.2 Hrozby 

K velkým hrozbám patří stále se rozšiřující konkurence a to především nekálá soutěž 

společnosti  Dr.Max. I když proti jejich nekalé soutěži typu “50kč sleva na recept“ (což 

je protizákonné) Česká lékárnická komora bojuje, zatím se nepodařilo jejich činnost 

zastavit. 

Další hrozbou, kterou společnost vnímá, je nestabilní a nespolehlivá situace 

ve zdravotnictví v závislosti na politickém spektru (nejsou pevné částky úhrad). Ceny 

léčivých přípravků za recept se neustále snižují, naopak volně prodejné zvyšují. 

2.5 Finanční analýza  

Následující část bakalářské práce vychází z metod finanční analýzy, které jsou 

rozebrané v teoretické části. Jako zdroj informací slouží účetní závěrky a to rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Tyto účetní závěrky jsou z let 2008 až 2012. 

2.5.1 Horizontální analýza aktiv a pasiv 

V této kapitole je rozebrána horizontální analýza aktiv a pasiv Lékárny na Selské s.r.o. 

v období 2008-2012.   

2.5.1.1 Horizontální analýza aktiv 

V následující  tabulce č. 2 je uvedena změna v jednotkách a v procentech u vybraných 

aktiv. 
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Tabulka 2 - Horizontální analýza aktiv 

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

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

Celková aktiva -4,8 -697 14,6 2009 -1,8 -286 -15,4 -2394 

DM 51,6 523 151,7 2332 -7,0 -270 -8,4 -302 

DNM -25,2 -29 -34,9 -30 -51,8 -29 -100 -27 

DHM 61,4 552 162,8 2362 -6,3 -241 -7,7 -275 

Oběžná aktiva -9,1 -1220 -3,0 -373 0,3 32 -17,6 -2098 

Zásoby -3,2 -102 19,8 616 -30,8 -1151 -3,8 -97 

Krátkodobé pohledávky -2,0 -148 -1,0 -75 -19,2 -1412 -21,3 -1269 

KFP -36,3 -970 -53,7 -914 329,3 2595 -21,6 -732 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Dlouhodobý majetek 

Výrazných změn ve sledovaném období u dlouhodobého majetku došlo v letech 2009 

a 2010. V roce 2009 došlo ke zvýšení dlouhodobého majetku o 51 %, jelikož 

se společnost rozhodla investovat mimo obor svého působení a koupila byt v Brně. 

Dále  do svého dlouhodobého majetku pořídila osobní automobil. V roce 2010 se zvýšil 

DM dokonce o 151 %, což bylo způsobeno investicemi do vybavení lékáren, kdy byly 

nakoupeny nové počítačové sestavy v hodnotě 500 000 Kč a lednice na uchování vakcín 

v hodnotě 300 000 Kč. Další velkou investicí v tomto roce bylo rekonstrukce 

a vybavení bytu, který firma koupila v roce předcházejícím. V následujících letech, již 

takto výrazné investice firma neuskutečnila a dlouhodobý majetek mírně klesal. 

Oběžná aktiva 

Oběžná aktiva tvoří především krátkodobé pohledávky, z nichž většina je 

za zdravotními pojišťovnami, dále zásoby léčivých přípravků v lékárnách a finanční 

majetek na bankovních účtech. 

V analyzovaném období došlo ke dvěma významným změnám ve velikosti oběžných 

aktiv a to v roce 2009 a 2012. V roce 2009 došlo ke snížení OA o 1,2 milionu korun, 

což bylo způsobeno především snížením krátkodobého finančního majetku, ze kterého 
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firma financovala nákup osobního automobilu. V roce 2012 došlo ke snížení 

krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku o více než 2 miliony 

korun, čímž byly pokryty krátkodobé závazky firmy. V roce 2011 došlo k nárůstu 

krátkodobého finančního majetku o 329 %, tedy o více než 2,5 milionu korun. Jelikož 

tento nárůst byl způsoben snížením pohledávek a prodejem zboží oběžná aktiva se 

téměř nezměnila. 

2.5.1.2 Horizontální analýza pasiv 

V následující tabulce č. 3 je uvedena změna v jednotkách a v procentech vybraných 

pasiv. 

Tabulka 3 - Horizontální analýza aktiv 

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

  v % v tis. Kč v % v tis. 

Kč 

v % v tis. Kč v % v tis. 

Kč 
Celková pasiva -4,8 -697 14,6 2009 -1,8 -286 -15,4 -2394 

Vlastní kapitál 1,2 95 3,8 310 3,7 318 2,6 230 

VH minulých let 42,0 2342 1,2 95 3,9 310 3,8 318 

VH běžného účetního období -95,9 -2247 226,3 215 2,6 8 -27,7 -88 

Cizí zdroje -12,5 -792 30,6 1699 -8,5 -617 -39,3 -2611 

Krátkodobé závazky -12,5 -792 30,6 1699 -8,5 -617 -39,4 -2619 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál firmy se každým rokem lehce zvyšuje, což je v podnikání žádoucí. 

Změny ve vlastním kapitálu firmy způsobují výsledky hospodaření z minulých let 

a výsledky hospodaření za běžné účetní období. Základní kapitál a rezervní fondy 

zůstávají ve sledovaném období na stejné úrovni. Výsledek hospodaření z minulých let 

každým rokem stoupá. K největší změně došlo v roce 2009, kdy se výsledek 

hospodaření z minulých let zvýšil o více než 42 %. V dalších letech již k tak výrazným 

zvýšení nedocházelo. 

K výrazným změnám vlastního kapitálu dochází u výsledku hospodaření běžného 

účetního období. Největší změnou byl rok 2009, kdy se výsledek hospodaření snížil 
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o 95 %, tedy o 2,2 milionu korun. Tato skutečnost je podrobněji rozebrána v kapitole 

vertikální analýza výkazu zisku a ztráty. 

