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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti 

BASCOTRANS s.r.o. v letech 2010 až 2013 za pomoci vybraných metod finanční 

analýzy. Hlavním cílem práce je analyzovat současný finanční stav společnosti, 

porovnat ho s vybranými konkurenty a následně navrhnout vlastní způsob na jeho 

zlepšení. První část teoreticky popisuje vybrané metody finanční a strategické analýzy, 

které jsou následně použity v následující analytické části. Do závěrečné kapitoly jsou 

zařazeny vlastní návrhy na zlepšení hospodaření společnosti. 

 

Abstract 

This master’s thesis deals with evaluating the financial situation of a company 

BASCOTRANS s.r.o. between 2006 and 2010 with selected methods of financial 

analysis. The main goal of this thesis is to analyze the financial situation of the 

company, to compare it with selected competitors and then propose possible way to 

improve it. The first part describes selected methods of financial and strategic analysis, 

which are later used in the analytical part. The final part consist of own suggestions to 

improve financial situation and management of the company. 

 

Klíčová slova 

Horizontální a vertikální analýza, rentabilita, likvidita, Index IN05, PESTLE  analýza, 

SWOT analýza  

 

Key words 

Horizontal and vertical analysis, profitability, liquidity, Index IN05, PESTLE analysis, 

SWOT analysis 

 

 



 

 

 

Bibliografická citace 

SEREDNYCKÁ, O. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014. 108 s. Vedoucí diplomové 

práce Ing. Kristína Estélyiová, Ph.D. 

 

 



 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že 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 27. května 2014 

……………………………… 

                                                                                  Bc. Oksana Serednycká    



 

 

 

Poděkování 

Velmi ráda bych poděkovala Ing. Kristíně Estélyiové, Ph..D. za její odborné vedení a 

cenné rada, které mi dopomohly ke zpracování mé diplomové práce. Děkuji také 

společnosti BASCOTRANS s.r.o. za vstřícnost a veškeré potřebné informace, které mi 

ochotně poskytli.  

 

 



 

 

 

Obsah  

Úvod ................................................................................................................................ 10 

1 Cíl práce a metody zpracování ................................................................................ 11 
2 Teoretická východiska práce .................................................................................. 13 

2.1 Strategická analýzy .......................................................................................... 13 
2.1.1 PESTLE analýza ....................................................................................... 13 
2.1.2 Porterův model konkurenčního prostředí ................................................. 14 

2.1.3 Analýza interních faktorů organizace – McKinsey 7S ............................. 14 
2.1.4 Analýza SWOT ......................................................................................... 15 

2.2 Finanční analýza podniku ................................................................................ 16 
2.2.1 Uživatelé finanční analýzy ........................................................................ 17 
2.2.2 Zdroje dat pro finanční analýzu ................................................................ 18 

2.2.3 Přístupy k finanční analýze ....................................................................... 19 

2.3 Metody finanční analýzy .................................................................................. 20 

2.4 Aplikované metody a ukazatele finanční analýzy ............................................ 21 
2.4.1 Analýza absolutních ukazatelů (položek rozvahy) ................................... 21 
2.4.2 Analýza poměrových ukazatelů ................................................................ 22 
2.4.3 Analýza rozdílových ukazatelů ................................................................. 27 

2.4.4 Predikční modely – analýza soustav ukazatelů ......................................... 28 
2.4.5 Spider analýza ........................................................................................... 31 

3 Analýza problému a současné situace .................................................................... 32 
3.1 Základní údaje o společnosti ............................................................................ 32 
3.2 Základní charakteristika vybraných konkurentů .............................................. 33 

3.2.1 KVART INVEST s.r.o. ............................................................................. 34 
3.2.2 AHO -  dopravní služby, s.r.o. .................................................................. 35 

3.2.3 Autodoprava Smíšovský s.r.o. .................................................................. 35 

3.3 Strategická analýza společnosti BASCOTRANS s.r.o. ................................... 36 

3.3.1 PESTLE analýza ....................................................................................... 36 
3.3.2 Analýza oborového okolí .......................................................................... 41 
3.3.3 Analýza – Mc Kinsey 7 „S“ ...................................................................... 42 

3.3.4 SWOT Analýza ......................................................................................... 44 
3.4 Analýza absolutních ukazatelů ......................................................................... 46 

3.4.1 Horizontální analýza ................................................................................. 46 
3.4.2 Vertikální analýza ..................................................................................... 54 

3.5 Analýza poměrových ukazatelů ....................................................................... 61 

3.5.1 Analýza ukazatelů likvidity ...................................................................... 61 
3.5.2 Analýza ukazatelů aktivity ........................................................................ 63 

3.5.3 Analýza ukazatelů rentability ................................................................... 65 
3.5.4 Analýza ukazatelů zadluženosti ................................................................ 68 
3.5.5 Vývoj provozních ukazatelů ..................................................................... 69 

3.6 Analýza rozdílových ukazatelů ........................................................................ 71 
3.7 Analýza soustav ukazatelů ............................................................................... 73 

3.7.1 Kralickův Quick test ................................................................................. 73 
3.7.2 Index IN05 ................................................................................................ 74 

3.8 Spider analýza .................................................................................................. 76 
3.9 Souhrnné hodnocení finanční situace podniku ................................................ 78 

4 Vlastní návrhy řešení .............................................................................................. 83 



 

 

 

4.1 Vytvoření vlastních internetových stránek ....................................................... 83 

4.2 Fluktuace zaměstnanců .................................................................................... 84 
4.3 Řízení pohledávek ............................................................................................ 88 

4.3.1 Systém řízení pohledávek ......................................................................... 88 

4.3.2 Zlepšení likvidity – zavedení skonta ........................................................ 89 
4.3.3 Dopad řízení pohledávek na plnění závazků ............................................ 90 

4.4 Řízení rentability .............................................................................................. 90 
Závěr ............................................................................................................................... 93 
Seznam použité literatury ............................................................................................... 95 

Seznam tabulek ............................................................................................................... 98 
Seznam grafů .................................................................................................................. 99 
Seznam obrázků ............................................................................................................ 100 
Přílohy ........................................................................................................................... 101 



10 

 

Úvod 

Nedílnou součástí každého fungujícího podniku v národním hospodářství je strategické 

a finanční řízení, které musí být na takové úrovní, aby podnik obstál v tvrdém 

konkurenčním boji, který v odvětví dopravy bezpochyby je. Pomocí analýzy vybraných 

finančních ukazatelů získá podnik zpětnou vazbu o skutečném stavu, ve kterém se 

jednotlivé podnikové oblasti nacházejí. Ke zpracování analýzy výsledků hospodaření 

z minulých let pomáhají zejména základní účetní výkazy firmy. Při aplikaci finanční 

analýzy je nezbytně nutné dosažené výsledky správně argumentovat a zároveň také 

pochopit vztahy mezi jednotlivými ukazateli. Výsledky finanční analýzy neslouží pouze 

managementu podniku, ale také dalším zainteresovaným subjektům i případným 

investorům. 

Cílem diplomové práce je za pomoci teoretických poznatků, popsaných v první částí 

práce, provést vybrané metody finanční analýzy ke zhodnocení finanční situace 

společnosti BASCOTRANS s.r.o. v letech 2010-2013. Ukazatele budou dále doplněny o 

srovnání s vybranými konkurenty. Na závěr bude provedena i analýza soustav 

ukazatelů, které shrnou předchozí výsledky analýz jednotlivých ukazatelů.  

Pro dosažení komplexního pohledu na analyzovaný podnik bude v práci použita i 

strategická analýza, která zkoumá, jak vnitřní, tak i vnější prostřední, ve kterém se 

podnik nachází. Vnější prostřední a jeho vliv zkoumá PESTLE analýza, která popisuje 

aktuální situaci sledovaných oblasti, jak politickou, ekonomickou či legislativní. 

Strategická analýza je zakončena SWOT analýzou, která shrnuje silné a slabé stránky 

analyzovaného podniku, jeho příležitosti i hrozby. K tomu, aby se podnik udržel 

v konkurenčním prostředí, je důležité, aby management navrhnul vhodnou podnikovou 

strategii. Aby se management rozhodl správně, potřebuje k tomu odpovídající 

informace k plánování vize dalšího rozvoje, ty můžou poskytnout právě výsledky 

strategické analýzy.  

Diplomová práce si vytýčila za cíl, navrhnout několik možností změn a být nápomocná 

rozhodnutí managementu. Závěrečná část se tedy věnuje shrnutí finanční situace a 

následuje kapitola s návrhy na zlepšení zjištěné situace, ve které se podnik nachází. 

Tyto návrhy jsou reálně proveditelné a jejích zavedení slibuje zlepšení jak finančního 

zdraví podniku, tak i problému vyplývajících ze strategické analýzy společnosti.  



11 

 

 

1 Cíl práce a metody zpracování 

 .Vymezení problému 

Nejen s ohledem na špatnou situaci v oboru dopravy je velmi důležité hodnotit finanční 

zdraví dotčeného subjektu a také přispět vlastními návrhy na jeho zlepšení, tak abychom 

upevnili pozici firmy na trhu. 

 Hlavní cíl 

Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace podniku 

BASCOTRANS s.r.o. v letech 2010 až 2013 pomocí zvolených metod finanční analýzy, 

identifikovat slabé stránky v této oblasti a na základě výsledků analýzy navrhnout 

opatření, která povedou ke zlepšení finančního zdraví podniku.  

 Parciální cíle 

Pro splnění globálního cíle musí být naplněny následující dílčí cíle: 

1. Sestavení strategických analýz pro stanovení současné situace podniku SLEPTE, 

7S, Porterův model pěti konkurenčních sil a na základě toho také SWOT 

analýza. 

2. Stanovení úrovně podniku za pomoci horizontální a vertikální analýzy, analýzy 

poměrových ukazatelů a rozdílových ukazatelů. Odhalení trendů stanovených 

ukazatelů a zároveň jejích vývoj v čase. 

3. Vyhodnocení výsledků, stanovení finanční situace podniku. Identifikace silných 

a slabých stránek společnosti. 

4. Srovnání firmy BASCOTRANS s.r.o. s oborovými konkurenty.  

5. Návrh opatření vedoucí ke zlepšení finančního zdraví podniku. 

 Metody zpracování  

Vědecký postup: zachycuje pozorovaný stav, je založen na materiálních pojmech 

popisujících kvantitativní a kvalitativní vlastnosti objektu. Pro vědecký popis je důležitá 

úplnost záznamu a také z něho vyplívající požadavek objektivity.  

Analýza: je metoda, představující proces rozkládání celku na jeho jednotlivé části, kdy 

je rozlišováno podstatné od nepodstatného. Analýza byla použita při rozboru 

jednotlivých ukazatelů a faktorů finanční analýzy a strategické analýzy. 
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Syntéza: neboli slučování částí předmětu nebo jevu se navzájem doplňuje s analýzou a 

zároveň je k ní opačným procesem. Syntéza rozebírá skládání jevu či procesu z několika 

základních části v celek.  

Indukce: Metoda indukce znamená zobecňování, kdy je usuzováno z jednotlivého na 

obecné, neboli postup při kterém dojdeme k obecným závěrům. Je důležité rozlišit 

indukci úplnou, v případě že jsou nám známa všechna dílčí fakta, a neúplnou kdy 

známe jen některá fakta a z nich usuzujeme obecné závěry. 

Dedukce: V tomto případě odvozuje své výroky, již z dříve známých výroků, a to na 

základě logiky. Při interpretaci jednotlivých výsledků finanční analýzy bude aplikována 

metoda dedukce.  

Abdukce: znamená, najít zákon, který dokáže vysvětlit výsledek. U tohoto typu úsudku 

musí být vytvořeny hypotézy pro pozorované jevy, které ho mají zdůvodnit.  

Komparace: Tuto metodu chápeme jako srovnávání údajů o chování daného objektu 

v různém prostředí, na základě toho usuzujeme o vlastnostech věcí (30, 31).  
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2 Teoretická východiska práce 

 „Z nepřehledného množství vztahů vytvářejících podnikové hospodářství je možno 

vybrat relativně omezený počet těch, které mají jak z hlediska poznávání, tak i 

ovlivňování rozhodující význam“ (Sekerka, str. 8). 

2.1 Strategická analýzy 

2.1.1 PESTLE analýza 

Pokud chceme analyzovat podnik, musíme si nejprve podívat na jeho okolí, kde 

podnik působí. Změny trendů okolí totiž mohou mít vliv na náš podnik. Pro analýzu 

prostřední použijeme další ze strategických analýz tzv. PESTLE analýzu, což 

představuje analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů. 

Pro nás je důležité zjistit, jak bude podnik reagovat na vlivy změn svého okolí. 

Analýza byla několikrát modifikována a v současném období zahrnuje tyto sledované 

oblasti: 

 Politické (potencionální a existující působení politických vlivů) – řadíme sem 

například hodnocení politické stability, politický postoj, hodnocení externích 

vztahů, politické vlivy různých skupin.  

 Ekonomické (působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky) – můžeme 

jmenovat hodnocení makroekonomické situace, dostupnost finančních zdrojů, 

daňové faktory.  

 Sociální (působení sociálních a kulturních změn) – spatřujeme zde demografické 

charakteristiky, charakteristika trhu práce, sociálně-kulturní aspekty, dostupnost 

pracovní síly apod.  

 Technologické (dopady nových a vyspělých technologií) – zahrnujeme sem 

například způsob, jakým vláda přistupuje k oblasti výzkumu a v jaké míře ji 

podporuje. Hodnotíme výši výdajů na výzkum, nové vynálezy a objevy i 

rychlost morálního zastarávání.  

 Legislativa (vliv národní, evropské a mezinárodní legislativy) – jako legislativní 

faktory můžeme jmenovat například existenci a funkčnost zákonných norem, 

nedostačující legislativu, funkčnost soudů, vymahatelnost práva.  
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 Ekologické (místní, národní a světová ekologická problematika a otázky jejího 

řešení) – k těmto faktorům řadíme přírodní a klimatické vlivy, globální 

environmentální hrozby a legislativní opatření vedoucí k ochraně životního 

prostředí (4, 21). 

Metoda PESTLE je velmi žádoucí pro analýzu a jako podklad pro predikci budoucího 

vývoje strategického prostředí v procesu rozhodování a směřování organizace, zároveň 

je to i časově náročný proces.  

2.1.2 Porterův model konkurenčního prostředí 

Podstatou formulování konkurenční strategie je uvedení podniku do vztahu k jeho 

prostředí. Struktura odvětví má velký vliv na určování konkurenčních pravidel hry a 

také na stanovení strategií firmě potenciálně dostupných. Jelikož vnější vlivy působí na 

všechny firmy v odvětví, je klíčová rozdílná schopnost firem vyrovnat se s nimi (21, 6). 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí je velmi často využívaným 

nástrojem analýzy oborového okolí. Model vychází z toho, že strategická pozice firmy 

je určována působením pěti hybných sil: 

1. Vyjednávací vliv odběratelů. 

2. Vyjednávací vliv dodavatelů. 

3. Ohrožení ze strany nově vstupujících firem. 

4. Tlak ze strany substitutu. 

5. Intenzita soupeření mezi stávajícími konkurenty.  

Důležitým výstupem Porterovy analýzy by měla být identifikace jak potenciálních 

hrozeb, tak i příležitostí, za pomocí kterých by se daly zjištěné hrozby eliminovat. 

Využití Porterova modelu je možné jak při strategické analýze prostředí firmy, tak i při 

hodnocení navržené strategie (5, 19). 

2.1.3 Analýza interních faktorů organizace – McKinsey 7S 

Model 7S společnosti McKinsey rozebírá základní pilíře úspěchu firmy, je určena 

k analýze vnitřního prostření firmy a je považován za jednu ze základních analýz 

vnitřního prostředí. Tento model nahlíží na společnost, jako na množinu sedmi 

základních faktorů, které jsou vzájemně podmiňované, ovlivňované a rozhodují o 

úspěšnosti zvolené strategie. Zmiňovaných 7 elementů rozdělujeme na "tvrdé" a 

"měkké" faktory podle McKinseyho (16, 19). 
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Tvrdé elementy: 

 Strategy (strategie) – ukazuje, jak organizace získává konkurenční 

výhodu a jak je schopna dosáhnout své vize a strategického cíle.  

 Structure (struktura) – určuje organizační strukturu firmy, jakým 

způsobem probíhá komunikace a předávají se informace, dále také 

spolupráci či kontrolní mechanizmy.  

 Systems (procesy) – určují systém řízení, postupy k řízení aktivit 

organizace, stanovují způsob provádění každodenních činností a procesů. 

Měkké elementy: 

 Shared values (sdílené hodnoty) – definování a sdílení firemních hodnot, 

které jsou respektovány všemi pracovníky organizace. 

 Skills (kompetence, schopnosti) – určují stanovení a rozvržení 

kompetencí jednotlivým zaměstnancům uvnitř organizace. 

 Style (styl řízení a kultury) - určuje, způsob řízení zaměstnanců a druh 

firemní kultury (Get IT under your control, 2012). 

 Staff (spolupracovníci) – lidské zdroje ve firmě, způsob jejích chování a 

postojů, různé druhy motivace, mezilidské vztahy na pracovišti (19). 

 

2.1.4 Analýza SWOT 

Pro zjištění silných a slabých stránek společnosti, jejích příležitostí a ohrožení 

používáme SWOT analýzu, její podstatou je to, že se při ní identifikují faktory a 

skutečnosti, které jsou důležité pro monitorování vnějšího a vnitřního prostředí firmy.  