Cizí zdroje 

Naprostou většinu cizích zdrojů společnosti tvoří krátkodobé závazky. Firma nikdy 

nepotřebovala ke svému provozu bankovní úvěry a výpomoci a veškeré výdaje 

financuje ze svých prostředků. Krátkodobé závazky se v každém roce výrazně mění od 

roku předešlého. K nejvýraznějším změnám došlo v roce 2010, kdy se závazky zvýšily 

o 30 % a 2012, kdy se naopak snížily o téměř 40 %. K těmto výrazným výkyvům 

dochází vzhledem k tomu, že splatnost těchto závazků je většinou do 30 dnů a dochází 

tak k rychlým změnám u této položky. 

2.5.2 Vertikální analýza aktiv a pasiv 

V kapitole 2.5.2 je rozebrána vertikální analýza rozvahy ve sledovaném období 2008-

2012 společnosti Lékárna na Selské s.r.o. 

2.5.2.1 Vertikální analýza aktiv 

V následující tabulce č. 4 je zobrazena vertikální analýza aktiv, tedy jaký mají vybrané 

položky aktiv vliv na celkovou strukturu majetku. 

Tabulka 4 - Vertikální analýza aktiv 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

 
v % v % v % v % v % 

Celková aktiva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dlouhodobý majetek 7,0 11,1 24,5 23,2 25,1 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 

Dlouhodobý hmotný majetek 6,2 10,5 24,1 23,0 25,1 

Oběžná aktiva 93,0 88,9 75,2 76,8 74,8 

Zásoby 22,2 22,6 23,6 16,6 18,9 

Krátkodobé pohledávky 52,3 53,9 46,6 38,3 35,7 

Krátkodobý finanční majetek 18,4 12,3 5,0 21,8 20,2 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek ve společnosti tvoří menší část celkových aktiv je tedy kapitálově 

lehkou společností. Dlouhodobý majetek tvoří ve společnosti především vybavení 

lékárny. Některé vybavení nutné pro fungování lékárny stojí v řádech stovek tisíců 

korun. Nejméně tvořil 7 % z celkových aktiv v roce 2008. V následujících letech došlo 

ke zvýšení až nad 20 % a to vlivem investic. Největší podíl měl dlouhodobý majetek 

v roce 2012 a to více než 25 %. Většinu dlouhodobého majetku tvoří majetek hmotný. 

Dlouhodobý majetek nehmotný tvoří ve všech letech méně než jedno procento 

z celkového dlouhodobého majetku. 

Oběžná aktiva 

Oběžná aktiva představují ve společnosti hlavní část celkového majetku. V roce 2008 

tvořila oběžná aktiva 93 % všech aktiv. V roce 2009 se stav snížil na necelých 89% 

a v následujících letech 2010 až 2012 představovala okolo 75 % všech aktiv. Oběžná 

aktiva firmy tvoří z největší části krátkodobé pohledávky. Tyto pohledávky tvoří 

v letech 2008 až 2010 zhruba 50 % všech oběžných aktiv. V letech 2011 a 2012 se 

poměr snížil až k 35%. Pohledávky společnost má většinou za zdravotními 

pojišťovnami a doktory, kterým dodává léčivé přípravky a vakcíny. Další položkou 

oběžných aktiv jsou zásoby. Ty tvoří v průměru kolem 20 % oběžných aktiv. Nejvíce 

z oběžného majetku tvořily zásoby v roce 2010 a to necelých 24 %. Zásoby ve firmě 

tvoří léčivé prostředky, doplňky výživy a ostatní zdravotnické potřeby. Poslední 

důležitou položkou oběžných aktiv je krátkodobý finanční majetek. Nejvyšší poměr 

v oběžných aktivech tvořil v roce 2012 a to přes 20 %. Nejméně pak v roce 2010 a to 5 

%, jelikož firma z tohoto majetku financovala investice do vybavení lékárny a bytu. 

Krátkodobý finanční majetek ve firmě tvoří peněžní prostředky uložené na bankovních 

účtech. Jelikož si firma veškeré výdaje financuje sama a nevyužívá bankovní úvěry 

a výpomoci, snaží se mít krátkodobý finanční majetek na dostatečně vysoké úrovni 

z důvodu neočekávaných situací.  
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2.5.2.2 Vertikální analýza pasiv 

V následující tabulce je zobrazena vertikální analýza pasiv, tedy jaký mají vybrané 

položky pasiv vliv na celkovou strukturu majetku. Výsledky vertikální analýzy pasiv 

jsou zobrazeny v tabulce č. 5. 

 

Tabulka 5 - Vertikální analýza pasiv 

  2008 2009 2010 2011 2012 

 

v% v% v% v% v% 

Celková pasiva 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 56,18 59,71 54,08 57,12 69,30 

Základní kapitál 1,38 1,45 1,27 1,29 1,52 

Rezervní fondy, nedělitelný fond 0,14 0,15 0,13 0,13 0,15 

VH minulých let 38,49 57,42 50,72 53,65 65,87 

VH běžného účetního období (+/-) 16,17 0,69 1,96 2,05 1,75 

Cizí zdroje 43,82 40,29 45,92 42,79 30,70 

Krátkodobé závazky 43,82 40,29 45,92 42,79 30,64 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Vlastní kapitál 

Z tabulky vertikální analýzy vyplývá, že vlastní kapitál firmy představuje vždy více než 

50% celkového majetku společnosti. Největší část z majetku představoval v roce 2012, 

kdy vlastní kapitál tvořil téměř 70 % majetku. V roce 2008 měl na vlastní kapitál velký 

vliv jak výsledek hospodaření minulých let, tak výsledek hospodaření běžného účetního 

období. V následujících letech se kvůli zvýšení nákladů firmy vliv výsledku 

hospodaření běžného účetního období výrazně snížil. V roce 2009 o 15 %, takže 

představoval pouze 0,69 % a v dalších letech kolem 2 % z celkových pasiv a již neměl 

tak výrazný vliv na vlastní kapitál. Nejvýznamnější položkou vlastního kapitálu je již 

výše zmíněný výsledek hospodaření minulých let, který kromě roku 2008 představuje 

téměř veškerý vlastní kapitál. 

Cizí zdroje  

Jelikož firma nevyužívá žádné externí formy financování, jako například bankovní 

úvěry, veškerý cizí kapitál se skládá z krátkodobých závazků. Tyto závazky v průběhu 

let 2008 až 2011 tvořily více než 40 % celkového majetku firmy. V roce 2012 došlo 
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vlivem snížení pohledávek a krátkodobého finančního majetku k úhradě většího 

množství krátkodobých závazků, které poté tvořily zhruba 30% z majetku společnosti. 

 

2.5.3 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

V této kapitole je rozebrána vertikální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty. 

Výsledky rozboru jsou zobrazeny v tabulce č. 6.  

Tabulka 6-  Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Tržby za prodej  

Z vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty je vidět že v letech 2009 a 2010 docházelo 

k nárůstu tržeb. V roce 2009 o 2,3 % a v roce 2010 dokonce o necelých 15 % což je 

zhruba 7,8 milionu Kč. V letech 2011 a 2012 došlo k poklesu tržeb a to v průměru 

o více než 10 %. Hlouběji se tržbám věnuje analýza tržeb. 

Náklady vynaložené na prodané zboží  

Z tabulky je patrné, že náklady stoupají a klesají stejně jako tržby, avšak ne přímo 

úměrně. V roce 2009 došlo k nárůstu tržeb o 2,3 % a nárůstu nákladů na prodané zboží 

o 7,27 % tedy tržby stouply o 1,2 milionů a náklady o 3,1 milionů. Důvodem je 

rozhodnutí vedení lékárny o rozsáhle investici. Obdobně je tomu u všech následujících 

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

  v % 

v tis. 

Kč v % 

v tis. 

Kč v % 

v tis. 

Kč v % 

v tis. 

Kč 

Tržby za prodej 2,35 1249 14,34 7793 -13,33 -8283 -9,87 -5317 

Náklady na prodané zboží 7,27 3140 17,52 8122 -16,26 -8861 -8,56 -3906 

Obchodní marže -19,1 -1891 -4,12 -329 7,55 578 -17,1 -1411 

Přidaná hodnota -35,3 -2321 -1,39 -59 -11,95 -500 -6,43 -237 

Provozní výsledek hospodaření -97,3 -2721 913,51 676 -36,40 -273 -26,6 -127 

VH za běžnou činnost -96,4 -2259 624,10 518 -45,59 -274 -29,6 -97 

VH za účetní období (+/-) -95,9 -2247 226,32 215 2,58 8 -27,6 -88 



 

39 

 

let. Právě tato skutečnost, že náklady rostou nadproporcionálně v porovnání s tržbami, 

způsobuje výrazné snížení výsledku hospodaření.  

Přidaná hodnota 

Přidaná hodnota je důležitým ukazatelem, který nám říká, kolik podnik vydělal 

v nejužším slova smyslu, tedy rozdíl tržeb a souvisejících nákladů (2). Z výkazu je 

patrné, že v roce 2009 klesla přidaná hodnota o 35 % a to i přesto, že tržby se zvýšily 

o 2,3 %. Ve všech následujících letech je tomu obdobně a přidaná hodnota klesá bez 

ohledu na zvyšující se nebo snižující se tržby. Jedním z hlavních důvodů klesající 

přidané hodnoty je intervence státu v roce 2009, kdy byly zavedeny regulační poplatky 

a takzvaná diferenciovaná přirážka, což znamenalo, že se zavedlo 5 cenových pásem, 

podle ceny léčivých přípravků a firmě tak klesly marže na lécích i o více než 20 %. O 

zbylou marži se navíc musela dělit s distributorem. 

Výsledek hospodaření za účetní období 

Vzhledem ke zvýšení nákladů v roce 2009 o více než 3 miliony se výsledek 

hospodaření snížil o 95 % (2,2 milionu) oproti roku 2008. V roce 2008 firma 

neprováděla žádné investice, proto byl výsledek hospodaření tak vysoký. V roce 2009 

firma změnila strategii podnikání a začala provádět investice. Jedním z hlavních důvodů 

těchto investic bylo, aby si firma snížila daňový základ. V letech 2010 a 2011 došlo ke 

zvýšení výsledku hospodaření, avšak nešlo o příliš výrazný nárůst. V roce 2012 opět 

nevýrazně klesl. 

2.5.4 Analýza rozdílových veličin 

Tato kapitola se zabývá třemi rozdílovými veličinami a to čistým pracovním kapitálem, 

čistými pohotovými prostředky a čistým peněžním majetkem. Tabulka č. 7 ukazuje 

výsledky analýzy rozdílových veličin. 

Tabulka 7 - Analýza rozdílových veličin (v tis. Kč) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

ČPK 7125 6697 4625 5274 5795 

ČPP -3677 -3855 -6468 -3256 -1369 

ČPM 3905 3579 891 2691 3309 



 

40 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

2.5.4.1 Čistý pracovní kapitál 

Z tabulky analýzy rozdílových veličin lze vyčíst, že firma disponuje dostatečným 

množstvím čistého pracovního kapitálu. Firma je tedy dostatečně solventní a je 

zajištěný správný chod podnikatelské činnosti. V letech 2009 a 2010 došlo vlivem 

snížení krátkodobého finančního majetku ke zmenšení ČPK. V letech 2011 a 2012 

se opět stav ČPK začal zvyšovat, což bylo opět způsobeno krátkodobým finančním 

majetkem a také snížením krátkodobých závazků. 

2.5.4.2 Čisté pohotové prostředky 

Záporná čísla u tohoto ukazatele naznačují, že firma by v případě okamžitého splacení 

svých závazků nedokázala své věřitele uspokojit. Tento ukazatel však je potřeba 

používat jen obezřetně, jelikož je snadno manipulovatelný zdržením nebo naopak 

dřívějším uskutečněním plateb. K největšímu snížení ČPP došlo v roce 2010, kdy došlo 

ke snížení finančního majetku téměř o milion korun a zároveň zvýšením krátkodobých 

závazků o necelé 2 miliony korun. 