 Analýza externího prostřední (příležitostí a ohrožení) 

Na každou podnikatelskou jednotku působí klíčové makroekonomické síly a také 

významné faktory mikroprostředí, které musí sledovat, jelikož ovlivňují její schopnost 

dosáhnout zisku. Je důležité mít v podniku kvalitní tým managementů, který dokáže 

včas identifikovat příležitosti a využít jich ve prospěch společnosti. Také je důležité 

věnovat pozornost možným hrozbám, aby neohrozili profitabilitu firmy.  
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 Analýza interního prostředí (silných a slabých stránek) 

Je velmi důležité, aby společnost zhodnotila své interní silné a slabé stránky a to 

zejména proto, aby zjistila, zda je vůbec schopna využít nalezené příležitosti.  

Zpracovává-li firma SWOT analýzy periodicky v delším časovém horizontu, může pak 

vyhodnocovat, zda slabiny a hrozby v zásadě ubývají nebo přibývají, a z toho může 

usuzovat na negativní nebo pozitivní vývoj. Jakmile management firmy zpracuje SWOT 

analýzu, je schopen dále stanovit konkrétní cíle na dané období. Cíle musí být 

konkrétní, co se týče kvantifikace a načasování. Management může na základě 

stanovených cílů řídit své aktivity (4, 5). 

2.2 Finanční analýza podniku 

Ke komplexnímu zhodnocení finanční situace společnosti BASCOTRANS s.r.o. bude 

použita finanční analýza. 

 Podle Sedláčka „… finanční analýza podniku je pojímána jako metoda hodnocení 

finančního hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi 

sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty 

a určuje se jejich vývoj. Tím se zvyšuje vypovídající schopnost zpracovávaných dat a 

zvyšuje se jejich informační hodnota“ (Sedláček, str. 3). Podle Bláhy je „Analýza je 

první krok k moudrému rozhodování“ (Bláha, str. 11). Pomocí finanční analýzy jsme 

schopni zhodnotit konkrétní podnik z různých hledisek na základě soustavy vybraných 

ukazatelů. Nejčastěji posuzujeme úroveň a efektivitu hospodaření firmy, které ovlivňují 

především postavení podniku na trhu. Finanční situace podniku je souhrnným 

vyjádřením úrovně všech jeho podnikových aktivit. Finanční analýzu provádíme na 

základě údajů z finančního účetnictví, které jsou poskytovány finančním manažerům. 

Rozeznáváme tři na sebe navazující postupné fáze finanční analýzy: diagnóza 

základních charakteristik (indikátorů) finanční situace, kdy se finanční analytik nejprve 

snaží získat informace v podobě, která je pro daný analytický cíl nejsmysluplnější.  Dále 

následuje hlubší rozbor příčin zjištěného stavu, identifikace hlavních faktorů 

nežádoucího vývoje a návrh opatření. Tyto analýzy poskytují firemnímu managementu 

podklady pro plánování a kontrolu budoucích cílů podniku a jeho hospodaření (1). 

Obecně jakákoliv analytická metoda má smysl jedině jako logický prostředek 

hodnocení a porovnávání údajů a vytváření nové informace, žádná analýza není jen 
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světem pro sebe. Aby mohlo být učiněno dobré finanční rozhodnutí, musí nejprve 

finanční manažer spolu se svými analytiky obstarat a také zhodnotit relevantní 

skutečnosti. Pro tento účel v podniku poslouží především jeho účetní výkazy – rozvaha 

a účet zisků a ztrát (22). 

Ať už vychází počáteční impuls k analýze odkudkoliv, její nástroje zůstávají vždy 

stejné. Základním nástrojem bývá výpočet a následná interpretace finančních 

poměrových ukazatelů. Je důležité, aby tyto nástroje byly správně použity, v tom 

případě nám mohou odpovědět na mnoho otázek týkajících se finančního zdraví firmy 

(1). 

2.2.1 Uživatelé finanční analýzy 

Výsledné finanční údaje, jsou velmi důležitým zdrojem informací o podniku. Umějí 

nám nastínit hodnotu podniku, jeho úroveň i konkurenceschopnost. Tyto informace jsou 

velmi užitečné, proto o ně má zájem mnoho zainteresovaných subjektu. O finanční 

situaci firmy a o její hospodaření mají zájem se dozvědět čtyři hlavní zájmové skupiny: 

krátkodobí věřitelé, dlouhodobí věřitelé, akcionáři a management.  

Základní členění uživatelů finanční analýzy je na uživatele: interní a externí. Tyto 

uživatele můžeme dále rozdělit z různých pohledů. Zaprvé podle zdrojů finančních 

prostředků: vlastnící (investoři), věřitelé (banky), obchodní věřitelé (dodavatele). Dále 

podle pravomocí ve vedení podniku: vlastníci, management podniku, vnitropodnikové 

hospodářské jednotky. A zatřetí podle typu podílu na výstupech podniku: zaměstnanci, 

obchodní dodavatelé, banky, investoři, stát, management (2).  

 Přístup krátkodobých věřitelů 

Přístup krátkodobých věřitelů se týká zájmu především o likviditu podniku, tedy 

schopnost firmy generovat peníze a splácet včas své závazky vůči nim. Jedná se 

zejména o komerční banky, dodavatele či obchodníky. Pokud by měla být zpochybněna 

likvidita firmy, začnou se krátkodobí věřitele zajímat o solventnost firmy, kde mluvíme 

o relativním přebytku hodnoty aktiv nad hodnotou závazků neboli pasiv.  

 Přístup dlouhodobých věřitelů 

Dlouhodobí věřitelé se v první řadě zajímají také o krátkodobou likviditu daného 

podniku. A však podstatnější je pro tuto skupinu dlouhodobá solventnost, firma musí 

být totiž profitabilní v dostatečně dlouhém časovém období, aby splnila své povinnosti 

vůči nim. V této kategorii mluvíme například o držitelích obligace, penzijních fondech 

čí pojišťovnách.  
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 Přístup akcionářů 

Akcionáři se zajímají jak o likviditu, solventnost, tak i především o vztah mezi 

budoucími zisky a cash flow k dlouhodobým závazkům. Analýza z pohledu akcionářů 

se zaměřuje na odhad budoucích očekávaných výnosů na vlastní jmění (1,12). 

 Přístup managementu 

Management má v tomto případě primární úlohu. Můžeme říci, že by měl mít stejné 

hledisko jako akcionáři, ale musí se zajímat i o finanční analýzu z pohledu 

dlouhodobého i krátkodobého věřitele (22). Vlastníky podniku zajímá především 

návratnost jejich prostředků, tzn. hodnocení rentability vloženého kapitálu (8). 

 

2.2.2 Zdroje dat pro finanční analýzu 

Úspěšné zpracování finanční analýzu vyžaduje získání dat, která tvoří východisko pro 

dosažení relevantních výsledků. Je tedy důležité dbát na kvalitu a komplexnost 

získaných informací, které budeme analyzovat.  

Základní zdroje dat představují následující účetní výkazy podniku: 

 rozvaha 

 výkaz zisku a ztráty 

 výkaz cash flow 

 příloha k účetní závěrce 

Existuje mnoho dalších zdrojů, ze kterých můžeme informace čerpat, jako například 

z výroční zprávy nebo účetní závěrky, ze zpráv auditorů, firemních statistik, 

z burzovního zpravodajství, ze zpráv samotného vrcholového vedení nebo z nezávislých 

prognóz a hodnocení. Pro účely této diplomové práce se bude vycházet ze základních 

zdrojů.  

Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem, představuje pro podnik přehled stavu jeho 

majetku a také zdrojů, ze kterých je tento majetek financován pasiva (8). 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty podává přehled o veškerých nákladech a výnosech, které ve firmě 

vznikly za účetní období (běžně se rovná kalendářnímu roku). V tomto výkazu 

sledujeme, jaké operaci byly prováděny s aktivy a pasivy, jak podnik nakládá se svým 



19 

 

majetkem či jak ho financuje. Výslednou položkou je pro nás v tomto případě 

hospodářský výsledek, který zaznamenáme na straně pasiv (13). 

Výše zmiňované dva výkazy jsou při analyzování firmy nejdůležitější, budeme sledovat 

jejích strukturu, také dynamiku jednotlivých položek. Zpracování analýzy by mělo 

pomoci zodpovědět otázku, jakým způsobem ovlivnily jednotlivé položky rozvahy a 

výkazu zisku a ztrát konečný hospodářský výsledek firmy (14). 

Výkaz Cash-flow 

Výkaz o tvorbě a využití finančních prostředků, také známý pod názvem finanční 

tabulka, může analytikům odpovědět na mnoho zásadních otázek. Analytik například 

nalezne odpověď, zda má firma vždy dostatek peněz, když je potřebuje a hlavně tam, 

kde je právě potřebuje. Odpoví také na otázky týkající se budoucích investic, zda 

potřebuje firma dodatečné peníze na hospodářský růst, nebo kdy je bude potřebovat. Ve 

finanční tabulce také nalezneme odpovědi na otázky ohledně toho, zda si firma vytváří 

dostatečné finanční rezervy pro krytí náhlých výkyvů (23, 24). 

Příloha k účetní závěrce 

Příloha je nedílnou součásti účetní závěrky, díky ní jsou doplněné informace, které 

nenalezneme v rozvaze nebo výkazu zisku a ztráty. Tento výkaz slouží zejména 

externím uživatelům, kterým objasní mnoho skutečností. Naleznou zde zejména 

informace o využívaných účetních metodách, obecných účetních zásadách, způsobech 

oceňování a odepisování apod. (15). 

2.2.3 Přístupy k finanční analýze 

V obecném, široce uznávaném pojetí, dělíme metody finanční analýzy na dva okruhy: 

Fundamentální finanční analýza 

Analýza vychází spíše z hodnocení kvalitativních údajů o podniku. Kvantitativní údaje, 

které bývají v analýze také obsaženy, se zpravidla nezpracovávají za pomoci 

matematického aparátu.  Základní metodou analýzy je odborný odhad založený na 

hlubokých empirických i teoretických zkušenostech analytika.  

Technická finanční analýza 

Na rozdíl od výše zmíněné, vychází technická finanční analýze ze zpracování 

kvalitativních údajů pomocí matematického a matematicko-statistického aparátu. 

Výsledky prezentujeme kvalitativně i kvantitativně (11). 

Z kvalitativních aspektů se zpravidla uvažuje: 

 image společnosti 
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 cíle společnosti a strategie realizace cílů 

 kvalita managementu a úroveň řízení 

 struktura vlastnictví a podíl řídících pracovníků na akciovém kapitálu 

 konkurenční schopnost na jednotlivých trzích  

 zajištěnost a diverzifikace odbytu a služeb  

 zajištěnost a diverzifikace dodávek materiálu a polotovarů 

 kvalita základních prostředků a jejich odepsanost 

 informační technologie 

 řešení ekologie 

 likvidita akcií na kapitálovém trhu (20) 

2.3 Metody finanční analýzy 

Stěžejním zdrojem dat pro finanční analýzu je výroční zpráva společnosti, ze které jsou 

pro účely této práce důležité především finanční výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a 

přehled o peněžních tocích. Hlavním úkolem je za pomoci těchto informací vyjádřit 

pokud možno komplexně finanční situaci podniku.  

Základním metodickým nástrojem analýzy a formou vztahu, do kterého jsou shora 

uvedené finančně-účetní informace a ostatní primární údaje využívané při analýze 

uváděny, jsou poměrové finanční ukazatele. Další samostatnou skupinou ukazatelů jsou 

ukazatele konstruované, jako kombinace primárních ukazatelů. Tyto ukazatele vznikají 

s využitím metod s více kritérii pro hodnocení, kdy jednotlivým poměrovým 

ukazatelům do nich vstupujících jsou přiřazovány různé váhy (5). 

Při použití finanční analýzy vzniklo několik metod, které se úspěšně aplikují. Při výběru 

vhodné metody musíme dbát na tyto faktory:  

 Účelnost – na počátku každé analýzy si musíme uvědomit, k jakému účelu je 

sestavována, co si klade za cíl a tomu se přiblížit. Interpretace musí být 

provedena citlivě, ale s důrazem na možná rizika, která by plynula z chybného 

použití analýzy.  

 Nákladnost – provedení analýzy je jak časově, tak i finančně náročné. Musíme 

dbát na návratnost vložených nákladů. Hloubka a rozsah analýzy musí odpovídat 

očekávanému ohodnocení rizik spojených s rozhodování.  
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Spolehlivost – spolehlivost zvýšíme kvalitním využitím všech dostupných dat. Platí, že 

čím spolehlivější budou vstupní data analýzy, tím by měla být spolehlivější i výsledky 

plynoucí z analýzy (22). 

2.4 Aplikované metody a ukazatele finanční 

analýzy 

Pro účely této práce byly zvoleny následující metody finanční analýzy: analýza 

absolutních ukazatelů, analýza poměrových a rozdílových ukazatelů a následně analýza 

soustav ukazatelů.  

2.4.1 Analýza absolutních ukazatelů (položek rozvahy) 

Základním bodem finanční analýzy je tzv. vertikální a horizontální rozbor finančních 

výkazů podniku. V obou případech můžeme vidět původní absolutní údaje z účetního 

výkazu rozvahy v určitých souvislostech (3). 

 Horizontální analýza 

Pomocí horizontální analýzy lze posuzovat všechny položky bilance a jejich změny 

v daných letech. Pro zjištění meziročních změn známe několik možných postupů. 

Jedním z nich je využití různých indexů či diferencí (rozdílů). Pokud hovoříme o 

indexech, zjišťujeme, o kolik procent se jednotlivé položky bilance změnily oproti 

minulému roku. Další možností je posuzování jednotlivých změn u položek 

v absolutních číslech, tedy diference. Horizontální analýza napomáhá ke zjištění změn, 

ke kterým dochází ve zkoumaném podniku a také trendy v jeho hospodaření (12). 

 Vertikální analýza 

Při použití vertikální analýzy pohlížíme na jednotlivé položky finančních výkazů ve 

vztahu k nějaké veličině, to je i její podstatou. Vždy si zvolíme sumu položek, které 

budeme analyzovat, v případě rozvahy použijeme její celkovou bilanční sumu. 

Jednotlivé položky rozvahy nám prozrazují, z kolika procent se podílejí na celkové 

bilanční sumě. Tato analýza se někdy nazývá strukturální (3). 

 Analýzu často uplatňujeme zejména při mezipodnikovém oborovém srovnávání. Za 

slabé části můžeme jmenovat například absenci příčin, které vedly k procentuální 

změně jednotlivých položek rozvahy na celkové bilanční sumě (11). 
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Před provedením horizontální a vertikální analýzy bychom vždy měli nejprve důkladně 

prozkoumat finanční výkazy v absolutních číslech, jak jsou zveřejněny ve výroční 

zprávě. Tyto analýzy by měly spíše navazovat a pomoci snadněji nahlédnout do výkazu.  

2.4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Finanční poměrová analýza, je také nazývaná podílová analýza, zkoumá struktura 

podnikových aktiv, kvalitu a intenzitu jejich využívání, způsob jakým jsou financovány, 

dále ziskovost (profitabilitu) firmy, její solventnost, likviditu a další aspekty jejího 

finančního působení. Poměrová analýza dává do „poměru“ položky vzájemně mezi 

sebou. 

Jednou z výhod analýzy pomocí poměrových ukazatelů je, že redukuje hrubé údaje na 

společnou a tedy komparativní bázi. Můžeme říci, že je to ten nejlepší způsob, jakým 

jsme schopni srovnávat aktuální finanční informaci dané firmy k jejím historickým 

datům anebo k datům jiných společností. Poměrová analýza je nejběžnějším nástrojem 

finanční analýzy, bývá ovšem i nadmíru zneužívaná. Zneužití vychází z toho, že 

některému finančnímu ukazateli bývá přikládán příliš velký význam. Abychom získali 

skutečný obraz o finančním životě firmy, je důležité učinit analýzu z více hledisek. To 

znamená, že nemůžeme soudit pouze z jednoho ukazatele, například je nepřesné tvrdit, 

že likvidita firmy je uspokojivá anebo neuspokojivá, pokud srovnávám pouze jeden 

ukazatel, ten může být pouze symptomem. 

Nejčastěji dělíme poměrové ukazatele do pěti skupin a to podle toho, ze kterých 

účetních a neúčetních údajů vycházejí a také podle toho, na jaké rysy hospodaření firmy 

se zaměřují. Dle vypočtených hodnot poměrových ukazatelů lze vyvozovat základní 

charakter společnosti. Abychom zvýšili vypovídací schopnost zjištěných poměrových 

ukazatelů, srovnáme je s oborovými průměry (1,22). 

Ukazatele rentability podniku (profitability ratios) 

Účetní ukazatele výkonnosti podniku se používají od poloviny 80. let 20. století a 

v praxi patří k nejsledovanějším. Informují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým 

kapitálem. Mezi tyto ukazatele patří například čistý zisk EAT, provozní zisk EBIT, zisk 

před úhradou úroků, daní a odpisů EBITDA, zisk na akcii EPS. Dále známe poměrové 

ukazatele, jako jsou rentability aktiv ROA, rentabilita dlouhodobého kapitálu ROCE, 

rentabilita vlastního kapitálu ROE. Tyto ukazatele jsou založeny na účetní definici 

zisku, což však nevyjadřuje schopnost podniku generovat hotovostní toky, tento fakt 
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mnohdy přináší problémy. Společnost může tyto ukazatele ovlivnit určitou manipulací. 

Například pokud potřebujeme zvýšit ukazatel ROE, zvýšíme zadluženost (2). 