2.5.4.3 Čistý peněžní majetek 

Kladná čísla u čistého finančního majetku nám ukazují, že firma je dostatečně solventní 

na to, aby při proplacení krátkodobých pohledávek byla schopna splatit veškeré své 

krátkodobé závazky. K výraznému snížení ČPK došlo opět v roce 2010, což stejně jako 

u předchozího ukazatele způsobil nárůst závazků a snížení finančního majetku. Fakt, že 

firma je v záporných číslech u ČPP a ve vysokých kladných číslech u ČPM naznačuje, 

že velká část prostředků je zadržována v krátkodobých pohledávkách. 

2.5.5 Analýza tokových ukazatelů 

Tato kapitola je zaměřena na analýzu cashflow, nákladů, tržeb a zisku. 

2.5.5.1 Analýza cashflow 

Následující tabulka č. 8 ukazuje výsledky cashflow z provozní a investiční činnosti a 

celkového cashflow. 
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Tabulka 8 - Analýza cashflow (v tis. Kč) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

CF z provozní činnosti -4551 391 2282 2641 -702 

CF z investiční činnosti 109 -523 -2332 270 302 

CF celkem -4442 -132 -50 2911 -400 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Cash flow z provozní činnosti by měl dosahovat vždy kladných výsledků. Toto 

nesplňuje rok 2008 a 2012. V roce 2008 byl sice vysoký výsledek hospodaření, ale 

došlo zároveň k velkému odlivu finančních prostředku a to kvůli snížení závazků o více 

než 4 miliony a ke zvýšení pohledávek a zásob o 3 miliony. V roce 2012 je sice 

cashflow z provozní činnosti v záporných číslech, avšak ne tolik jako v roce 2008. 

Tento záporný výsledek je zapříčiněn snížením závazků a tedy snížení finančních 

prostředků. V investičním cashflow lze pozorovat, že firma nejvíce investovala 

a navyšovala svůj majetek v letech 2009 a 2010. Kvůli tomuto faktu je výsledek 

cashflow z investiční činnosti záporný. Celkem cashflow vychází kromě roku 2011 

vždy záporně. Firma má tedy více peněžních výdajů než příjmů. Hlavním důvodem jsou 

již zmíněné investice a taky snižování závazků vůči věřitelům. 

2.5.5.2 Analýza tržeb 

Tržby společnosti rostly v letech 2009 a 2010 a to především díky orientaci společnosti 

na prodej vakcín od roku 2009 a většímu prodeji léčivých prostředků lékařům. Dále se 

do tržeb přidalo nájemné z bytu, který společnost pořídila. Od roku 2011 se především 

kvůli narůstající konkurenci a nekalé soutěži lékárenského řetězce Dr.Max tržby 

razantně snížily a to až o 10 milionů.  

2.5.5.3 Analýza nákladů 

V roce 2008 měla společnost velice nízké náklady, bylo tomu především kvůli zaměření 

společnosti na maximální zisky. Od roku 2009 vedení společnosti změnilo 

podnikatelskou strategii a začali se více zaměřovat na investování. Tímto krokem 

zvýšily náklady a podařilo se jim tak dosáhnout snížení základu daně. V roce 2008 daň 

z příjmu činila 691 tisíc korun. V roce 2009, kdy proběhly investice jako koupě bytu, 

automobilu a věcného vybavení lékárny tato daň činila pouze 29 tisíc korun. 
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2.5.5.4 Analýza zisku 

Analýza zisku už je jen výsledkem analýzy tržeb a nákladů. Je tedy vidět, že v roce 

2008, kdy byla firma zaměřena na co nejnižší náklady, s co možná nejvyšším ziskem, 

byl zisk 2,3 milionů. Zatímco v roce 2009, po změně podnikatelské strategie zisk klesl 

až k 95tisícům korun. V dalších letech se zisk společnosti ustálil kolem 300 tisíc korun. 

Inkaso z tržeb se tak kromě nákupu dalších zásob použilo také na zvýšení dlouhodobého 

majetku, který například v roce 2010 byl téměř čtyřnásobný oproti roku 2008. Je nutné 

podotknout, že snížení zisku nebylo zaviněno pouze investicemi, ale taky zavedením 

regulačních poplatků, které snížily marže společnosti. 

2.5.6 Analýza poměrových ukazatelů 

Následující kapitola se zaměřuje na ukazatele rentability, aktivity, likvidity 

a zadluženosti. 

2.5.6.1 Analýza rentability 

Tento ukazatel vyjadřuje poměr mezi ziskem a zdroji, které podnik na dosažení zisku 

využil. V této práci jsou využity ukazatele rentability vloženého kapitálu, rentability 

vlastního kapitálu, rentability celkových vložených aktiv a rentability tržeb. V grafu č. 1 

jsou zaneseny výsledky analýzy rentability. 

Graf 1- Vývoj ukazatelů rentability 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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Z grafu rentabilit lze vyčíst, že nejvýkonnějším zdrojem společnosti je vlastní kapitál, 

tedy kapitál, který do společnosti vložili společníci firmy, jelikož rentabilita vlastního 

kapitálu neboli ROE, dosahuje ve všech letech nejvyšších výsledků. Tento fakt je pro 

vedení firmy velice významný. Například v roce 2008 dosáhl tento kapitál výnosnosti 

necelých 30%. Z grafu je také patrné, že rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) 

se shoduje s rentabilitou vloženého kapitálu (ROI). Je tomu tak proto, že ukazatel ROA 

se liší tím, že nezohledňuje, z jakých zdrojů jsou aktiva financována, ale vzhledem 

k tomu, že společnost si veškeré aktivity financuje ze svých vlastních zdrojů, vychází 

tyto dva ukazatele stejně. Další výraznou skutečností je obrovský propad všech 

ukazatelů rentabilit v roce 2009, což bylo způsobeno nárůstem nákladků spojených 

s investicemi do vybavení lékáren a nákupem bytu, které výrazně snížily výsledek 

hospodaření, tedy zisk společnosti. Dále propad rentabilit způsobila již výše zmíněná 

intervence státu. V tomto roce dosahují ukazatelé hodnoty kolem 1% a firma tak téměř 

nevyprodukovala žádný zisk. V dalších letech došlo k mírnému nárůstu rentabilit.   

2.5.6.2 Analýza likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují jak je podnik schopen splácet své závazky. Tato část se 

zabývá běžnou likviditou neboli 3. stupně, likviditou pohotovou neboli 2. stupně 

a likviditou okamžitou neboli 1. stupně. V grafu č. 2 jsou zaneseny výsledky analýzy 

likvidity. 
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Graf 2 - Vývoj ukazatelů likvidity 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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Ukazatel okamžité likvidity vyjadřuje jak je firma schopna své závazky splatit pouze 

z nejlikvidnějších prostředků. Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 0,2 až 0,5. 

Kromě roku 2010, kdy došlo k velkému snížení finančního majetku a nárůstu závazků 

těchto hodnot firma vždy dosahuje. V roce 2012 dosáhla okamžitá likvidita hodnoty 0,7, 

což znamená, že pouze z finančního majetku by firma byla schopna splatit 70 % 

veškerých závazků.  Z výsledků je tedy patrné, že firma nemá problémy se solventností.  

2.5.6.3 Analýza zadluženosti 

Tato kapitola se zabývá zadlužeností podniku a jejím samofinancováním. V tabulce č. 9 

jsou uvedeny výsledky analýzy zadluženosti. 

Tabulka 9 - Analýza zadluženosti 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost 44% 40% 46% 43% 31% 

Koeficient samofinancování 56% 60% 54% 57% 69% 

Ukazatel úrokového krytí       6,70 4,80 

Doba splácení dluhu - 9,9 2,8 1,2 - 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Z analýzy zadluženosti vyplývá, že s výjimkou roku 2010 se celková zadluženost firmy 

postupně snižuje. Je potřeba podotknout, že veškerý cizí majetek firmy tvoří pouze 

krátkodobé závazky a firma nikdy nevyužívala bankovní půjčky. Obecně doporučené 

hodnoty jsou mezi 30 % až 50 % zadluženosti. Toto doporučení firma splňuje ve všech 

letech provedené analýzy. Koeficient samofinancování je zrcadlovým ukazatelem 

k celkové zadluženosti. Říká nám tedy, že více než 50 % firmy je tvořeno vlastním 

kapitálem. Doba splácení dluhu vychází z výsledku cashflow a vyjadřuje, za kolik let by 

firma, se svojí výkonností, byla schopna splatit veškeré dluhy. V roce 2008 a 2012 vyšel 

provozní cashflow v záporných číslech a proto v těchto letech nelze tato analýza 

provést. V roce 2009 by firmě trvalo své dluhy splatit téměř 10 let, následující rok, 

vzhledem k zlepšení výkonnosti by tyto dluhy trvalo splatit pouze necelé 3 roky.  
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2.5.6.4 Analýza aktivity 

Analýza aktivity ukazuje, jak firma hospodaří se svými aktivy a jak dlouhá doba je 

potřeba k jejich obměně. V následující tabulce č. 10 jsou zobrazeny výsledky ukazatelů 

aktivity. 

Tabulka 10 - Analýza aktivity 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 4x 4x 4x 3x 4x 

Doba obratu zásob (ve dnech) 22 21 22 17 18 

Doba obratu krátkodobých pohledávek (ve dnech) 51 49 43 40 35 

Doba obratu krátkodobých závazků (ve dnech) 43 37 42 44 30 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Z analýzy obratu celkových aktiv vyplývá, že za dané období se v aktiva v podniku 

obrátí alespoň 3x, ale většinou i 4x. Tato hodnota je vyšší než je obecně doporučená 

hodnota a firma tak může bez obav provádět investice, jelikož svůj majetek dostatečně 

využívá. Z doby obratu zásob vyplývá, že v průměru za 20 dní se naskladněné zásoby 

prodají, což je všeobecně velmi dobrý výsledek. Problém nastává při srovnání doby 

obratu pohledávek a závazků. Z analýzy těchto dvou ukazatelů je patrné, že až na rok 

2011, je doba inkasa pohledávek delší, než doba zaplacení závazků. Tato skutečnost je 

pro firmu nežádoucí, jelikož závazky musí splácet ze svých zdrojů, namísto toho, aby je 

platila z příjmu za prodané zboží. Pozitivním faktem je, že doba obratu pohledávek se 

postupně snižuje, což by v budoucnu mohlo znamenat, že firma bude moci závazky 

splácet z inkasa pohledávek. Doba obratu závazků se pohybuje v rozmezí 30 až 44 dnů, 

což lze pro věřitele společnosti považovat za přijatelnou hodnotu.   

Následující graf č. 3 ukazuje jednotlivé ukazatele analýzy aktivity ve sledovaném 

období. 
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Graf 3 - Doba obratu vybraných oběžných aktiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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říkají nejen jaká je současná situace podniku, ale také se snaží předpovídat možné 

budoucí problémy. 

2.5.7.1 Altmanův index 

Kapitola se zabývá Altmanovým indexem finančního zdraví. V následujícím grafu č. 4 

jsou zobrazeny výsledky výpočtů jednotlivých let Altmanova indexu.  
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Graf 4 - Vývoj Altmanova indexu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Altmanův index finančního zdraví říká, že pokud je výsledek tohoto indexu větší než 

2,9, je firma finančně zdravá. V jiném případě má firma finanční problémy a hrozí 

i možný bankrot. Společnost Lékárna na Selské s.r.o. má hodnoty ve všech letech vyšší 

než 2,9. Na základě výsledků Altmanova indexu finančního zdraví lze tedy říci, že se 

jedná o finančně zdravou firmu a v blízké době nehrozí bankrot, či výraznější problémy.  