 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE) 

Pomocí tohoto ukazatele stanovujeme celkovou výnosnost vlastního kapitálu a jeho 

zhodnocení v dosaženém čistém zisku, použijeme poměr čistého zisku po zdanění ke 

jmění akcionářů, vyjadřujeme v procentech.  Míra zisku vypočtena z vlastního kapitálu 

je ukazatelem, pomocí něhož akcionáři zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný 

výnos. Pomocí tohoto ukazatele se spojuje a vyjadřuje vlastnický zájem.  

 

 Ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu (Return on Capital 

Employed, ROCE) 

Výnos nebo zisk na celkový investovaný kapitál je dalším z ukazatelů rentability, 

pomocí kterého se hodnotí význam dlouhodobého investování na základě určení 

výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. Tento ukazatel často 

využíváme k mezipodnikovému porovnání. Čitatel vyjadřuje celkové výnosy všech 

investorů a jmenovatel dlouhodobé finanční prostředky, které má firma k dispozici, 

neboli suma všech investovaných peněz. Obvyklým výsledkem je hodnota menší než 

jedna, tu násobíme stem, výsledek je tedy v procentech (2). 

 Rentabilita aktiv (Return on Total Assets, ROA)  

Také známá jako zisk na aktiva, či výnos na aktiva. Zohledňujeme poměr čistého zisku 

k celkovým aktivům, což nám stanoví výnos na aktiva po odečtení úroku a daní 

vyjádřený v procentech. Jedná se o realističtější měřítko ekonomické výkonnosti, zde 

však nejsou brány v úvahu náklady na kapitál. Ukazatel ROA bývá považován za velmi 

klíčové měřítko rentability, protože je poměřován zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Pokud 

však chceme skutečně zjistit, zda dochází ke zvyšování hodnoty firmy, nebo naopak 

snižování hodnoty firmy, musíme ROA porovnat s náklady firmy vztaženými na 

celkový používaný kapitál (22). 

 

 Ukazatel rentability tržeb (Return on Sales, ROS) 

Ukazatel ROS bývá využíván zejména pro potřeby vnitropodnikového řízení firmy, 

vychází z pojetí hrubého zisku. Jedná se o jeden z běžně sledovaných ukazatelů finanční 
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analýzy. Nízká úroveň tohoto ukazatele poukazuje na chybné řízení firmy, čím vyšší 

úrovně dosahuje tento ukazatel, tím lepší práci odvádí management firmy (2). 

Rentabilita tržeb měří dle Hamplové výkonnost podniku na základě tzv. ziskového 

rozpětí. Pomocí tohoto ukazatele můžeme zjistit, kolik zisku je vyprodukováno 

z jednotky tržby (10). 

 

 Ukazatel ziskové marže (Profit margin on sales, PMOS) 

Zisková marže měří zlomky každé koruny tržeb, které proudí výsledovkou do zisku. 

Zisková marže je modifikací ukazatele ROS, s tím rozdílem, že v činiteli používá čistý 

zisk po zdanění. Ukazuje zisk na korunu obratu. Pokud by byla zisková marže pod 

oborovým průměrem, můžeme z toho usoudit, že jsou ceny našich produktů či služeb 

relativně nízké anebo že jsou náklady příliš vysoké, může nastat obojí (1, 2).   

Ukazatele likvidity (liquidity ratios) 

„Pod likviditou chápeme obecnou schopnost podniku hradit své závazky, získat dostatek 

prostředků na provedení potřebných plateb. Likvidita tedy závisí na tom, jak rychle je 

podnik schopen inkasovat své pohledávky, zda má prodejné výrobky, zda je v případě 

potřeby schopen prodat své zásoby apod.“ (Dluhošová, str.128).   

Ukazatel běžné likvidity nebo také poměrový ukazatel pracovního kapitálu (working 

capital ratio) stanovíme poměrem oběžných aktiv a krátkodobých závazků, to ukazuje, 

kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky společnosti. Tento ukazatel 

odpoví na to, kolikrát je naše společnost schopná uspokojit své věřitele, pokud by 

proměnila veškerá svá aktiva v daném okamžiku v hotovost. Ukazatel běžné likvidity je 

měřítkem krátkodobé solventnosti podniku. Ukazatel vysvětluje, v jakém rozsahu jsou 

krátkodobé závazky pokryty krátkodobými aktivy, která mají být přeměněna v hotovost 

v přibližně stejné časové periodě, jako je doba splatnosti krátkodobých závazků (1).  

Pohybuje-li se ukazatel likvidity kolem jedné, víme, že dlouhodobý majetek je plně kryt 

dlouhodobými zdroji. V případě, že je ke krytí dlouhodobých aktiv použit nejen 

dlouhodobý kapitál, je ukazatel vyšší než jedna (3). 

Jelikož aktiva společnosti nejsou stejně likvidní, musíme některá při měření okamžité 

schopnosti splnit závazky – při testování likvidity (rychlý šest) – vyloučit. V tomto 

případě mluvíme o zásobách, které jsou nejpomaleji se obracející položkou oběžných 

aktiv, což znamená, že jsou nejméně likvidní.  
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Zkoumání poměru mezi ukazatelem běžné likvidity a rychlým testem bývá užitečné 

z analytických důvodů. V případě, že zjistíme výrazně nižší hodnotu rychlého testu, 

znamená to pro společnosti, že má nadměrnou váhu zásob v rozvaze (1,10). 

Ukazatele řízení obratu celkových aktiv (asset management) 

Pomocí těchto ukazatelů se sleduje, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv v rozvaze 

společnosti v poměru k jejím současným nebo budoucím hospodářským aktivitám 

přiměřená. Společnost musí vždy nejprve získat finanční zdroje proto, aby mohla 

financovat potřebná aktiva. V případě, že má společnosti příliš velké množství aktiv, 

znamená to, že její úrokové zatížení je příliš velké a zisk je stlačován úrokovým 

břemenem. V opačném případě to znamená, že by se společnost musela vzdát mnoha 

potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí. Ukazatele řízení aktiv se nazývají 

kombinovanými ukazateli, protože berou v úvahu nejen údaje z rozvahy, ale i z účtu 

zisků a ztrát. Rovnice kapitálové návratností říká, za předpokladu, že jiné vlivy jsou 

konstantní, se finanční výkonnost zvýší, když obrat aktiv roste. Toto je druhá páka 

řízení výkonnosti (1, 17). 

 Obrátka zásob (inventory turnover ratio) 

Známá jako ukazatel intenzity využití zásob. Tento ukazatel definujeme pomocí poměru 

tržeb k zásobám společnosti. Tento ukazatel je nejčastěji srovnáván s oborovými 

ukazateli. Pokud je ve srovnání s oborovým průměrem vyšší, je tímto rozuměno, že 

společnost nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které jsou pro podnik neproduktivní a 

vyžadují nadbytečné financování. Vyšší hodnota ukazatele obrátky zásob podporuje 

důvěru v ukazatel běžné likvidity.  

 Průměrná doba splatnosti pohledávek (average collection period, ACP) 

Neboli průměrná doba inkasa, která se používá při hodnocení účtu pohledávky. 

K získání tohoto ukazatele je potřeba pohledávky vydělit průměrnými denními tržbami. 

Tento ukazatel představuje počet dní, během kterého je inkaso peněz za každodenní 

tržby zadrženo v pohledávkách, neboli jak dlouho musí firma čekat na inkaso plateb za 

své již provedené tržby.  

 Obrat fixních aktiv (fixed assets turnover) 

Tento ukazatel intenzity využití dlouhodobého majetku měří, efektivnost využití budov 

a zařízení společnosti, takzvaně reflektuje kapitálovou intenzitu podniku. Počítá se jako 

poměr tržeb k čistým stálým aktivům. Tento ukazatel je pro podnik podstatný ve chvíli, 

kdy se rozhoduje, zda pořídit další produkční prostředky. Při použití tohoto ukazatele 
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pro mezipodnikové srovnání, nastává setkávání s největším problémem. Vlivem inflace 

jsou totiž ceny mnohých aktiv, které jsou uvedeny v cenách pořízení, silně 

podhodnoceny, týká se to zejména aktiv pořízených v minulosti (17). 

 Obrat celkových aktiv (total assets turnover ratio) 

Použitím tohoto ukazatele je měřen obrat neboli intenzita použití celkových aktiv, pro 

výpočet se použiji tržby, které se vydělí celkovými aktivy. Pokud je tento ukazatel ve 

srovnání s oborovým průměrem nízký, při pohledu na delší časové období, měly by být 

zvýšeny tržby nebo odprodána některá z aktiv. Při výpočtu tohoto ukazatele může dojít 

ke stejným problémům jako u obratu fixních aktiv (8). 

Ukazatele řízení dluhu (debt management) 

Podnik má na výběr ze dvou druhů finančních zdrojů na financování podnikových aktiv. 

Finanční zdroje jsou buď vlastním jměním, nebo závazky. Podíl, ve kterém firma 

používá jako zdroj svého financování závazky neboli finanční páku, má tři významné 

efekty: 

 Při zvyšování finančních zdrojů s pomocí dluhu mají obyčejní kmenoví 

akcionáři možnost stále udržet kontrolu nad podnikem a to s relativně nízkou 

investicí.  

 V situaci, kdy firma vydělává s vypůjčenými finančními zdroji více, než je její 

úrok za tyto zdroje, výnos na vlastní jmění je tím znásoben.  

 Vlastní majetek nebo fondy dodané vlastníky jsou věřiteli chápány velmi 

pozitivně jako takzvaný bezpečnostní polštář. Tím rozumíme to, že pokud by 

vlastníci zajišťovali jen malou část celkového investovaného kapitálu, riziko 

podnikání by v tom případě nesli především věřitelé (15). 

Přední manažeři dne už vědí, že i vysoká zadluženost nemusí být vždy negativní 

charakteristikou firmy. Pokud firma dobře funguje, může jí vysoká finanční páka 

pozitivně přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu (3). 

Analýza řízení dluhu se nejprve zaměřuje na rozvahové položky, které srovnává a na 

základě toho určí míru financování firemních aktiv cizími zdroji. V druhém kroku 

přichází na řadu ukazatele odvozené z položek výkazu zisků a ztrát, zde určíme, kolikrát 

jsou náklady na cizí financování pokryty provozním ziskem. Při posuzování kvality a 

bezpečnosti závazků společnosti se používají tyto dva druhy poměrových ukazatelů 

jako komplementární (1). 



27 

 

 Ukazatel zadluženosti (debt ratio, total debt to total assets) 

Tento ukazatel je nazýván dluh na aktiva nebo poměr celkových závazků k celkovým 

aktivům. Zjišťuje procentuální poměr fondů poskytnutých věřiteli společnosti. Věřitelé 

samozřejmě vždy preferují nižší ukazatel zadluženosti, což znamená, že podíl vlastního 

majetku převyšuje a tím je i větší bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě 

likvidace. Zmiňovaný ukazatel roste exponenciálně a limituje v nekonečnu (14). 

 Dluh na vlastní jmění (debt to ekvity, debt to ekvity ratio) 

V analýze podniku je důležitý i poměrový ukazatel, který vyjadřuje poměr cizího jmění 

k vlastnímu jmění. Tento ukazatel má stejnou vypovídací schopnost jako ten výše 

zmíněný. Pro oba je charakteristické, že rostou s tím, jak roste proporce dluhů ve 

finanční struktuře podniku. Dluh na aktiva roste na rozdíl od předchozího ukazatele 

lineárně a dosahuje limitu 100 %.  

 Úrokové krytí (interest coverage, times-interest-earned – TIE) 

Úrokové krytí vypovídá o tom, kolikrát by se mohl provozní zisk snížit před tím, než se 

společnost dostane na úroveň, kdy již nebude moci zaplatit své úrokové povinnosti. 

V tom nejhorším případě může nesplnění úrokových povinností vést ke konkursnímu 

řízení společnosti.  

 Krytí fixních poplatků (fixed chargé coverage) 

Konstrukce tohoto ukazatele je velmi podobná tomu předchozímu s tou výjimkou, že 

jsou zde zahrnuty kromě úroků i leasingové splátky. Jelikož se leasing stal velmi 

rozšířeným v mnoha odvětvích, používá se tento ukazatel více než ten předchozí (8). 

 

Ukazatele produktivity práce  

Ukazatele produktivity práce jsou poměrně novou měřenou skupinou ukazatelů 

zachycující výkonnost podniku, co se týče nákladů na zaměstnance. Pro účely této práce 

bude produktivita práce měřena pomoci ukazatele přidané hodnoty a počtu zaměstnanců 

(3).    

2.4.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdíloví ukazatelé, také známe jako fondy finančních prostředků, z nichž vychází tato 

analýza, pomáhají podniku k analýze a řízení finanční situace a to především jeho 

likvidity. Jako fond budeme chápat agregaci ukazatelů, vyjadřujících stav aktiv nebo 

pasiv v daném okamžiku.  
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 Pracovní kapitál (working capital) 

Pracovní kapitál, nazývaný také „finanční polštář“, je jednoduchým měřítkem likvidity 

podniku, vypočtený jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. 

Představuje tedy tu část oběžných aktiv podniku, která je financována dlouhodobými 

finančními zdroji, co můžou být vlastní zdroje firmy, tedy vlastní kapitál nebo cizí 

zdroje, například bankovní půjčky, dluhopisy, obligace. V nejširším slova smyslu je 

pracovní kapitál oběžný majetek podniku (1). 

Čistý pracovní kapitál (net working capital), pro finanční řízení podniku je zajímavější 

sledovat tento ukazatel, pomocí něhož jsou krytá oběžná aktiva. Čistý pracovní kapitál 

je příznačný svou dlouhodobostí. Pro podnik to tedy znamená, že se jedná o zdroj, který 

má dlouhodobě k dispozici pro profinancování běžného chodu podniku (3). 

Čisté pohotové prostředky – pod tímto pojmem podnik vyjadřuje a sleduje okamžitou 

likviditu, která je dána rozdílem mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě 

splatnými závazky. Tento ukazatel se zařazuje k nejvíce používané metodě a také 

k nejpřísnější. Nejlikvidnější jsou hotovost a peníze na běžném účtu, někdy sem spadají 

i peněžní ekvivalenty (likvidní a obchodovatelné cenné papíry – šeky, směnky, 

termínované vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců, apod.). S ukazatelem ČPP lze 

snadno manipulovat, a to z důvodů uskutečnění plateb vzhledem k okamžiku 

zajišťování likvidity (22). 

Čisté peněžně - pohledávkové fondy – touto třetí variantou v rámci rozdílových 

ukazatelů lze vyjádřit podnikovou likviditu. Je modifikací čistého pracovního kapitálu a 

snaží se především o odstranění jeho nedostatků. Při výpočtu jsou od běžných aktiv 

odečítané položky zásob společně s nelikvidními pohledávkami a jako poslední jsou 

odečteny položku krátkodobé závazky (22). 

2.4.4 Predikční modely – analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů slouží pro komplexnější pohled na podnik, kdy jsou 

používány vícerozměrné metody hodnocení, pomocí nichž je možné odhadnout finanční 

situaci firmy a vyjádřit ji jedním výsledným hodnotícím koeficientem.  

V současné době existuje velmi mnoho predikčních modelů a v podstatě žádný z nich 

není univerzální, který by se hodil k jakémukoli typu podniku. Soustavy ukazatelů se 

rozlišují následně: 

 soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 
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 účelové výběry ukazatelů  

o bonitní (diagnostické) modely – Kralickův Quick test, Tamariho model 

o bankrotní (predikční) modely – Altmanova analýza, Index IN (22) 

Bonitní modely 

Pomocí bonitních modelů lze klasifikovat podnik jedním syntetickým koeficientem 

vytvořeným na základě účelového výběru ukazatelů, který vypovídá o tom, zda se jedná 

o dobrou či špatnou firmu. Lze posuzovat pozici firmy v rámci konkrétního odvětví.  

Králickův rychlý test 

Králickův rychlý test se používá od roku 1990, kdy byl navržen Peterem Kralickem. Je 

sestaven pomocí ukazatelů, které dobře vystihují výsledná data z účetních výkazů. 

Hodnotíme čtyři základní oblasti analýzy (stabilitu, likviditu, rentabilitu a hospodářský 

výsledek) vybereme jeden ukazatel z každé oblasti a podle jeho hodnoty jsou firmě 

přiděleny body, stupnice hodnocení je zobrazena v tabulce č. 2. Používány jsou 

následující ukazatele popsané v tabulce č. 1. V tabulce číslo 2 je zobrazena stupnice 

hodnocení, která je použita i v analytické části práce (22, 24). 

  

Tabulka 1: Souhrnná tabulka Kralickova rychlého testu (Upraveno dle Kislingerová (25) 
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Tabulka 2: : Stupnice hodnocení Kralickova rychlého testu (Upraveno dle Kislingerová (25) 

  Stupnice hodnocení  

Ukazatele 
Velmi dobrý 

(1) 
Dobrý (2) 

Středně 

dobrý (3) 
Špatný (4) 

Ohrožen 

insolvencí (5) 

Kvóta vlastního 

kapitálu 
> 30 % > 20 % > 10 % < 10 % < 0 % 

Doba splácení 

dluhu 
< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Průběžná známka 1 

- finanční stabilita 

Aritmetický průměr hodnocení kvóty vlastního kapitálu a doby splácení 

dluhu 

Rentabilita 

celkového kapitálu 
> 15 % > 12 % > 8 % < 8 % < 0 % 

Cash-flow v % 

podnikového 

výkonu 

> 10 % > 8 % > 5 % < 5 % < 0 % 

Průběžná známka 2 

- výnosová situace 

Aritmetický průměr hodnocení rentability celkového kapitálu a Cash-

flow v % podnikového výkonu 

Celková známka Aritmetický průměr všech čtyř ukazatelů 

 

Bankrotní modely 

Díky bankrotním modelům jsme schopni rozpoznat finanční těžkosti společnosti ještě 

dříve, než se stihnou projevit ve finančních a poměrových ukazatelích. Signalizují 

hrozící bankrot firmy s velkým časovým předstihem na základě určitých symptomů 

budoucích problémů charakteristických pro ohrožené firmy.  

Index IN 

Výhodou indexu IN je především to, že byl přizpůsoben pro použití na podniky 

v českém prostřední. Pro účely této diplomové práce bude použit index IN05, který je 

nejnovější verzi IN01. Způsob výpočtu je uveden v následujícím vzorci (22). 

 

IN05 =  0,13A + 0,04B + 3,97C + 0,21D + 0,09E 

A = aktiva/cizí zdroje 

B = zisk před zdaněním a úroky/nákladové úroky 

C = zisk před zdaněním a úroky/aktiva 

D = celkové výnosy/aktiva 

E = oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci)  

Pro výsledné hodnoty jsou stanoveny tyto intervaly: 

 IN05 ≥ 1,6  (podnik vytváří hodnotu) 
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 1,6 ≤ IN05 ≤ 0,9 (podnik se nachází v tzv. šedé zóně) 

 IN05 < 0,9  (nepříznivá situace, podnik nevytváří hodnotu) 

Pro český podnik je žádoucí se pohybovat v oblasti šedé zóny, nebo dokonce i nad ní 

(24, 38).  

2.4.5 Spider analýza 

Spider analýza je paralelní ukazatelová soustava, která je zobrazena v grafické podobě 

prostřednictvím paprskového grafu. Graf je rozdělen do čtyř kvadrantů podle skupiny 

ukazatelů. V prvním kvadrantu jsou znázorněny ukazatele rentability, ve druhém 

ukazatele likvidity, ve třetím struktura finančních zdrojů a ve čtvrtém kvadrantu 

ukazatele aktivity.  

Zanesení všech ukazatelů do grafu umožňuje přehledné zobrazení finanční situace dané 

společnosti v porovnání s odvětvovým průměrem nebo vzhledem ke konkurenci. 

Obecně platí, že čím dále jsou hodnoty od středu, tím je na tom daný podnik lépe. 

Hodnoty jednotlivých ukazatelů převyšujících kružnici průměrných hodnot (100 %), 

označují společnost za nadprůměrnou (7). 
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3 Analýza problému a současné situace 

Život firmy je plný proměnlivých situací a složitých problémů. Pro porozumění 

finančnímu řízení je třeba znát reálný pohyb v podniku, vědět, čím se podnik zabývá, 

vědět jaké jsou jeho trhy, jaké jsou jeho klienti, dodavatele, konkurenti, jaká je kvalita 

jeho služeb, jaké jsou jeho budoucí cíle. Jedním z nástrojů specifikace podniku a jeho 

fondů je finanční analýza.  

Za finančně zdravý podnik je možné považovat jen takový podnik, který je v danou 

chvíli i perspektivě schopen naplňovat smysl své existence.  

V této kapitole bude nejprve představena analyzovaná společnost a také vybrané 

konkurenční podniky, dále autor provede strategickou analýzy společnosti a finanční 

analýzu. Budou použity metody strategické analýzy a finanční analýzy, které byly 

popsány v teoretické části práce. V kapitole budou zhodnoceny i vybrané ukazatele u 

konkurenčních podniků KVART INVEST s.r.o., AHO – dopravní služby s.r.o. a 

Autodoprava Smíšovský s.r.o. 

Pro zpracování finančního hodnocení podniku poslouží především účetní výkazy 

společností (rozvaha a výkaz zisků a ztrát). 

3.1 Základní údaje o společnosti 

Společnost BASCOTRANS s.r.o. se zabývá poskytováním služeb v mezinárodní a 

vnitrostátní přepravě a také montážích nábytku. Společnost má několik stálých 

obchodní partnery, prostřednictvím kterých poskytuje své služby. Prvním je 

mezinárodní společnost TNT Express Worldwide, spol. s r.o., pro kterou poskytuje 

služby jako smluvní dopravce pro kurýrní přepravu zásilek a také pro mezinárodní 

přepravu zásilek, stejné služby poskytuje i pro společnost Hempel s.r.o. Odlišným 

obchodním partnerem je síť obchodních domů Sconto Nábytek s.r.o., pro které zajišťuje 

služby dopravy a montáží nábytku v Brně, Hradci Králové a Českých Budějovicích. Pro 

tyto účely má společnost vytvořené provozovny i v těchto městech. Hlavní sídlo je 

v Brně. V letech 2011 a 2012 měl podnik vytvořenou organizační složku zahraniční 

osoby na Slovensku, kde poskytoval své služby pro zákazníky obchodních domů Sconto 

Nábytek v Nitře a Trnavě. Od druhého čtvrtletí roku 2012 však byla vytvořena 
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společnost BASCOTRANS Slovakia, s.r.o., která hospodaří zcela samostatně a má 

pouze stejného jednatele. 

Společnosti BASCOTRANS funguje na trhu od roku 2010, je tedy mladá a měla by se 

rozvíjet, aby se udržela na trhu a získávala nové zákazníky. Jelikož firma spolupracuje 

s nadnárodními partnery, jsou na ni kladeny velké nároky v oblasti zákaznického 

servisu, bezpečnosti práce a také flexibility poskytovaných služeb. Ve společnosti se 

nachází především tři kategorie zaměstnanců: řidiči, montéři a dispečerky.  

 

Obchodní jméno:   BASCOTRANS s.r.o. 

Sídlo společnosti:   Bystrc 1149/E, Brno 635 00 

Zápis do OR:    8. 1. 2010 

Identifikační číslo:  29195829 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  Výroba, obchod, služby, silniční motorová doprava, 

nákladní doprava mezinárodní, nákladní doprava 

vnitrostátní. 

Jednatel společnosti:   Bořivoj Bárta 

Základní kapitál:   200.000 Kč 

Počet zaměstnanců:   39 

Logo společnosti: 

 

Obrázek 1: Logo společnosti BASCOTRANS 

3.2 Základní charakteristika vybraných 

konkurentů 

Analyzované ukazatele společnosti BASCOTRANS budou následně porovnány se třemi 

vybranými konkurenty. U těchto konkurentu bude také provedena analýza, aby bylo 

možno stanovit a porovnat jejich finanční situaci. Jednotliví konkurenti byli vybrání 
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účelově a to především proto, že podnikají ve stejném odvětví a také proto, že poskytují 

své služby stejnému okruhu zákazníků, jako společnost BASCOTRANS.  

3.2.1 KVART INVEST s.r.o. 

Jako první z konkurentů je uveden podnik KVART INVEST, který sídlí v Brně a 

poskytuje služby nákladní silniční dopravy, jak vnitrostátní tak i mezinárodní a to již od 

roku 1994.  Stejně jako společnost BASCOTRANS, poskytuje služby především 

formou B2B, mezi hlavní zákazníky patří Coca Cola Company, Plzeňský Prazdroj a 

TNT Express. Pro společnost TNT poskytuje KVART INVEST kurýrní přepravu 

balíčků, vnitrostátní a mezinárodní přepravu nákladů. Dopravce má přesně stanovené 

trasy jízd a n každé z nich má svého kurýra. Mezi jednotlivými dopravci dochází ke 

konkurenčnímu boji o získání více rozvozových tras, o které se musí ucházet každé dva 

roky ve výběrovém řízení.  

 

Obchodní jméno:   KVART INVEST s.r.o. 

Sídlo společnosti:   Brno, Tuřanka 44 a, PSČ 627 00 

Datum zápisu do OR:  14. července 1994 

Identifikační číslo:   60711973 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího 

prodeje a prodej. 

Zprostředkovatelská činnost. 

Silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní a  

mezinárodní. 

Vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství 

Opravy silničních vozidel 

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a 

ekonomických poradců 

Hostinská činnost 

Jednatel společnosti:   RNDr. Miroslav Korbička 

Jednatel společnosti:   PETR KORBIČKA 

Základní kapitál:   500 000,- Kč  

Počet zaměstnanců:  59 

(38) 
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3.2.2 AHO -  dopravní služby, s.r.o. 

Druhým konkurentem je pražská společnost fungující od roku 2005, která poskytuje 

především dopravní služby v přepravě nábytku a také výrobu a montáž kuchyňských 

linek a nábytku. Své služby poskytuje jako smluvní partner obchodních domů Sconto 

Nábytek v Praze, Liberci a Ústní nad Labem.  

 

Obchodní jméno:   AHO - dopravní služby, společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti:  Praha 5 - Zličín, Do Blatin 373, PSČ 155 21 

Datum zápisu do OR:  7. dubna 2005 

Identifikační číslo:   27224520 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

                                                živnostenského zákona  

Jednatel společnosti:   Jan Horák 

Jednatel společnosti:   Josef Andrýsek 

Základní kapitál:   200 000,- Kč 

(40, 41) 

3.2.3 Autodoprava Smíšovský s.r.o. 

Jako poslední byla vybrána brněnská dopravní společnost Autodoprava Smíšovský, 

která je z uvedených konkurentů nejmladší, jelikož působní na trhu od konce roku 2011. 

Zabývá se především nočním doručováním zásilek jako dopravce u TNT Innight. 

 

Obchodní jméno:   Autodoprava Smíšovský s.r.o. 

Sídlo společnosti:  Vltavská 247/15, Starý Lískovec, 625 00 Brno 

Datum zápisu:   13. října 2011 

Identifikační číslo:   292 95 653 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

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, 
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obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Opravy silničních vozidel 

Jednatel společnosti:  Jaroslav Smíšovský,  

Základní kapitál:  200 000,- Kč 

Počet zaměstnanců:  10 

(40) 

3.3 Strategická analýza společnosti 

BASCOTRANS s.r.o. 

Tato kapitole se bude zabývat analýzou vnějšího a vnitřního prostředí firmy 

prostřednictvím analýzy PESTLE a Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Budou 

zde také zhodnoceny interní faktory na základě MC Kinseyho modelu 7 „S“. Na 

základě výsledků těchto analýz bude následně sestaven na závěr SWOT analýzu.  

3.3.1 PESTLE analýza 

Analýza, pomocí níž jsou zkoumané následující prostředí: politické, ekonomické, 

sociální, technologické, legislativní a ekologické, všechny ovlivňují chování firmy.  

Politické faktory  

Politické prostředí v České republice je v posledních letech velmi nestabilní, minulý rok 

se konaly mimořádné volby do Poslanecké sněmovny, jejichž výsledky byli velmi 

odlišné od těch předchozích. ČSSD (se ziskem 20,45 %) sice volby opět vyhrála, ale i 

přesto utrpěla velkou porážku, její podpora voličů klesla, na druhém místě se v těsném 

závěsu umístilo hnutí ANO Andreje Babiše s 18,65 % a jako třetí s velkým odstupem 

skončila KSČM se ziskem 14,91 % hlasů. V těchto volbách se hlavně projevila 

skutečnost, že lidé touží po změně a to má i za následek velkou úspěšnost nového hnutí 

ANO. ODS skončila za TOP 09 na 5 místě se 7,72 %. Takto velmi nestabilní situace 

není vůbec přínosná, jak občanům, tak i podnikatelům v České republice (32).   

Ekonomické faktory 

V současné době se ekonomika v České republice nalézá v období recese, kdy se ještě 

stále vzpamatovává z finanční krize z roku 2008. Prognózy do budoucna zatím nejsou 

velmi příznivé, neočekává se žádné dramatické zlepšení.  
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Následně jsou zmíněny nejpodstatnější ekonomické faktory, které ovlivňují naší firmu: 

 Nezaměstnanost – i tento faktor firmu do určité míry ovlivňuje. Vysoká míra 

nezaměstnanosti povede k tomu, že domácnosti budu více šetřit a své úspory 

budou utrácet s větším rozmyslem. Na tento faktor se lze podívat i z jiného 

pohledu, který může říkat, že vyšší nezaměstnanost nabídne podniku větší výběr, 

co se týče nových zaměstnanců. Jelikož by firma v budoucnu chtěla rozšířit své 

služby a také zvýšit počet zaměstnanců, určitě bude pohledávat větší množství 

nových uchazečů. 

 Minimální mzda – v  současné době je minimální mzda 8.500,-Kč mluvilo se o 

zvýšení až na částku okolo 12.000, což by samozřejmě ovlivnilo i analyzovanou 

firmu. Při zvýšení minimální mzdy samozřejmě dojde ke zvýšení mzdových 

nákladů a také nákladů na sociální a zdravotní pojištění jak u zaměstnanců, tak i 

zdravotního a sociálního pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel. 

 Hrubý domácí produkt (dále jen HDP) – klíčový ukazatel, který ovlivňuje 

hospodaření firmy, dále je to hladina inflace a výše diskontní sazby.  

HPD vyjadřuje celkovou hodnotu statků a služeb vytvořených za určité období 

(nejčastěji za kalendářní rok) na určitém území (nejčastěji stát). Velmi 

příznivých hodnot dosahovala úroveň HDP v České republice naposledy před 

finanční krizí a to v roce 2007, kdy bylo ve výši 5,7 %, následující rok krize měl 

za příčinu pokles na 2,8 % (2008) a ten další dokonce přinesl záporná čísla -4,1 

% (2009). Zpět do kladných čísel se česká ekonomika dostala v roce 2010, kdy 

HDP dosáhl 2,2 % a v následujícím roce zaznamenal pokles na 1,7 %. Rok 2012 

již nebyl tak příznivý, úroveň HDP se blížil nule. V roce 2013 bylo mírné 

zlepšení. Vývoj HDP České republiky v porovnání s vývojem HDP Evropské 

unie je patrný na obrázku č. 3 (33). 

 

Obrázek 2: Vývoj HDP v ČR a EU (Zdroj 42) 
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 Cena vstupů – z ekonomického hlediska má na provoz společnosti obrovský 

vliv neustále zvyšování cen vstupu, které mají za následek zvýšení provozních 

nákladů. Pokud dodavatel prodává materiál za vyšší ceny na vstupu, negativně 

to ovlivní ceny upraveného materiálu či zboží na výstupu. Společnost 

BASCOTRANS bude sledovat především cenu pohonných hmot, které jsou pro 

dopravní firmu nejdůležitější. Tato oblast je velmi proměnlivá a v posledních 

letech zaznamenáváme spíše zdražování cen. Hlavní příčinou zvyšování těchto 

cen je neustále se zvyšující daňové sazby. Tomuto tématu se bude věnovat 

podrobněji rozboru legislativních faktorů. Ceny pohonných hmot se také odvíjí 

od ročního období, například v létě bývají vyšší.  

Dalším důležitým vstupem jsou samozřejmě dopravní prostředky, kterými jako 

dopravní firma disponuje především. Pokud by ceny nákladních automobilů 

měly rapidně vzrůstat, nebylo by možné například obnovovat vozových park 

podle plánu a jezdilo by se zastaralými vozidly. Jelikož podnik plánuje 

výhledově rozšíření vozového parku, jsou pro něj ceny vozidel důležitým 

faktorem.  

Sociální faktory 

 Demografický vývoj populace – firma sídlí v Brně, což je druhé největší město 

v České republice, má však své provozovny i v Hradci Králové a v Českých 

Budějovicích, obě jsou to také krajská města a nabízí se zde firmě možnost 

růstu. Firma tedy musí sledovat sociální faktory především v Jihomoravském 

kraji, dále pak Královéhradeckém a Jihočeském kraji.  

 Nezaměstnanost – Jihomoravský kraj si, co se týče nezaměstnanosti, nevede tak 

špatně, podíl nezaměstnaných osob na obyvatele k 30. září 2013 dosáhl 8,09 %. 

Zatímco meziročně se podíl zvýšil o 0,75 procentního bodu, proti konci roku 

2012 byl zaznamenán pokles, a to o 0,06 bodu. Co se týče Královéhradeckého 

kraje, je zde míra nezaměstnanosti o něco příznivější, dosahovala 6,63 % a 

v Jihočeském kraji dokonce 6,09 % (34). 

 Vzdělanost populace – o tom, že se v posledních letech zvýšil počet 

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, ale i těch s dokončeným úplným 

středoškolským vzděláním svědčí rostoucí průměrná měsíční hrubá mzda. 

S růstem vzdělanosti populace roste i trend lepší životní úrovně, kdy lidé dbají 

především na kvalitu poskytovaných služeb. Proto se musí firma v dnešní době 
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více než předtím zaměřovat na kvalitu a sledovat měnící se požadavky 

zákazníkům. 

 Věk zaměstnanců – v České republice bohužel dochází ke stárnutí populace, o 

čemž vypovídá i zvyšující se průměrný věk obyvatel, který byl v roce 2001 39,2 

let a v roce 2011 již 41,3 let. Tento jev představuje snižování kupní síly 

obyvatel, což není přízné ani pro nás. Podle zjištění ve firmě převládá spíše nižší 

věk zaměstnanců, jádro však tvoří starší zaměstnanci s letitými zkušenostmi.  

Technologické faktory 

 Celkový stav technologie – v případě firmy BASCOTRANS je důležité, aby 

vlastnili kvalitní vozový park, díky kterému může společnost poskytovat kvalitní 

služby. Jelikož smluvní partneři požadují odpovídající technologie, podnik musí 

dbát na obnovu svých technologií. V současné době firma vlastní několik 

starších vozidel, které hodlá v nejbližší době vyřadit z provozu a nahradit je 

novými, jejich nákup bude prostřednictvím finančního leasingu nebo hotově ze 

zisku z minulého období.  