2.5.7.2 Index IN05 

Následující tabulka č. 11 ukazuje vývoj výsledků Indexu IN05 ve sledovaném období. 

Tabulka 11 - Index IN05 

  2008 2009 2010 2011 2012 

IN 05 2,09 1,38 1,37 1,57 1,70 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Podle interpretace výsledků indexu IN 05 se firma v letech 2009 až 2011 nachází 

v zóně, kdy firma vytváří hodnotu pro vlastníky, ale nelze soudit, zda zbankrotuje či 

nikoliv. Tato zóna se pohybuje mezi 0,9 a 1,6. Nízký výsledek v letech 2009 a 2010 je 

způsoben i tím, že firma neměla žádné nákladové úroky a nejsou v těchto letech 

započítány do indexu. V letech 2008 a 2012, kdy výsledek indexu IN 05 je vyšší než 

1,6, nejenže firma vytváří hodnotu pro vlastníky, ale také pravděpodobné společnosti 

nehrozí bankomat. 
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2.5.7.3 Kralickův rychlý test 

U tohoto testu pracujeme se čtyřmi ukazateli. Výsledek každého z nich se bodově 

ohodnotí a body následně zprůměrují. U druhého a třetího ukazatele musíme cashflow 

upravit, jelikož v tomto případě vychází záporný. Cashflow si tedy určíme jako 

výsledek hospodaření za účetní období plus odpisy plus změna stavu rezerv (9). 

Tabulka č. 12 ukazuje výsledky hodnocení Kralickova rychlého testu. 

Tabulka 12 - Kralickův rychlý test 

 

 

 

 

 

V roce 2008 vyšla hodnota Kralickova rychlého testu 1,5, což pro společnost znamená, 

že firma je bonitní. V dalších letech se však firma pohybuje v šedé zóně, jelikož vždy 

vyšel aritmetický průměr hodnot 3. Tato hodnota je nejvíce ovlivněna ukazatelem ROA, 

který byl velmi nízký v letech 2009 až 2012 a také rentabilitou tržeb, která však nebyla 

měřena ziskem, ale cashflow. Tato rentabilita tržeb vycházela obdobně nízko, jako 

rentabilita tržeb měřená ziskem a proto tedy tak špatné bodové hodnocení. 

  

  2008 2009 2010 2011 2012 

Koeficient samofinancování 1 1 1 1 1 

Doba splácení dluhu z CF 1 3 3 3 3 

CF v tržbách  3 4 4 4 4 

ROA 1 4 4 4 4 

Celkem průměr 1,5 3 3 3 3 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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2.6 Souhrnné zhodnocení finanční situace 

Z provedené finanční analýzy společnosti Lékárna na Selské s.r.o. je patrné, že firma je 

finančně velice dobře řízená, jelikož téměř všechny ukazatelé vychází v doporučených 

hodnotách.   

Ukazatelé analýzy likvidity, doby obratu zásob, doby obratu celkových aktiv, 

samofinancování a Altmanova indexu dokonce vychází v nadprůměrných hodnotách, 

čili pokud by se tyto ukazatelé v průběhu následujících let lehce zhoršily, pořád by byly 

v doporučených hodnotách. 

Největší změnou ve sledovaném období je snížení rentability v roce 2009. V této době 

rentabilita klesla téměř na minimum a to zhruba na 1,5%, jelikož firma změnila strategii 

podnikání a také z důvodů intervence státu, kdy byly zavedeny regulační poplatky a 

takzvaná diferenciovaná přirážka, což znamenalo, že se zavedlo 5 cenových pásem, 

podle ceny léčivých přípravků a firmě tak klesly marže na lécích i o více než 20 %. 

V následujících letech se rentabilita sice lehce zvyšovala o několik procent, nedosáhla 

však již hodnot z roku 2008.  

Jako negativní skutečností lze posoudit výsledky cashflow, které vychází v záporných 

hodnotách, v roce 2008 dokonce vychází celkový cashflow -4,4 miliony Kč. Takto 

špatný výsledek je způsoben rozšiřováním investic a delší dobu inkasa 

pohledávek než závazků. Delší doba obratu pohledávek než závazků je také jeden 

z negativných výsledků, který z analýzy společnosti vyšel. 

V následující kapitole jsou navrhnuty změny, které by měly přispět ke zlepšení finanční 

situace v problémových oblastech. 
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3 Vlastní návrhy řešení 

 

Tato část bakalářské práce prezentuje vlastní návrhy na zlepšení finanční situace, která 

vychází z výsledků provedené finanční analýzy v letech 2008 – 2012. Jelikož se firma 

celkově jeví jako silná a stabilní společnost není nutné provádět výrazné změny ve 

finančním řízení. Mírně podprůměrných hodnot dosahuje firma především u ukazatelů 

rentability, cashflow a řízení pohledávek. Vzhledem k tomu, že v posledních letech 

udržují tržby klesající trend, bych navrhl také marketingový plán jak zvýšit tržby 

společnosti. 

3.1 Rentabilita 

I když cílem společnosti je rozšiřovat své investice na úkor zisku, bylo by žádoucí, 

alespoň lehce zvýšit ukazatele rentability. Jednou z možností jak dosáhnout vyšší 

rentability je zvýšit tržby lékáren, čemuž se věnuje kapitola marketing. Dále by 

společnost mohla omezit množství investic nebo tyto investice začít financovat z jiných 

zdrojů, než vlastních. Obecně platí, že zdroje, kterými je majetek krytý by měli být 

v podniku alespoň stejně dlouhou dobu, jako majetek samotný. Jelikož všechen cizí 

majetek, což je v průměru ve sledovaném období kolem 40-50 % celkových pasiv, tvoří 

pouze krátkodobé závazky, mohla by firma zažádat o dlouhodobý úvěr, kterým by 

financovala například investice do dlouhodobého majetku. Jelikož soustavy ukazatelů 

finančního zdraví ukazují, že firma by v budoucnu neměla mít finanční problémy, 

neměl by tento úvěr být problém splácet. 