K dalším technologiím by měl být zařazen kvalitní software, který zajistí 

bezproblémové fungování informačního systému.   

 Rychlost zastarávání – z hlediska vozového parku je odpisová doba automobilů 

5 let, po uplynutí této doby by se mělo uvažovat o obnově vozového parku. 

Starší auta jsou více poruchová a investice do oprav jsou mnohdy finančně velmi 

náročné. U software se musí dbát na kvalitní podporu a neustálé updaty. 

 Moderní vybavení – mělo by být součástí veškerých podpůrných prostředků 

k vykonávání práce ve firmě. 

 

Legislativní faktory 

 Dotace na vytvoření nových pracovních míst – tento faktor má pozitivní vliv 

z hlediska získání peněžních prostředků na fungování firmy. Za svou krátkou 

existenci již firma vytvořila okolo 40 pracovních míst a do budoucna hodlá 

počet zaměstnanců zvyšovat. Firma by tedy mohla žádat o dotace, což je 

zajímavá příležitost na pokrytí nákladů spojených s rozvojem firmy. 

 Daňová politika – společnost BASCOTRANS s.r.o. ovlivňuje tento faktor 

z hlediska poskytování služeb. Sazba DPH se mění téměř každý rok, poslední 

změna proběhla v roce 2013, kdy snížená sazba vzrostla ze 14 % na 15 % a 
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základní sazba z předchozích 20 % na 21 %. V budoucnu by mělo docházet 

k dalším změnám, o kterých bude rozhodovat již nová vláda. Dříve se mluvilo i 

o sjednocení obou sazeb, ke kterému nakonec nedošlo. Veškeré změny sazeb 

DPH musí vždy být včas zaznamenány v informačním systému, kde dochází ke 

zpracování vystavených a přijatých faktur.  

 Pracovní právo – je nezbytné, aby veškeré aktualizace a změny v pracovním 

právu včas zaznamenal management společnosti, tak aby nedocházelo 

k porušování zákonů, veškeré detaily se nachází v zákoníku práce. Pracovní 

právo upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Ve firmě 

doposud nefungují odpory a v budoucnu se nic takového nezvažuje. Kromě 

pracovního práva zkoumanou společnost také ovlivňuje Obchodní zákoník, 

Daňové zákony, Zákon o pojistném na sociální zabezpečení nebo Zákon o 

účetnictví a další. Dále je nutné dbát také na dodržování bezpečnosti práce a 

hygienických předpisů.  

 Nemocenské pojištění – v této oblasti byla zaznamenána důležitá změna. 

Zaměstnanci, který bude uznán dočasně pracovně neschopným v době od 1. 

ledna 2014, bude zaměstnavatel vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 

dnů trvání pracovní neschopnosti a od 15. kalendářního dne nemocenské bude 

vyplácet OSSZ (35).  

 

Ekologické faktory  

V dnešní době je na ekologii kladen velký důraz, společnost se musí chovat ke 

svému okolí ekologicky. Na společnost BASCOTRANS s.r.o. jsou v oblasti 

ekologie kladeny vysoké nároky především od společnosti TNT, pro kterou je 

jedním z poskytovatelů dopravních služeb. Je to nadnárodní společnosti, pro kterou 

je ekologie prioritou. Vozový park společnosti sestává pouze z vozidel na naftový 

pohon, dále je dbáno na ekologickou likvidaci odpadů, co se týče motorových olejů, 

nebo ojetých pneumatik. Jelikož při přepravě zboží zbývá mnoho odpadového 

obalového materiálu, vždy musí být zajištěna jejich ekologická likvidace, o což se 

musí postarat dopravní firma.  
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3.3.2 Analýza oborového okolí 

Aby byla určena strategická pozice firmy vůči jejímu okolí a především konkurentům, 

bude provedena analýza oborového okolí pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních 

sil, který napoví, jaké má firma postavení na trhu.   

 Vyjednávací vliv odběratelů 

Vliv odběratelů je zde velký a to především proto, že firma má dva zásadní 

odběratele a to jak již bylo zmíněno Sconto Nábytek a TNT Express. Dalším, již ne 

tak významným odběratelem je společnost Hempel s.r.o, pro kterou poskytuje firma 

také dopravní služby, ne však v tak rozsáhlém měřítku, tudíž na příjmech od této 

společnosti není tak závislí a jejich vyjednávací síla není velká. 

Své služby poskytuje BASCOTRANS především formou B2B, proto na ně konečný 

zákazník nemá příliš velký vliv. S konečným zákazníkem komunikují v určitém 

měřítku pouze v případě poskytování služeb v obchodních domech Sconto Nábytek, 

kde se snaží pružně reagovat na potřeby zákazníků. Ve všech případech se však 

společnost musí především přizpůsobit požadavkům svých smluvních partnerů.  

 Vyjednávací vliv dodavatelů 

Vliv síly dodavatelů zde není silný. Nejdůležitějším dodavatelem je dodavatel 

pohonných hmot, kde takřka není možnost pohybovat s cenami. Firma odebírá 

pohonné hmoty zejména od jednoho dodavatele, u kterého má na odběr množstevní 

slevu. Další podstatný vliv má automobilový průmysl, jelikož firma musí jako 

dopravní společnost nakupovat nová vozidla. Vývoj cen automobilových prostředků 

samozřejmě sleduje a vždy se snaží zvolit tu nejlepší variantu financování při nákupu 

nového vozu. Ani tento faktor však nemůže podstatně ovlivnit.  

 Ohrožení ze strany nově vstupujících firem 

Nová konkurence v odvětví může pozici firmy BASCOTRANS také ovlivnit. Ke 

vstupu do odvětví postačí získání živnostenského listu, z čehož se dá usoudit, že 

vstup není vůbec obtížný. V odvětví dopravy je velmi mnoho malých rodinných 

firem, které však ani nemohou dosáhnout na takové zakázky, jaké obstarává tato 

společnost.  Ohrozit by je mohl například vstup nového velkého konkurenta do 

tohoto odvětví, což je finančně náročné a to především kvůli nutnosti pořízení 

množství vozidel, která jsou nezbytná. 
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Ve spolupráci se Sconto Nábytek se vstupu nových konkurentů není třeba moc 

obávat. Smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou, a jelikož je 

firma jejich největším dodavatelem dopravních služeb, bylo by těžké nahrazovat 

všechny jejích pozice. Co se týče spolupráce s TNT Express, zde jsou smlouvy 

pouze na dva roky, každé dva roky se tedy musí zúčastnit výběrového řízení. Může 

tedy nastat riziko, že se bude snažit vstoupit nový konkurent a nabídne mnohem 

zajímavější ceny, které mohou ohrozit stávající dopravce. Při vstupu nového 

konkurenta do odvětví se může firma také obávat, aby jim neodvedli zaměstnance 

s lákavější nabídkou podmínek.  

 Tlak ze strany substitutu 

Jako substituční produkt můžou být zmínění zaměstnanci společnosti se vzděláním a 

praxí, které lze nebo nelze nahradit a hrozba odklonění lidského kapitálu do jiné 

firmy. Další z hrozeb může být například rozšíření vlakové, nebo lodní dopravy, 

která by mohla ohrozit silniční dopravu. V českém prostředí může být reálnější 

hrozba substitutu v podobě vlakové dopravy, lodní zde není rozšířená a to především 

z toho důvodu, že Česká republika nemá přístup k moři. Vlaková doprava je stále o 

mnoho nákladnější než ta silniční, proto o ni není v současné době tolik zájem. 

 Intenzita soupeření mezi stávajícími konkurenty 

V oboru dopravy je bezpochyby velká konkurence. Co se týče přímých konkurentů, 

za zmínku určitě stojí další tři smluvní dopravce, kteří zprostředkovávají dopravu a 

montáže pro Obchodní domy Sconto a to v Praze, Liberci, Ústní nad Labem a 

Ostravě. Firma BASCOTRANS má největší podíl ze všech. Firma má se společnosti 

Sconto Nábytek s.r.o. smlouvu, kde je také definována výpovědní lhůta, ohrožení ze 

strany těchto konkurentů není příliš velké. V případě spolupráce s TNT Express je 

situace velmi podobná, společnost BASCOTRANS je jejich největším smluvním 

dopravcem co se týče brněnské centrály a v budoucnu chce své postavení ještě 

upevnit a rozšířit působnost například do Jihlavy, Hradce Králové nebo do Zlína.  

3.3.3 Analýza – Mc Kinsey 7 „S“ 

Jedná se o interní analýzu společnosti, díky které lze stanovit klíčové faktory úspěchu. 

Pro zpracování analýzy slouží sedm stanovených, vzájemně souvisejících faktorů, jež 

může firma sama ovlivnit.  
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Strategie firmy 

Firma se snaží splnit všechny požadavky, které byly stanoveny se smluvními partnery. 

Strategie ohledně náborů zaměstnanců není žádná. Personální problémy se řeší ze dne 

na den a není kladen příliš velký důraz na kvalitu zaměstnanců, náklady na mzdy se 

snaží mít minimální. Přesto, že firma funguje již více než tři roky, nebyla stanovena 

jasná strategie ani vize podnikání.  

Organizační struktura firmy 

V čele firmy je jednatel a výhradní majitel firmy, který zasahuje do všech částí řízení 

firmy. Další jasná organizační struktura nebyla nikdy stanovena. Jednatel má své tři 

zástupce, kteří však nemají téměř žádné rozhodovací pravomoci. Organizační struktura 

je velkou slabinou firmy. Nefunguje zde správně komunikační kanály a všichni dělají 

všechno. Jednateli firmy a také jeho zástupcům se zodpovídají dispečerky, které 

organizují trasy přepravy pro obchodní domy Sconto a práci zadávají řidičům a 

montérům. Pro TNT Express jezdí patnáct kurýrů, kteří také komunikují s jednatelem a 

jeho zástupci. 

Informační systémy 

Informační systém ve společnosti představuje důležitou roli ve všech podnikových 

procesech, které se ve firmě odehrávají. Společnost doposud nevlastní žádný software, 

který by představoval informační systém firmy. Společnost používá pouze klasický 

kancelářský balíček společnosti Microsoft. Jelikož se firma během své existence hodně 

rozšířila a v budoucnu se chce i nadále rozvíjet, domnívám se, že tento stav není 

dostačující. Systém není automatizován a veškeré operace jsou zadávány jednotlivě.  

Styl řízení 

Tento faktor není zcela jednoznačně stanoven ani prezentován zaměstnancům firmy. 

Vedení směřované od jednatele firmy je velmi autoritativní povahy stylu vedení. V 

týmu je tato situace poněkud odlišnější, převládá spíše styl demokratický. Chybí zde 

jakékoli porady a meetingy, na kterých by promluvil nadřízený a popsal například 

záměry a cíle společnosti a nechal své podřízené vyjádřit se k danému problému. 

Spolupracovníci 

Spolupracovníci jsou nedílnou součástí i tohoto podniku. Zaměstnanci spolu musí 

vycházet a spolupracovat, tak aby byly služby vždy odvedeny co nejlépe. Vše musí být 
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řízeno vedoucím pracovníkem, který by měl komunikovat s podřízenými. Tuto funkci 

zastávají částečně jednatel a jeho zástupci. Vytváření nepřátelské atmosféry však brzdí 

veškeré nápady vedoucí k pozitivnímu rozvoji firmy. Právě díky zaměstnancům můžou 

vznikat nové nápady, procesy a inovace a důležité je, aby vedoucí pracovník dostatečně 

motivoval své podřízené. Motivace má mnoho podob a v dnešní době není jen finanční. 

Ve firmě není žádná forma benefitů, ani v podobě dovolené navíc ani například ve 

formě třináctých platů čí flexi pasu a příspěvků na školení, či team building. 

Vnitropodniková školení ohledně informačních systémů probíhají pouze nárazově, což 

je nedostatečné. Firma svým zaměstnancům neprezentuje budoucí strategii, ani tu 

současnou. Motivace jinou formou je velmi těžká, pouze otevřená komunikace může 

být přínosem. Firma trpí velkou fluktuaci zaměstnanců na všech pozicích. 

Sdílené hodnoty (kultura) firmy 

Společnost si bohužel nebuduje žádnou jasnou firemní kulturu, kterou by mohla 

prezentovat veřejnosti. V současné době nebyly zatím vytvořeny ani internetové stránky 

firmy, prostřednictvím kterých, by mohla společnost prezentovat své služby.  

Schopnosti 

Většina zaměstnanců vykonává práci na pozici řidičů, jsou to vždy kvalifikovaní 

odborníci s praxí ve svém oboru. Není zde kladem příliš velký důraz na vzdělání, spíše 

na dovednosti v oblasti řízení nákladních automobilů. Dalšími pracovníky jsou 

dispečerky, na které jsou kladeny vyšší nároky, co se týče vzdělání. Její pracovní náplní 

je každodenní komunikace se zákazníky a plánování dodávek jejích zboží či výrobků. 

Zde je kladen především důraz na výborné komunikační schopnosti, dále práce 

s počítačem, či schopnost zvládat stresové situace, do kterých se často dostávají.  Není 

možné celou dobu pracovat v určitém směru stereotypu, ale naopak vymýšlet a zkoušet 

nové věci, které by mohly nějakou danou situaci týkající se pracovních postupu 

vylepšit.  

3.3.4 SWOT Analýza 

Silné stránky 

 Silné postavení u smluvních partnerů 

 Praxe zaměstnanců v oboru 
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Slabé stránky 

 Organizační struktura není definována.  

 Velká fluktuace zaměstnanců 

 Krátké působení firmy na trhu – horší pracovní podmínky než v ostatních 

firmách. 

 Zastarávání vozového parku společnosti. 

 Zcela chybí motivace zaměstnanců 

 Velikost IS vzhledem k velikosti firmy není dostačující. 

 Podnik nemá dosud vytvořené vlastní webové stránky 

Příležitosti 

 Rozvoj firmy Sconto Nábytek a s ním i nárůst potencionálních zákazníků. 

V roce 2014 je naplánovaná výstavba nového obchodního domu Sconto Nábytek 

v Bratislavě, jelikož je dopravní dostupnost z Brna velmi dobrá, nebyl by 

problém poskytovat své služby i na Slovensku. 

 Rozvoj firmy TNT Express a s ním i nárůst potencionálních zákazníků.  

 Pravděpodobnost rozšíření firmy TNT do dalších měst v České republice. 

V květnu letošního roku plánuje společnosti TNT nové výběrové řízení na oblast 

Jihlavy, kterou momentálně zajišťuje konkurence, se kterou však společnost 

není spokojená. Bude tedy pro firmu zásadní tuto oblast získat.  

 Široká nabídka informačních systému, snaha o optimalizaci nákladů firmy.  

 Dotace na projektový investiční záměr, který zajistí vznik minimálně jednoho 

pracovního místa pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru, které mohou 

získat fyzické nebo právnické osoby s minimálně jednoletou aktivní 

podnikatelskou historií. 

Hrozby 

 Konkurence v odvětví. Jak již bylo zmíněno, konkurence v odvětví je velká. 

Společnost TNT Express vyhlašuje výběrová řízení na dopravce každé dva roky, 

do těchto výběrových řízení se musí přihlásit i firma BASCOTRANS a obhájit 

si svou pozici, tak aby se udržela jako jejich dopravce. Každé dva roky je tedy 

reálna hrozba vstupu nového konkurenta, který může firmu ohrozit.  

 Konkurence ve městech působení firmy (Brno, Hradec Králové, České 

Budějovice) 
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 Zdražování pohonných hmot představuje jednu z dalších hrozeb. Jelikož jsme 

jako dopravní firma závislá na každodenní spotřebě pohonných hmot, jejích 

rapidní zdražení může způsobit zvýšení provozních nákladů. 

 Zdražování v automobilovém průmyslu není nic ojedinělé, tato možnost musí 

být také brána v potaz. V současné době rozhodně není výhodné nakupovat auto 

z jiných států Evropské unie, které patří do eurozóny, důvodem je umělé 

oslabení české koruny, ke kterému došlo zásahem České národní banky ke konci 

minulého roku.  

 Zvýšení cen energií. 

3.4 Analýza absolutních ukazatelů 

Jako první bude provedena analýza absolutních ukazatelů za pomocí horizontální a 

vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Aby byla vypovídací schopnost 

plná, budou provedeny obě části analýzy absolutních ukazatelů. Horizontální analýza 

poslouží pro vzájemné srovnání časových řad. Následná vertikální analýza provede 

procentní rozbor jednotlivých položek účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

V analýze bude vycházeno vždy z dat finančních výkazů společností (rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát) budou tedy zdrojem všech publikovaných tabulek a grafů v této kapitole. 

Zdroj již nebude uváděn u každé tabulky či grafu zvlášť.   

3.4.1 Horizontální analýza  

Horizontální analýza sleduje vývoj ukazatelů v čase. Při jejím použití vypočteme 

absolutní i procentuální změny položek účetních výkazů, a tím pochopíme jejich vývoj 

a trend.  

Horizontální analýza rozvahy 

Nejdůležitějším je celkový vývoj aktiv a pasiv, tedy dvou základních pilířů rozvahy. Ve 

vybrané společnosti má vývoj celkových aktiv rostoucí trend, v prvních letech je zde 

rapidní navýšení celkových aktiv, v letech následujících je růst již slabší a v posledním 

roce celková aktiva klesla o 7,25 %. Hlavni podíl na tom nese především dlouhodobý 

majetek, respektive samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Skokový nárůst 

můžete pozorovat i u krátkodobého finančního majetku, který v roce 2013 vzrostl o 

300,17 %. Pohled na horizontální analýzu aktiv poskytuje tabulka č. 3. 
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Tabulka 3: Horizontální analýza aktiv společnosti BASCOTRANS s.r.o. 

Položky rozvahy 

Změny položek aktiv v jednotlivých letech 

2011-2010 2012-2011 2013-2012 

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

AKTIVA CELKEM 5 329    47,67 529    3,20 -1 235    -7,25 

Dlouhodobý majetek 1 619    88,18 357    10,33 1 499    39,32 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 619    88,18 357    10,33 1 499    39,32 

Oběžná aktiva 1 934    82,86 1 731    40,56 -11    -0,18 

Krátkodobé pohledávky 1 736    78,52 1 475    37,37 -1 743    -32,36 

Krátkodobý finanční majetek 200    65,30 256    79,75 1 732    300,17 

Ostatní aktiva 1 776    25,34 -1 559    -17,74 -2 688    -37,19 

Časové rozlišení 1 776    25,34 -1 559    -17,74 -2 688    -37,19 

 

Dlouhodobý majetek podniku je tvořen zejména samostatnými movitými věcmi a 

soubory movitých věcí, což představuj automobily, jelikož se jedná o dopravní 

společnost, disponuje rozsáhlým vozovým parkem, jak vypovídá i rostoucí trend 

dlouhodobého majetku. Oběžná aktiva tvoří zejména krátkodobé pohledávky a 

krátkodobý finanční majetek. Společnost nedisponuje žádnými zásoby, jelikož její 

hlavním podnikatelskou činností je poskytování služeb v oboru logistiky. Stav oběžných 

aktiv nejprve roste o 82,86 %, v následujících letech je růst již tlumenější a v posledním 

roce se dostáváme do záporných hodnot, kdy objem oběžných aktiv mírně klesl o 0,18 

%. Hlavním důvodem je především pokles krátkodobých pohledávek o 32,36 %. 

Významnou položkou rozvahy jsou ostatní aktiva, kde je časové rozlišení, tedy nálady 

příštího období. Společnost využívá především finančního leasingu pro nákup vozidel. 

Vývoj celkových aktiv společnosti je znázorněn v grafu č. 1. 

 

Graf 1: Vývoj stavu aktiv společnosti BASCOTRANS s.r.o v tis. Kč 

Podobně jako v tabulce i v grafu č. 1 můžeme vidět rostoucí vývoj celkových aktiv a 

jejích následný pokles v roce 2013. Rostoucím způsobem se vyvíjí i dlouhodobý 

majetek a to ve všech sledovaných letech. Dlouhodobý majetek představují automobily, 



48 

 

používané k poskytování přepravních služeb. Od vzniku společnosti počet automobilů 

výrazně vzrostl a i nadále chceme společnost svůj vozový park rozšiřovat a tím i rozšířit 

poskytované služby. 

Stav oběžného majetku nejprve roste a v posledním roce zaznamenáváme mírný pokles. 

Pokles oběžného majetku je způsoben zejména poklesem krátkodobých pohledávek, 

jejichž objem společnost stále snižuje, jedná se zejména o pohledávky za odběrateli. U 

ostatních aktiv, která představuje zejména časové rozlišení, zaznamenáváme od roku 

2011 rapidní pokles každým rokem.  

Horizontální analýza pasiv 

Jako další z analýz absolutních ukazatelů je zařazena horizontální analýza pasiv. 

Celková pasiv jdou vždy zároveň s celkovými aktivy a jejich vývoj kopírují. Přehled 

celkových pasiv a jejich horizontální analýza jsou vypracované v následující tabulce. 

Tabulka 4: Horizontální analýza pasiv společnosti BASCOTRANS s.r.o. 

Položky rozvahy 

Změny položek pasiv v jednotlivých letech 

2011 - 2010 2012 - 2011 2013 - 2012 

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

PASIVA CELKEM 5 329    47,67 529    3,20 -1 235    -7,25 

Vlastní kapitál 2 110    160,21 4 134    521,31 3 221    65,37 

Základní kapitál 0    0,00 0    0,00 0    0,00 

Výsledek hospodaření minulých let -1 517    - 2 090    137,77 1 135    198,08 

Výsledek hospodaření běžného období 3 627    239,09 -976    -46,26 -914    -80,60 

Cizí zdroje 3 241    26,03 -3 614    -23,03 -4 463    -36,95 

Dlouhodobé závazky 1 584    32,64 -1 472    -22,87 -2 108    -42,46 

Krátkodobé závazky 1 775    26,55 -1 848    -21,84 -2 355    -35,62 

Bankovní úvěry a výpomoci -118    -12,90 -294    -36,89 0    0,00 

 

Hodnota vlastního kapitálu neustále roste, v roce 2012 zaznamenáváme růst o 521,33% 

a v dalším roce o 65,7%. Na to se váže i vývoj cizích zdrojů, který bude tedy logicky 

klesat, objem cizích zdrojů se zvýšil pouze v roce 2011, od té doby stále klesá v roce 

2013 dokonce o 36,95%. V rámci cizích zdrojů můžeme v posledních dvou letech 

pozorovat postupné snižování jak u dlouhodobých závazků, tak i u krátkodobých 

závazků. Bankovní úvěry a výpomoci klesaly každým rokem, až se dostaly na nulovou 

hodnotu v roce 2013. 

Podnik využívá dlouhodobé cizí zdroje zejména k financování nákupu automobilů, 

nejčastěji přistupuje k finančnímu leasingu. Pokud hovoříme o krátkodobých cizích 

zdrojích, podnik několikrát využil kontokorentní úvěr k financování svých aktivit 
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z důvodu nedostatečných vlastních finančních prostředků. Toto financování je velmi 

nevýhodné především kvůli vysokému úroku, který se pohybuje kolem 22%.   

Horizontální analýza rozvahy vybraných konkurentů 

Hodnoty zjištěné u konkurenčního podniku KVART INVEST jsou zaznamenané také 

v grafu, kdy můžeme vidět rozdíly oproti hodnotám společnosti BASCOTRANS. 

Objem celkových aktiv obou podniků je srovnatelný a má rostoucí trend. Zde však 

vidíme pozvolný a velmi mírný růst celkových aktiv, kdežto u společnosti 

BASCOTRANS byl růst aktiv v prvních letech značně vysoký, ale v posledním roce 

jsme zaznamenali pokles. Nejvýraznější nárůst aktiv společnosti KVART INVEST byl 

v roce 2011, kdy jejich hodnota činila 18.023.000, oproti roku 2010 byl nárůst o 3,69 %.   

Dlouhodobý majetek společnosti v analyzovaných letech má rychle rostoucí trend, kdy 

dokonce zaznamenáváme růst skokem v roce 2012, dlouhodobý majetek se dostává na 

objem 4.851.000, což je nárůst oproti roku 2011 o 170 %. 

Výrazně se liší objem oběžných aktiv, u společnosti KVART INVEST je podíl oběžných 

aktiv nejprve téměř totožný s objemem celkových aktiv, klesá až v posledních letech, 

kdy se naopak zvyšuje objem dlouhodobého majetku. Nejvýraznější pokles oběžných 

aktiv byl v roce 2012, kdy oproti předchozímu roku oběžná aktiva klesla o 18,25 %. 

Struktura oběžných aktiv se liší také o zásoby, které společnost KVART INVEST na 

rozdíl od analyzované firmy vytváří v každém roce. Podstatnou část oběžných aktiv 

tvoří také krátkodobý finanční majetek, který představují peníze na bankovních účtech a 

v hotovosti, firma má tedy velké finanční prostředky, které leží nevyužité na bankovních 

účtech a v pokladnách, místo toho aby jej použila na investici do svého rozvoje.  

Struktura pasiv je v porovnání se společnosti BASCOTRANS velmi odlišná. Zde 

dominuje vlastní kapitál a naopak cizí zdroje podnik využívá minimálně. Vlastní kapitál 

má v prvních letech rostoucí trend, poté se zastavuje a zůstává stabilní. Podle 

horizontální analýzy pasiv je značně viditelné, že podnik nevyužívá k financování 

cizích zdrojů. Cizí zdroje tvoří pouze krátkodobé závazky, tedy závazky k dodavatelům 

či například zaměstnancům. Cizí zdroje mají v tomto případě měrně rostoucí trend. 

Přehledné znázornění poskytuje graf číslo 2. 
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Graf 2: Vývoj aktiv a pasiv společnosti KVART INVEST s.r.o. v tis. Kč 

Vývoj aktiv a pasiv dle horizontální analýzy u zvoleného konkurenta společnosti AHO 

– dopravní služby je celkem odlišný. Celková aktiva i pasiva mají velmi nestabilní 

podobu, v každém roce zaznamenáváme buď prudký pokles, nebo následně růst 

skokem. Vlastní kapitál má rostoucí tendenci, v posledních letech se však růst zastavuje. 

Zatímco u společnosti BASCOTRANS se v posledním sledovaném roce dostává vlastní 

kapitál na úroveň cizích zdrojů svým neustálým růstem, u společnosti AHO tvoří téměř 

většinu celkových pasiv právě cizí kapitál. Vývoj aktiv a pasiv společnosti AHO můžete 

vidět v grafu číslo 3. 

 

Graf 3: Vývoj aktiv a pasiv společnosti AHO – dopravní služby, s.r.o. v tis. Kč. 

 

Jako poslední z konkurentu je uveden podnik Autodoprava Smíšovský. Co se týče 

horizontální analýzy aktiv, vidíme velmi rychle rostoucí trend celkových aktiv, které 

rostou velkým skokem v roce 2012, v tom následujícím se již růst zpomaluje. Oběžná 

aktiva téměř kopírují vývoj celkových aktiv a stejně tak jako ony rostou skokem v roce 

2012.Vývoj dlouhodobého majetku má sice také rostoucí trend, avšak velmi mírný 

oproti výše zmíněným.  
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Pasiva mají velmi podobný vývoj, kdy pasiva celkem mají téměř totožný vývoj jako cizí 

zdroje, zaznamenáváme zde růst skokem v roce 2012, stejně jako u horizontální analýzy 

aktiv. Takový skok je způsobem především navýšením krátkodobých závazků a také 

bankovních úvěrů a výpomocí. Vývoj aktiv a pasiv můžete sledovat v následujícícm 

grafu. 

 

Graf 4: Vývoj aktiv a pasiv společnosti Autodoprava Smíšovský s.r.o. v tis. Kč 

Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát  

Dalším účetním výkazem, který můžeme analyzovat pomocí horizontální analýzy je 

výkaz zisku a ztráty. Jedná se o stejný princip jako u analýzy rozvahy. Výsledné 

ukazatele analýzy jsou zaznamenány v tabulce č. 5. 

 

Tabulka 5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát společnosti BASCOTRANS s.r.o. 

  

Změny položek v jednotlivých letech 

2011-2010 2012-2011 2013-2012 

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

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 13 904    154,49 -1 161    -5,07 566 2,60 

Výkonová spotřeba 7 616    99,25 -2 317    -15,15 931 7,18 

Spotřeba materiálu a energie 6 437    427,71 -703    -8,85 914 12,63 

Služby 1 179    19,11 -1 614    -21,97 17 0,30 

Přidaná hodnota 6 288    473,85 1 156    15,18 -365 - 4,16 

Osobní náklady 1 721    114,28 1 073    33,25 1003 23,33 

Odpisy  756    132,17 506    38,10 -48 -2,62 

Ostatní provozní náklady -615    -79,15 489    301,85 -261 -40,09 

Provozní výsledek hospodaření 807    54,45 -761    -33,25 -1228 -80,37 

Finanční výsledek hospodaření 1    2,85 -30    -86,05 -15 -23,44 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 627    239,09 -976    -46,26 -913 -80,51 

Výsledek hospodaření za účetní období 3 627    239,09 -976    -46,26 -914 -80,60 

Výsledek hospodaření před zdaněním 3 772    246,65 -788    -34,94 -1247 -85,00 

 

Podle analýzy ukazatelů jednotlivých let si můžeme povšimnout, že vývoj položek 

výkazu zisků a ztrát není příliš stabilní. Tržby za prodej vlastních výroků a služeb 
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v prvním roce rapidně vzrostly, avšak v dalších letech již zaznamenáváme mírný 

pokles, v roce 2012 o 5,07 % a v roce 2013 se již tržby mírně zvýšily a to o 2,60 %. Je 

vidět je celkový zájem o poskytované služby příliš neklesá, podnik by však měl nadále 

pracovat na zvýšení zájmu zákazníků, tak aby mohl vykazovat ještě vyšší tržby 

v příštích letech.  

Hospodářský výsledek podniku byl v prvním roce v záporných hodnotách, ale již 

v následujícím roce se dostal do kladných hodnot, kdy vzrostl o 246,65 %. Tento trend 

si však do následujících let neudržel a v roce 2012 opět klesl, tentokrát o 34,94 %, 

v posledním roce byl pokles ještě horší a to o 85 %.  

Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát vybraných konkurentů 

Z hlediska dosahovaných výnosů je evidentní, že společnost KVART INVEST,  má 

výrazný charakter společnosti poskytující vlastní služby, stejně jako je tomu i u 

analyzovaného podniku BASCOTRANS. Většinu výnosů představují tržby za vlastní 

služby.  Podle horizontální analýzy mají výnosy klesajíci tendenci, pokles je zjevný 

v letech 2009 až 2011. V průběhu roku 2010 došlo k poklesu poptávky u nákladní 

silniční dopravy na straně jedné a na straně druhé došlo k nárustu souvisejících vstupů.  

V důsledku výrazného snížení počtu pracovníků  došlo k poklesu osbních nákladů. 

V roce 2011 došlo k zmírnění poklesu poptávky u nákladní silniční dopravy, tržby však 

meziročně stále klesaly. Počet pracovníků opět poklesl a tím klesaly i osobní náklady a 

samozřejmě i výkonová spotřeba. Nárust tržeb je patrný až v roce 2012 a to o 12,42 %.  

Odpisy dlouhodobého majetku mají rostoucí trend, což vypovidá o tom, že podnik 

investuje do nákupu nového dlouhodobého majetku.  

Prudký pokles vykazuje každým rokem i výsledek hospodaření, když v roce 2011 klesá 

až o 81,73 % oproti předchozímu roku. Tento pokles se násedně zlepšuje v roce 2012, 

kdy hospodářský výsledek vzrostl o 37,88 %. Vše je patrně vidět v tabulce č. 6. 
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Tabulka 6: Horizontální analýza výkazů zisků a ztrát společnosti KVART INVEST s.r.o. 

  

Změny položek v jednotlivých letech 

2010-2009 2011-2010 2012-2011 

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

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb -14 757    -23,60 -10 796    -22,57 4598 12,42 

Výkonová spotřeba -10 657    -32,72 -3 586    -16,36 3070 16,75 

Přidaná hodnota -4 100    -13,66 -7 210    27,83 1528 8,17 

Osobní náklady -2 380    -9,19 -5 361    -22,81 -396 -2,18 

Odpisy  -203    -26,36 286    50,44 218 25,56 

Ostatní provozní náklady -165    -9,00 -482    -28,90 -49 -4,13 

Provozní výsledek hospodaření -2 649    -44,95 -2 696    -83,11 231 42,15 

Finanční výsledek hospodaření 60    105,26 35    1 166,67 -7 -18,42 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -2 011    -43,66 -2 121    -81,73 176 37,13 

Výsledek hospodaření za účetní období -2 020    -43,77 -2 121    -81,73 174 36,71 

Výsledek hospodaření před zdaněním -2 598    -44,45 -2 661    -81,95 222 37,88 

Dalším z konkurentů je uveden podnik AHO – dopravní služby, kde je vývoj tržeb za 

vlastní výrobky a služby velmi nestabilní, jak znázorňuje tabulka č. 7. Od toho se odvíjí 

i výkonová spotřeba. Osobní náklady však v roce 2010 rostou a to o 15,26 %, v dalším 

nepatrně klesají a v posledním roce opět narůstají, tentokrát o 5,02 %. Odpisy 

dlouhodobého majetku mají klesající trend, což není velmi pozitivní. Klesající odpisy 

vypovídají o tom, že podnik neinvestuje do nového dlouhodobého majetku, který 

postupně zastarává. Výsledek hospodaření se dostává do kladných hodnot pouze v roce 

2011, kdy oproti předchozímu roku přišlo navýšení o 202,17 %. 

Tabulka 7:Horizontální analýza výkazů zisků a ztrát společnosti AHO – dopravní služby s.r.o. 

  

Změny položek v jednotlivých letech 

2010-2009 2011-2010 2012-2011 

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

Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb -1 466    -10,33 2 700    21,21 -1347 -8,73 

Výkonová spotřeba -1 554    -16,64 281    3,61 -353 -4,37 

Spotřeba materiálu a energie 3    1,90 835    52,68 -65 -2,69 

Služby -1 557    -20,07 -554    -8,93 -288 -5,10 

Přidaná hodnota 88    1,81 2 419    48,94 -994 -13,50 

Osobní náklady 733    15,26 -24    -0,43 277 5,02 

Odpisy  66    21,43 -21    -5,61 -10 -2,83 

Ostatní provozní náklady -3    -4,84 56    94,92 -66 -57,39 

Provozní výsledek hospodaření 640    -186,05 2 383    242,17 -1205 -86,13 

Finanční výsledek hospodaření 312    321,65 -389    -180,93 29 16,67 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -758    -171,89 2 424    202,17 -1176 -96,00 

Výsledek hospodaření za účetní období -758    -171,89 2 424    202,17 -1176 -96,00 

Výsledek hospodaření před zdaněním -758    -171,89 2 424    202,17 -1176 -96,00 
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U společnosti Autodoprava Smíšovský s.r.o. je uveden pouze vývoj některých veličin 

výkazů zisků a ztrát v následujícím grafu. Společnost je nová a v letech 2010 a 2011 

nevykazuje téměř žádné výnosy ani náklady.  