3.2 Doba obratu pohledávek a závazků 

Problémem společnosti je delší doba obratu pohledávek z obchodních vztahů, než je 

doba obratu závazků z obchodních vztahů. Tato skutečnost má negativní vliv na 

finanční situaci podniku, jelikož firma musí své závazky splácet z vlastních finančních 

prostředků. Kdyby byla doba inkasa pohledávek kratší než závazků, firma by mohla své 

závazky platit z financí získaných z inkasa pohledávek. Firma by dále měla sledovat 

odběratele, kteří mají problém s platební schopností a například vystavovat zálohové 

faktury. Tedy například lékaři, kteří si objednají zboží, by nejdříve zaplatili zálohu a až 

poté by obdrželi zboží a fakturu na doplatek. Jinou možností by bylo dodávat zboží na 

dobírku. Dále by firma mohla nabídnout skonto, tedy určitou slevu za předčasné 
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proplacení pohledávky a naopak domluvit se na finančních pokutách, pokud zákazník 

překročí dobu splatnosti.  

Pokud by to bylo možné, a nenarušilo by to obchodní vztahy, mohla by společnost 

požádat své věřitele o prodloužení doby splatnosti. Jelikož v průměru je doba obratu 

pohledávek vůči závazkům delší jen o několik dnů, kdyby byli ochotni věřitelé 

posunout datum splatnosti například o týden, mohla by společnost inkasovat peníze 

z pohledávek dříve, než splatí své závazky. 

3.3 Cashflow 

Ve sledovaném období, kromě roku 2011, byl vždy výsledek celkového cashflow 

v záporných číslech.  Tento fakt je způsoben především jako výsledek dvou výše 

zmíněných faktorů, tedy rozsáhlých investic a delší doby obratu pohledávek na rozdíl 

od doby obratu závazků. Pokud by firma využila podnikatelského úvěru, ze kterého by 

financovala své investice, cashflow by se zvýšilo. Stejně tak by se cash flow zvýšilo, 

kdyby své závazky splácela z inkasa pohledávek a nikoliv ze svých vlastních finančních 

zásob. Další možnosti jak zvýšit cashflow je zvýšení tržeb, kterému se věnuje 

následující kapitola a také možný odprodej problémových pohledávek faktoringové 

společnosti.  

3.4 Marketing a zvýšení tržeb 

Společnost nevyužívá téměř žádných marketingových nástrojů, za pomoci kterých by 

přilákala zákazníky a zvýšila tak tržby. Proto si myslím, že investice v následujících 

letech by měly být směřovány především do podpory prodeje. V první řadě by měla 

společnost zavést věrnostní karty pro stálé zákazníky. Znamenalo by to, že firma by 

zákazníkům nabízela slevu, za věrnost. Pokud by si tedy zákazník nechal vystavit 

zákaznickou kartu, mohl by tak zboží mít za nižší cenu, než nabízí konkurence a lékárna 

sama.  

Zákazníci, kteří by využívali této věrnostní služby, by byly pravidelně, prostřednictvím 

elektronické pošty, informování o akcích a slevách, které v lékárně probíhají. 

Společnost by proto měla dělat různé akce, například sezónní nebo nabízet se slevou 

zboží, kterému se blíží konec doby spotřeby. 
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Dále by společnost měla aktualizovat své webové stránky a nabízet možnost objednání 

zboží přes internet. I když má společnost velké množství zásob, existují léčivé 

prostředky, které je nutno pro zákazníky objednávat.  Pro zákazníka to znamená, že 

musí přijít do lékárny, objednat si zboží a poté za několik dní se pro zboží vrátit 

a vyzvednout si jej. Pokud by nabízela možnost objednání zboží přes internetové 

stránky, mohli by si zákazníci zboží objednat v pohodlí domova. V případě, že zboží 

bude na skladě, dojde zákazníkovi sms nebo email, že jeho objednávka je připravena 

k vyzvednutí.  

Konkurenční výhodou Lékárny na Selské s.r.o. je klientela z řad doktorů a odborníků 

z praxe, kterým společnost nabízí potřebné zboží za velice výhodné ceny. Proto bych 

doporučoval dále rozšiřovat tuto klientelu. Například aktivně oslovovat tyto odborníky 

napříč celou ČR. Společnost by mohla dočasně zaměstnat obchodního zástupce, který 

by dokázal při osobních setkáních či jiné formě komunikace tyto klienty oslovovat 

a nabídnout jim možnost dlouhodobé spolupráce, která by byla pro obě strany výhodná.  

Dále by obchodní zástupce mohl lékařům v okolí obou lékáren nabídnout prodej zboží 

s nulovou marží za podmínky, že budou své pacienty posílat do lékáren nakupovat 

léčivé prostředky nebo doplňky stravy.  

Jak je již zmíněno v analytické části práce, velkou příležitostí jak zvýšit tržby je 

možnost dovozu a vývozu z a do zemí evropské unie, jelikož společnost dostala licenci, 

která tyto transakce umožňuje. Pro společnost to znamená, že může v jedné zemi EU 

nakoupit zboží, kde je jeho cena nízká a prodat v jiné zemi, kde je jeho cena vyšší. 

Všechny výše zmíněné nástroje by měly zvýšit tržby z prodeje zboží. 

3.5 Časový harmonogram změn 

V následujícím roce podnikání by si spolčenost měla zažádat o úvěr, například 

revolvingový, ze kterého by mohla začít financovat investice do podpory prodeje zboží. 

Přesněji tedy aktualizaci stránek s možnosti objednání zboží a zavedení věrnostního 

programu. V tomto roce by se mělo vedení společnosti také snažit využívat získanou 

licenci a začít obchodovat na trzích zemí EU. Pokud by tyto nástroje byly úspěšné a 

v následujícím roce zvýšily tržby, mohlo by vedení společnost zaměstnat obchodního 
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zástupce, který by byl schopen objíždět lékaře a odborníky z praxe po celé ČR a nadále 

zvyšovat tržby podniku.  