 

Graf 5: Vývoj vybraných veličin výkazů zisků a ztrát podniku Autodoprava Smíšovský s.r.o. v tis. Kč. 

3.4.2 Vertikální analýza  

Jak již napovídá název, vertikální analýzy, na rozdíl od horizontální analýzy, hodnotí 

jednotlivé položky účetních výkazů výpočty odshora dolů. V toto kapitole bude 

provedena vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisků a ztrát. 

Vertikální analýza aktiv 

Analýza se zaměřuje na jednotlivé položky aktiv a pasiv, tedy majetku a kapitálu. 

Výslednou analýzu pro stranu aktiv naleznete v tabulce č. 8 

Tabulka 8: Vývoj ukazatelů vertikální analýzy společnosti BASCOTRANS s.r.o. 

Položky rozvahy/rok 
2010 2011 2012 2013 

v % v % v % v % 

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

Dlouhodobý majetek 16,42 20,93 22,32 33,61 

Dlouhodobý hmotný majetek 16,32 20,93 22,32 33,61 

Oběžná aktiva 20,88 25,85 35,00 37,67 

Krátkodobé pohledávky 19,78 23,91 31,82 23,06 

Krátkodobý finanční majetek 1,08 1,94 3,39 14,61 

Ostatní aktiva 62,70 53,22 42,68 28,72 

Z tabulky jasně vyplývá, že jednoznačný podíl na celkových aktivech nesou ostatní 

aktiva, která tvoří časové rozlišení. Nejvýznamnější podíl tvoří v roce 2010, což 

znamená, že firma měla nejvyšší podíl leasingů. V dalších letech podíl nákladů příštích 

období klesá. Dále jsou to oběžná aktiva, především tedy krátkodobé pohledávky a 

v posledních letech i krátkodobý finanční majetek.  Podíl dlouhodobého majetku 
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každým rokem roste, zejména díky nově nakoupenému majetku podniku, který je tvořen 

především automobily, jejichž počet podnik neustále zvyšuje, aby mohl rozšiřovat své 

poskytované služby. Podnik nevlastní žádné nemovitosti. Graf č. 6 znázorňuje 

jednotlivé podíly hlavních položek aktiv rozvahy na celkových aktivech společnosti.  

 

Graf 6: Vývoj struktury aktiv společnosti BASCOTRANS s.r.o. 

 

Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza byla zrpacovaná i u pasiv společnosti BASCOTRANS, výsledné 

hodnoty jsu zazanemnány v tabulce č 9. V prvním roce je patrné, že má podnik 

problémy s vlastním kapitálem, který tvoří záporné hodnoty v poměru k celkovým 

pasivům, podnik je tedy financován zcela z cizích zdrojů. V následujících letech má 

vývoj vlastního kapitálu příznivý nárůst v každem roce. V roce 2013 je podíl vlastního 

kapitálu nejvyšší, dosahuje 51,70 %. Díky tomuto příznivému vývoji, se podnik stává 

atraktivnější nejen pro bankovní instituce, ale i pro potenciální investory. Díky 

rosotucímu trendu vlastního kapitálu nakopak klesá podíl cizích zdrojů, což tedy 

znamená, že podnik nežije na dluh a jschopen finanocovat své hospodaření.  

Tabulka 9: Vývoj ukazatelů vertikální analýzy pasiv společnosti BASCOTRANS s.r.o. 

Položky rozvahy/rok 
2010 2011 2012 2013 

v % v % v % v % 

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

Vlastní kapitál -11,78 4,80 29,02 51,70 

Základní kapitál 1,79 1,21 1,18 1,27 

Výsledky hospodaření minulých let 0,00 -9,19 3,36 10,81 

Výsledek hospodaření běžného účetního období -13,57 12,78 6,66 1,39 

Cizí zdroje 111,78 95,20 70,98 48,30 

Dlouhodobé závazky 43,62 39,00 29,20 18,12 

Krátkodobé závazky 59,95 51,30 38,83 26,98 

Bankovní úvěry a výpomoci 8,21 4,90 2,95 3,20 

Kladný vývoj jednotlivých položek pasiv k celkovému objemu pasiv je velmi dobře 

viditelný v grafu č. 7. 
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Graf 7: Vývoj hlavních položek vertikální analýzy pasiv společnosti BASCOTRANS s.r.o. 

Vertikální analýza rozvahy vybraných konkurentů 

Vertikální analýze byly podrobeny i rozvahy jednotlivých konkurenčních podniků. 

Prvním z nich je společnost KVART INVEST,  která vykazuje velmi kladné hodnoty, co 

se týče aktiv i pasiv. Vývoj dlouhodobého majetku má rostoucí trend a jeho poměr 

k celkovým aktivům byl v roce 2013 27,33 %. Oběžná aktiva mají opačný vývoj, tedy 

klesají v každém analyzovaném roce. Je to způsobeno zejména snížením kratkodobého 

fiannčního majektu, kdyterým společnost disponuje ve velké výši. Struktura pasiv je u 

této společnosti nejlepší ze všech zmíněných. Společnost dlouhodobě vykazuje velmi 

významný poměr vlastního kapitálu k celkovým pasivum a z cizích zdrojů čerpá jen 

málo. Podíl cizích zdrojů nepřevyšuje 13,36  %, což je hodnota pro rok 2013. Celkový 

přehled vertikální analýzy naleznete v tabulce č. 10. 

Tabulka 10: Vertikální analýza rozvahy společnosti KVART INVEST s.r.o. 

Položky rozvahy/rok 
2009 2010 2011 2012 2013 

v % v % v % v % v % 

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

Dlouhodobý majetek 6,52 12,50 9,99 26,78 27,33 

Dlouhodobý hmotný majetek 6,52 12,50 9,99 26,78 27,33 

Oběžná aktiva 93,48 87,50 90,01 73,22 72,67 

Zásoby 8,83 4,75 1,86 0,74 0,68 

Krátkodobé pohledávky 36,91 37,05 36,19 44,91 45,38 

Krátkodobý finanční majetek 0,48 45,70 51,96 27,57 26,61 

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

Vlastní kapitál 89,66 89,90 88,44 87,69 86,64 

Základní kapitál 2,93 2,94 2,77 2,77 2,71 

Výsledky hospodaření minulých let 71,43 86,00 82,76 81,28 79,92 

Výsledek hospodaření běžného účetního období  15,30 0,96 2,63 3,64 4,01 

Cizí zdroje 10,34 10,10 11,56 12,31 13,36 

Krátkodobé závazky 10,34 10,10 11,56 12,31 13,36 
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Ve vertikální analýze aktiv si další z konkurentu společnost AHO – dopravní služby 

stojí velmi příznivě pouze v prvních letech, kdy se podíl dlouhodobého majetku 

pohybuje kolem 40 %, má však klesající trend a v roce 2013 je již podíl pouhých 18,38 

%. Naopak v analýze pasiv vidíme vlemi špatný podíl vlastního kapitálů, který se 

pohybuje v minimálních hodnotách a v roce 2010 se dostává dokonce do záporných 

hodnot, kdy je jeho podíl -88,69 %. Patrné zlepšení přichází v roce 2013. Jelikož je 

vývoj vlastního kapitálu negativní, nelze očekávat ani pozitivní vývoj cizích zdrojů. 

Podnik nemůže čerpat finance z vlastních prostředku, tím pádem se podíl cizích zdrojů 

zvyšuje a přibližuje se hranici 100 %.  Všechny položky rozvahy a jejích vývoj 

v jednotlivých letech můžete sledovat v tabulce č. 11. 

Tabulka 11: Vertikální analýza rozvahy společnosti AHO – dopravní služby, s.r.o. 

Položky rozvahy/rok 
2009 2010 2011 2012 2013 

v % v % v % v % v % 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 41,11 40,66 27,99 24,08 18,38 

Dlouhodobý hmotný majetek 41,11 40,66 27,99 24,08 18,38 

Oběžná aktiva 53,42 54,42 69,84 72,11 78,62 

Krátkodobé pohledávky 27,24 44,54 48,43 35,92 49,90 

Krátkodobý finanční majetek 26,18 9,88 21,41 36,19 28,72 

Časové rozlišení 5,47 4,92 2,17 3,81 3,00 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 5,20 -88,69 6,12 12,25 13,72 

Základní kapitál 8,90 16,39 8,50 13,38 12,76 

Výsledky hospodaření minulých let 15,92 -6,80 -54,42 -4,41 1,53 

Výsledek hospodaření běžného účetního období -19,62 -98,28 52,04 3,28 4,34 

Cizí zdroje 94,80 188,69 93,88 87,75 86,28 

Krátkodobé závazky 40,88 111,15 54,35 49,09 41,93 

Bankovní úvěry a výpomoci 53,92 77,54 39,53 38,66 44,35 

 

Posledním z vybraných konkurentů je Autodoprava Smíšovský, podnik existuje sice od 

roku 2010, stejně jako společnost BASCOTRANS. Ekonomickou činnost však vykazuje 

až od roku 2012, od toho se také odvíjí vertikální struktura jeho rozvahy. Významný 

podíl na celkových aktive májí v letech 2012 a 2013 oběžná aktiva, dlouhodobý majetek 

má však rostoucí trend. Struktura pasiv zatím vypovídá o tom, že podnik hospodaříl 

v letech 2012 a 2013 na dluh, podíl cizího kaptálu dosahoval v obou letech téměř 100 % 

celkových pasiv. Všechny hodnoty si můžete prohlédnout v tabulce č. 12.  
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Tabulka 12: Vertikální analýza rozvahy společnosti Autodoprava Smíšovský s.r.o. 

Položky rozvahy/rok 
2010 2011 2012 2013 

v % v % v % v % 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 0,00 0,00 11,78 13,61 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,59 0,56 

Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 11,19 13,05 

Oběžná aktiva 100,00 100,00 86,20 86,39 

Krátkodobé pohledávky 0,00 0,00 85,44 81,39 

Krátkodobý finanční majetek 100,00 100,00 0,76 1,45 

Časové rozlišení 0,00 0,00 2,02 3,55 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 100,00 100,00 1,49 5,17 

Základní kapitál 0,00 109,89 1,30 1,23 

Výsledky hospodaření minulých let 0,00 0,00 -0,12 0,30 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 0,00 -9,89 0,31 1,12 

Cizí zdroje 0,00 0,00 98,51 94,83 

Krátkodobé závazky 0,00 0,00 97,70 93,94 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 0,00 0,81 0,89 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Pro sestavení vertikální analýzy výkazu zisků a ztrát jsou stěžejni tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Poměr jednotlivých položek na celkových tržbách je popsán  

v tabulce č. 13.  

Tabulka 13: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti BASCOTRANS s.r.o. 

  

2010 2011 2012 2013 

v % v % v % v % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,00 100,00 100,00 100,00 

Výkonová spotřeba 85,26 66,75 59,66 62,33 

Spotřeba materiálu a energie 16,72 34,67 33,29 36,56 

Služby 68,54 32,08 26,37 25,77 

Přidaná hodnota 14,74 33,25 40,34 37,67 

Osobní náklady 16,73 14,09 19,78 23,78 

Odpisy 6,36 5,80 8,43 8,01 

Provozní výsledek hospodaření 16,47 9,99 7,03 1,34 

Finanční výsledek hospodaření -0,39 -0,15 -0,29 -0,35 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -16,86 9,21 5,22 0,99 

Výsledek hospodaření za účetní období  -16,86 9,21 5,22 0,99 

Výsledek hospodaření před zdaněním -16,86 9,85 6,75 0,99 

 

Společnost vykazuje jen tržby za vlastní výrobky a služby, respektive jen za 

poskytované služby. Podíl výsledku hospodaření na celkových tržbách má klesající 
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trend a v posledním roce dosahuje pouze 0,99 %. Vývoj přidané hodnoty však není tak 

nepříznivý, v roce 2012 dosahoval 40,34 % a v roce 2013 37,67 % 

Pro přehlednější vývoj tržeb byl sestaven graf č. 8, kde je patrný velký nárůst tržeb 

v roce 2011 oproti roku předchozímu. I když celkové tržby v letech 2013 až 2013 mírně 

poklesly, drží se stále na velmi dobré úrovni.  

 

Graf 8: Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků společnosti BASCOTRANS s.r.o. dle vertikální analýzy 

Vertikální analýzy výkazů zisků a ztrát vybraných konkurentů 

Rozdíl ve struktuře výkazů zisků a ztrát u společnosti KVART INVEST je patrný hned 

na první pohled. Výkonová spotřeba se pohybuje okolo 50 % celkových tržeb, kdežto u 

společnosti BASCOTRANS byly tyto hodnoty mnohem vyšší. Naopak podíl osobních 

nákladů je mnohem vyšší než tomu bylo u analyzované společnosti, z toho lze usoudit, 

že solečnost má vyšší mzdové náklady. Výsledek hospodaření má klesající trend, v roce 

2011 pouze 1,58 % z celkových tržeb.  Poměr jednotlivých položek na tržbách je vidět 

v tabulce č. 14. 

Tabulka 14: Vertikální analýza výkazů zisků a ztrát společnosti KVART INVEST s.r.o. 

Položky výkazu zisků a ztrát/rok 
2009 2010 2011 2012 

v % v % v % v % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,00 100,00 100,00 100,00 

Výkonová spotřeba 52,05 45,83 49,50 51,41 

Přidaná hodnota 47,95 54,17 50,50 48,59 

Osobní náklady 41,37 49,15 49,00 42,64 

Odpisy 1,23 1,19 2,30 2,57 

Ostatní provozní náklady 2,93 3,49 3,20 2,73 

Provozní výsledek hospodaření 9,42 6,78 1,48 1,87 

Finanční výsledek hospodaření -0,09 0,01 0,10 0,07 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 7,36 5,43 1,28 1,56 

Výsledek hospodaření za účetní období  7,37 5,43 1,28 1,56 

Výsledek hospodaření před zdaněním 9,34 6,79 1,58 1,94 
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Vertikální analýzy výkazu zisků a ztrát byla provedena i u dalšího z vybraných 

konkurentů. Zde například v tabulce č. 15 je patrný nestabilní vývoj hospodářského 

výsledku, jeho podíl je v prvních dvou letech v záporných hodnotách, v roce 2011 7,94 

% a v roce 2012 opět klesá na 0,35 % z celkových tržeb.  

Tabulka 15: Vertikální analýzy výkazů zisků a ztrát společnosti AHO – dopravní služby, s.r.o 

Položky výkazu zisků a ztrát/rok 
2009 2010 2011 2012 

v % v % v % v % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,00 100,00 100,00 100,00 

Výkonová spotřeba 65,80 61,17 52,28 54,78 

Spotřeba materiálu a energie 11,14 12,45 15,68 16,72 

Služby 54,65 48,72 36,60 38,06 

Přidaná hodnota 34,20 38,83 47,72 45,22 

Osobní náklady 33,84 43,50 35,73 41,12 

Odpisy 2,17 2,63 2,29 2,44 

Ostatní provozní náklady 0,44 0,46 0,75 0,35 

Provozní výsledek hospodaření -2,42 -7,73 9,07 1,38 

Finanční výsledek hospodaření -0,68 1,69 -1,13 -1,03 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -3,11 -9,42 7,94 0,35 

Výsledek hospodaření za účetní období  -3,11 -9,42 7,94 0,35 

Výsledek hospodaření před zdaněním -3,11 -9,42 7,94 0,35 

Vertikální analýzy společnosti Autodoprava Smíšovský nemá příliš velkou vypovídací 

schopnost. Relevantní údaje jsou pouze v roce 2012, v předchozích letech společnost 

nevykazovala žádný obrat. V roce 2012 dosahoval hospodářský výsledek 0,46 % 

z celkových tržeb.  

Tabulka 16: Vertikální analýza společnosti Autodoprava Smíšovský s.r.o. 

Položky výkazu zisků a ztrát/rok 
2010 2011 2012 

v % v % v % 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 0,00 0,00 100,00 

Výkonová spotřeba 0,00 100,00 94,66 

Spotřeba materiálu a energie 0,00 0,00 52,60 

Služby 0,00 100,00 42,06 

Přidaná hodnota 0,00 -100,00 5,34 

Osobní náklady 0,00 0,00 5,73 

Odpisy 0,00 0,00 0,89 

Ostatní provozní náklady 0,00 0,00 0,42 

Provozní výsledek hospodaření 0,00 -100,00 0,01 

Finanční výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,45 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 0,00 -100,00 0,15 

Výsledek hospodaření za účetní období  0,00 -100,00 0,15 

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 -100,00 0,46 
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3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele představují samotné jádro finanční analýzy. Princip výpočtu je 

založen n na poměru jedné položky jinou položkou. Stejně jakou u ostatních ukazatelů 

vychází analýza poměrová ukazatelů z informací uvedených v účetních výkazech. 

V této kapitole budou analyzovány ukazatele likvidity, aktivity, rentability, zadluženosti 

a provozní ukazatele.  

3.5.1 Analýza ukazatelů likvidity 

Ukazatele likvidity měří schopnost podniku dostát svým závazkům, jinak řečeno, měří 

poměr platebních prostředků s hodnotou dluhů. Likvidita je rozdělena na tři stupně, 

v závislosti přeměny oběžného majetku na peněžní prostředky. Výsledky výpočtu 

běžné, pohotové a okamžité likvidity popisuje tabulka č. 17. 