Za předpokladu, že by firma nadále po několik let prosperovala a své tržby zvyšovala, 

mohla by začít uvažovat o otevření lékárny i mimo oblast Brna a okolí. 

Návrhy na zkrácení doby inkasa pohledávek pomocí skonta či prodloužení doby 

splatnosti závazku by se firma měla snažit řešit co nejdříve. Pokud by to nepřineslo 

pozitivní výsledky, měla by zavést poplatky za zpoždění platby, či odprodávat 

pohledávky faktoringové společnosti. Dále by se měla pokusit omezit investice 

do dlouhodobého majetku. 
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4 Závěr 

Cílem této práce bylo provést komplexní finanční analýzu pomocí vybraných ukazatelů 

podniku Lékárna na Selské s.r.o. v letech 2008 až 2012. Tato analýza byla provedena na 

základě volně dostupných účetních výkazů a za pomoci jednatele společnosti. V první 

části práce jsou rozebrána teoretická  východiska finanční analýzy a metod, které 

analýza využívá. V další části je popsaná obecná charakteristika firmy, její silné a slabé 

stránky a také příležitost a hrozby v podnikání.  Největší prostor z druhé části 

je věnován samostatné finanční analýze společnosti. K finanční analýze byly vybrány 

analýzy ukazatelů stavových, rozdílových, poměrových a tokových veličin a dále 

soustav ukazatelů. Pomocí těchto finančních ukazatelů byla u společnosti provedena 

analýza silných a slabých stránek ve finančním řízení. 

Z výsledků analýzy vyplynulo, že firma má velice málo slabých stránek a s řízením 

financí nemá větší problémy. Velice dobrých výsledků firma dosahuje v oblasti 

likvidity, v řízení celkových aktiv a v řízení zásob. Menší problémy finanční analýza 

odhalila v řízení cashflow, v řízení pohledávek, v oblasti rentability a ve snižujících 

se tržbách za prodej zboží.  Z výsledku soustav ukazatelů vyplynulo, že firma 

je finančně zdravá, pro společníky vytváří hodnotu a neměl by v budoucnu firmě hrozit 

bankrot. 

V poslední části práce jsem zpracoval vlastní návrhy, které by měly firmě pomoci 

zlepšit svou finanční situaci v problémových oblastech. Doporučeno bylo především 

zvýšení tržeb za pomocí marketingových nástrojů, které firma do této doby nevyužívala, 

což by pomohlo zvýšit jak rentabilitu tak cashflow. Dále bylo navrhnuto pokusit 

se nefinancovat další investice pouze z vlastního kapitálu, ale také z cizího, například 

z úvěru a snažit se více domáhat zaplacení pohledávek do času splatnosti například 

za pomoci skonta.   

Myslím si, že stanovené cíle jsou v práci splněny. Bakalářská práce obsahuje 

provedenou finanční analýzu společnosti Lékárna na Selské s.r.o. na jejíž základě jsou  

navrhnuta opatření, která by měla firmě pomoci v problémových oblastech finančního 

řízení. 
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5 Přílohy 
 

Příloha 1 - Rozvaha (2008 - 2012 v tis. Kč) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Celková aktiva 14488 13791 15800 15514 13120 

Dlouhodobý majetek 1014 1537 3869 3599 3297 

Dlouhodobý nehmotný majetek 115 86 56 27   

Dlouhodobý hmotný majetek 899 1451 3813 3572 3297 

Oběžná aktiva 13474 12254 11881 11913 9815 

Zásoby 3220 3118 3734 2583 2486 

Krátkodobé pohledávky 7582 7434 7359 5947 4678 

Krátkodobý finanční majetek 2672 1702 788 3383 2651 

Časové rozlišení 0 0 50 2 8 

      

  2008 2009 2010 2011 2012 

Celková pasiva 14488 13791 15800 15514 13120 

Vlastní kapitál 8139 8234 8544 8862 9092 

Zakladní kapitál 200 200 200 200 200 

Rezervní fondy,nedělitelný fond 20 20 20 20 20 

Výsledek hospodaření minulých 
let 

5577 7919 8014 8324 8642 

VH běžného účetního období 
(+/-) 

2342 95 310 318 230 

Cizí zdroje 6349 5557 7256 6639 4028 

Krátkodobé závazky 6349 5557 7256 6639 4020 

Bankovní úvěry a výpomoci         8 

Časové rozlišení 0 0 0 13 0 

 

 

Příloha 2 - Výkaz zisku a ztráty (2008-2012 v tis. Kč) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej 53092 54341 62134 53851 48534 

Náklady vynaložené na prodané 
zboží 

43218 46358 54480 45619 41713 

Obchodní marže 9874 7983 7654 8232 6821 

Výkony 285 156 130 253 189 

Výkonová spotřeba 3594 3895 3599 4800 3552 



 

 

 

Přidaná hodnota 6565 4244 4185 3685 3448 

Osobní náklady 2714 3297 2753 2728 2721 

Daně a poplatky 60 5 10 7 8 

Odpisy DHaNM 607 850 523 368 321 

Tržby z prodeje DM a materiálu     270     

Zůstatková cena DM a 
materiálu 

    387     

Ostatní provozní výnosy   11 8   15 

Ostatní provozní náklady 389 29 49 105 63 

Provozní výsledek hospodaření 2795 74 750 477 350 

Výnosové úroky 238 38 3 2 4 

Nákladové úroky       61 61 

Ostatní finanční výnosy     1     

Finanční výsledek hospodaření 238 38 4 -59 -57 

Daň  z příjmů za běžnou činnost 691 29 153 91 63 

Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost 

2342 83 601 327 230 

Mimořádné výnosy   12 18     

Mimořádné náklady     309 9   

Mimořádny výsledek 
hospodaření 

  12 -291 -9   

Výsledek hospodaření za účetní 
období(+/-) 

2342 95 310 318 230 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

3033 123 463 409 293 

  