Tabulka 17: Ukazatele likvidity společnosti BASCOTRANS s.r.o. 

  2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 0,35 0,51 0,90 1,40 

Pohotová likvidita 0,34 0,51 0,90 1,40 

Okamžitá likvidita 0,02 0,04 0,09 0,54 

Jelikož podnik nevytváří zásoby, jsou výsledky výpočtu běžné a pohotové likvidity 

stejné, s malým rozdílem v roce 2010. Běžná, respektive pohotová likvidita, má rostoucí 

trend. Intervaly doporučených hodnot jsou stanoveny podle Knapkové (2010). 

Doporučené hodnoty u běžné likvidity jsou v rozmezí 1,6–2,5. K těmto hodnotám se 

podnik blížil až v posledním roce, kdy byl ukazatel 1,4. V předchozích letech lze mluvit 

o neschopnosti podniku zaplatit své dluhy věřitelům z peněžních prostředků získaných 

z oběžných aktiv. Jelikož je trend vývoje rostoucí, lze předpokládat příznivý vývoj i 

v budoucnosti.  

Pohotová likvidita má stanovenou doporučenou hodnotu v intervalu 1-1,5. Zde již se 

podniku podařilo intervalu dosáhnout. Vývoj likvidity má rostoucí trend a v roce 2013 

dosahuje nejlepší hodnoty.  

V případě okamžité likvidity je doporučena hodnota v intervalu 0,2-0,5. I zde mají 

vypočtené hodnoty rostoucí trend a nejlepší úrovně dosahují v posledním sledovaném 

roce. Je tedy patrné, že podnik vykazuje velmi pozitivní vývoj a to u všech třech 

rozlišovaných druhů likvidit.   
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Analýza ukazatelů likvidity u vybraných konkurentů 

Společnost KVART INVEST s.r.o. zaznamenala kolísavý trend u všech ukazatelů 

likvidity. Všechny ukazatele několikanásobně přesahují doporučené hodnoty. Běžná 

likvidita dosahuje hodnoty až 9,04, v následujících letech ukazatel vždy klesá, až na 

poslední naměřenou hodnotu 5,44, která překračuje doporučené hodnoty. Takto vysoká 

hodnota ukazatelů likvidity je však spíše nevhodná, je známkou toho, že podnik 

neefektivně váže své finanční prostředky. Ukazatele pohotové likvidity dosahují 

nejvyšších hodnot v roce 2009 a to 8,19, což opět mnohonásobně převyšuje doporučený 

interval, ukazatel má opět klesající trend. Stejně je tomu i u okamžité likvidity, která 

klesá a v posledním roce dosahuje hodnoty 1,99, což je skoro čtyřnásobně více, že by 

bylo vhodné. Dosažené hodnoty lze sledovat v tabulce č. 18.  

Tabulka 18: Ukazatele likvidity společnosti KVART INVEST s.r.o. 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 9,04 8,52 7,79 5,95 5,44 

Pohotová likvidita 8,19 8,04 7,63 5,89 5,39 

Okamžitá likvidita 4,62 4,41 4,49 2,24 1,99 
 

AHO – dopravní služby zaznamenaly nejlepší hodnotu likvidity v roce 2013, kdy se 

hodnota nacházela v intervalu doporučených hodnot. V ostatních letech je vývoj 

kolísavý a hodnoty jsou nepříznivé. Zatímco vývoj pohotové likvidity je přímo 

předpisový až nízkou hodnou v roce 2010. Hodnoty okamžité likvidity opět kolísají a 

v intervalu vyhovujících hodnot se pohybují jen v roce 2011. V ostatních letech kolísá 

jak pod doporučenou hranici tak i nad ní. Jak se vyvíjela likvidita daného podniku 

v jednotlivých letech, zobrazuje tabulka č. 19. 

Tabulka 19: Ukazatele likvidity společnosti AHO – dopravní služby, s.r.o. 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 1,26 0,49 1,30 1,50 1,95 

Pohotová likvidita 1,26 0,49 1,30 1,50 1,95 

Okamžitá likvidita 0,62 0,09 0,40 0,75 0,68 
 

Likvidita byla zjišťovaná i u posledního z vybraných konkurentů. Jelikož je podnik 

nejmladší ze všech zmíněných, jsou relevantní hodnoty pouze v letech 2012 a 2013. 

Běžná likvidita v žádném ze zmíněných roků nedosahuje příznivých hodnot. Pohotová 

likvidita se v posledním roce přibližuje intervalu doporučených hodnot. Ukazatel 

hodnoty okamžité likvidity je v obou letech velmi nízko od hranicí intervalu. 
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Tabulka 20: Ukazatele likvidity společnosti Autodoprava Smíšovský s.r.o. 

  2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 100,00 100,00 0,88 0,92 

Pohotová likvidita 100,00 100,00 0,88 0,92 

Okamžitá likvidita 100,00 100,00 0,01 0,02 

 

3.5.2 Analýza ukazatelů aktivity 

Pomocí ukazatelů aktivity lze posoudit efektivnost podnikatelské činnosti podniku. 

Výsledné hodnoty napoví, jak podnik hospodaří se svými aktivy, což má vliv jak na 

rentabilitu tak i likviditu. V rámci ukazatelů aktivity bude analyzována doba obratu 

celkových aktiv, doba obratu stálých aktiv, doba obratu pohledávek a doba obratu 

závazků.  

Výsledné hodnoty ukazatelů aktivity dotčeného subjektu zachycuje tabulka č. 21. Obrat 

celkových aktiv vyjadřuje, kolik korun z celkových tržeb připadá na jednu korunu 

vloženého kapitálu. Vývoj ukazatele vykazuje kolísavý trend. Obrat stálých aktiv je 

ukazatel charakterizující efektivnost využití podnikových strojů, zařízení, budov a 

ostatních dlouhodobých aktiv. Vývoj ukazatele naznačuje kolísavý trend pohybující se 

na úrovni poměrně nízkých hodnot. Nejvyšší hodnoty dosahuje společnost ve druhém 

roce své existence ve výši 6,63, poté již ukazatel klesá až na 4,20 v roce 2013.  Doba 

obratu pohledávek udává průměrnou splatnost pohledávek společnosti vůči svým 

odběratelům. Výše zjištěných hodnot je dlouhodobě nad oborovým průměrem, což 

svědčí o tom, že podnik nepřiměřeně dlouhou dobu čeká, než mu odběratele zaplatí za 

poskytnuté služby. Doba obratu závazků vyjadřuje časový interval, určený k úhradě 

krátkodobých závazků společnosti. Vývoj ukazatele kolísá v každém roce. V roce 2010 

byla doba obratu závazků nepříznivá, téměř 77 dní, oproti tomu v následujícím roce 

pouhých 7,81 dní, což se v dalších letech zvýšilo na 32,96 dnů. Tento ukazatel souvisí 

zároveň i s analýzou likvidity, která nebyla příliš příznivá, v důsledku toho se zhoršila i 

platební morálka podniku.  

Tabulka 21: Ukazatele aktivity společnosti BASCOTRANS s.r.o. 

  2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv 0,81 1,39 1,28 1,41 

Obrat stálých aktiv 4,90 6,63 5,70 4,20 

Doba obratu pohledávek (dny) 89,66 62,90 91,26 59,62 

Doba obratu závazků (dny) 76,93 7,81 17,64 32,96 

 



64 

 

Analýza ukazatelů aktivity u vybraných konkurentů 

Ukazatel obratu celkových aktiv společnosti KVART INVEST se nachází ve všech 

sledovaných obdobích v doporučených hodnotách, které jsou na vyšší úrovni než 

v případě dotčeného subjektu. Obrat stálých aktiv je pak mnohonásobně vyšší. Doba 

obratu zásob je velmi příznivá, které tento podnik vytváří.  Výrazně se liší i doba obratu 

pohledávek, která je zde mnohem příznivější avšak vykazuje rostoucí trend, což může 

napovídat o to, že podnik není schopen inkasovat své včas peníze za své služby. 

Posledním ukazatelem je doba obratu závazků, která je přímo předpisová, je zde patrné, 

že podnik hradí své závazky řádně a včas. Následující tabulka zachycuje všechny 

analyzované ukazatele.  

Tabulka 22: Ukazatele aktivity společnosti KVART INVEST s.r.o. 

  2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 3,67 2,75 2,05 2,30 

Obrat stálých aktiv 56,23 23,99 20,63 8,58 

Doba obratu zásob (dny) 8,79 6,30 3,30 1,18 

Doba obratu pohledávek (dny) 36,74 47,68 64,32 71,54 

Doba obratu závazků (dny) 10,29 13,12 20,54 22,04 

U druhého z konkurentů můžou být ukazatele aktivity více méně pozitivně hodnoceny. 

Zejména obrat celkových aktiv je ze všech podniků nejlepší, lze tedy říci, že společnost 

využívá svého majetku nejefektivnějším způsobem. Obrat stálých aktiv má rostoucí 

trend a dosahuje vysokých hodnot. Doba obratu pohledávek i doba obratu závazků se 

vyvíjí příznivě, jak pro podnik, tak pro jeho dodavatele, kterým platí včas. Přesné 

hodnoty ukazatelů vyobrazuje tabulka č. 23.  

Tabulka 23: Ukazatele aktivity společnosti AHO – dopravní služby, s.r.o. 

  2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 6,31 10,43 6,55 9,42 

Obrat stálých aktiv 16,33 25,66 23,41 39,12 

Doba obratu pohledávek (dny) 15,17 15,63 26,97 13,96 

Doba obratu závazků (dny) 23,63 38,89 29,88 18,69 

Jako poslední z konkurentů je uveden podnik Autodoprava Smíšovský, u něhož bylo 

možné provést analýzu aktivity pouze u ukazatelů z roku 2012. Obrat celkových aktiv a 

obrat stálých aktiv lze považovat za dobrý, podnik tedy efektivně využívá svého 

majetku, či podnikových strojů. Alarmující jsou však doba obratu pohledávek i doba 

obratu závazků. Platební morálka v podstatě v podniku neexistuje, nejspíš proto, že 
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podnik není schopen splácet své závazky, což může výt způsobeno tím, že není schopen 

získat finanční prostředky z pohledávek, u kterých je doba splatností ještě kritičtější. 

Tabulka 24: Ukazatele aktivity společnosti Autodoprava Smíšovský s.r.o. 

  2012 

Obrat celkových aktiv 2,11 

Obrat stálých aktiv 17,95 

Doba obratu pohledávek (dny) 145,85 

Doba obratu závazků (dny) 131,78 

 

3.5.3 Analýza ukazatelů rentability 

Ukazatele rentability, neboli, výnosnosti poměřují dosažený zisk podniku s jinými 

veličinami. Pomocí ukazatelů lze měřit schopnost podniku dosahovat zisku 

prostřednictvím vloženého kapitálu. Pro podnik je důležité udržovat si rostoucí vývoj 

ukazatelů rentability, jsou pro něho takzvaným měřítkem úspěšnosti.  

Rentabilita aktiv ukazuje, do jaké míry se daří společnosti z dostupných aktiv generovat 

zisk, jinak řečeno, kolik peněžních prostředků podniku připadá na jednu investovanou 

korunu. Rentabilita aktiv není ve svém čitateli pevně definovaná, jmenovatelem jsou 

vždy aktiva. Pro výpočet rentability aktiv společnosti BASCOTRANS byl do čitatele 

dosazen zisk před úroky a zdaněním (EBIT). Nejvyšších hodnot bylo dosaženo v roce 

2012, od roku 2010 bylo dosaženo velkých pokroků, jelikož se tehdy ukazatel nacházel 

ve vysokých záporných hodnotách. V posledních dvou letech ukazatel opět klesal až na 

hodnotu 1,39. Tento negativní vývoj zapříčinil poměrně vysoký nárůst investovaného 

kapitálu, který nebyl doprovázen patřičným ziskem.  

Rentability vlastního kapitálu pak do jmenovatele namísto všech aktiv potažmo pasiv 

staví pouze vlastní kapitál společnosti. Byl použit vzorec, kde do čitatele byl dosazen 

zisk po zdanění a do jmenovatele vlastní kapitál. Zatímco ROA je spíše imaginárním 

ukazatelem, ze kterého bez detailnějších znalostí o firmě a způsobu jejího financování 

nelze příliš usuzovat (zejména v České republice totiž bývá časté dofinancování 

společnosti ve formě úvěru od svých majitelů), ROE se dá už bez problémů použít i 

například pro benchmarking. Rentabilita vlastního kapitálu je však přirozeně závislé na 

oboru činnosti dané firmy. V dopravě je oborový průměr 16,01%. Podnik se pohybuje 

nad oborovým průměrem v letech 2011 a 2012. Dále je rozlišována doporučená hodnota 

vyjádřenou hranici bezrizikové míry státních dluhopisu pohybujících se na úrovni 3-5 

%. Této doporučené hranici se podnik přiblížil nebo splnil ve všech letech kromě roku 
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2010, kdy se ukazatel ROE pohyboval stejně jako ROA v záporných hodnotách.  

Současně byla splněna podmínka ROE > ROA, což hovoří o kladném působení finanční 

páky. V posledním roce však došlo k výraznému poklesu hodnoty daného ukazatele na 

2,70 %. Tento vývoj byl způsoben především velmi nízkou hodnotou zisku po zdanění a 

zároveň velkým navýšením hodnoty vlastního kapitálu.  

Třetí alternativa nazývaná ROCE, neboli rentabilita vloženého kapitálu, která se počítá 

vzorcem EBIT / investovaný kapitál.  Poměřuje zisk vůči investovanému vlastnímu 

kapitálu a dlouhodobým závazkům. Hodnota z počátku narůstá a to z původních -42,90 

% v roce 2010 na 31,19 % v roce 2011, v dalších dvou letech však klesá až na poslední 

hodnotu 2,00 % v roce 2013. Rostoucí trend vysvětlují kladné hodnoty výsledku 

hospodaření.  

Rentabilita tržeb (ROS) dává do souvislosti EBIT a celkové tržby. Ukazuje tak de facto, 

kolik korun zisku připadne na jednu korunu tržeb, neboli jaká je faktická celková marže 

společnosti, po zvážení všech jejích nákladů na cizí kapitál, zaměstnance, provoz, atd. 

Hodnota ROS zaznamenala nejnižší výsledky ve všech předchozích ukazatelů 

rentability. V roce 2010 se ukazatel pohyboval v mínusu, tak jako tomu bylo u všech 

ukazatelů. Následující rok byla tedy marže společnosti nejvyšší, kdy ukazatel dosahoval 

9,85 % a v dalších letech prudce klesal.  Nízké hodnoty tohoto ukazatele vypovídají o 

neefektivním hospodaření společnosti, protože vykazuje vysoké hodnoty nákladových 

položek.  

Ukazatel ziskové marže PMOS je modifikací ukazatele ROS, jen v čitateli používá čistý 

zisk po zdanění. Ukazuje zisk na korunu obratu, udávaný v haléřích. Nachází-li se 

zisková marže pod oborovým průměrem, znamená to, že jsou ceny služeb relativně 

nízké nebo že jsou náklady příliš vysoké.  

Tabulka 25: Ukazatele rentability společnosti BASCOTRANS s.r.o. 

v % 2010 2011 2012 2013 

ROA -13,57 13,65 8,61 1,39 

ROE -15,19 266,08 23,02 2,70 

ROCE -42,90 31,19 14,83 2,00 

ROS  -16,86 9,85 6,75 0,99 

PMOS -16,86 9,21 5,22 0,99 

 

Analýza ukazatelů rentability vybraných konkurentů 

Společnost KVART INVEST zaznamenala kolísavý trend u všech ukazatelů rentability. 

I přesto však hodnoty jsou podstatně lepší než u dotčeného subjektu a v žádném 

z analyzovaných roků neklesají do záporných hodnot. Ukazatele ROA a ROE 
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znázorňují velmi podobný vývoj. K nepříznivé situaci došlo v roce 2011, kdy výsledná 

hodnota ukazatele ROE je menší než hodnota ukazatele ROA, tím pádem je porušeno 

pravidlo finanční páky. Ukazatel ROCE výrazně klesl v posledních dvou letech, což 

bylo zapříčiněno výrazným poklesem zisku a zároveň nárůstem vlastního kapitálu.  

Rentabilita tržeb měla velmi příznivé hodnoty v prvních dvou letech, kdy byl i vysoký 

zisk, ten však rapidně klesá od roku 2011, kdy dosahovala i hodnota ROS pouze 1,58 %. 

Ukazatel ziskové marže kopíruje vývoj rentability tržeb.   

Tabulka 26: Ukazatele rentability společnosti KVART INVEST s.r.o. 

v % 2009 2010 2011 2012 

ROA 34,25 18,68 3,25 4,46 

ROE 30,16 16,96 2,97 4,08 

ROCE 38,20 21,22 3,68 5,09 

ROS  9,34 6,79 1,58 1,94 

PMOS 7,37 5,43 1,28 1,56 

 

Analýza rentability druhého konkurenta AHO – dopravní služby zaznamenala výrazné 

kolísání hodnot všech sledovaných ukazatelů. Hlavní příčinou byl záporný výsledek 

hospodaření v prvních dvou sledovaných letech. V roce 2011 naopak podnik 

zaznamenal velmi vysoký zisk oproti těm předchozím, což mělo za vliv velmi vysoké 

hodnoty jak u ROA, ROE i ROCE a také mnohem lepší hodnoty ukazatelů ROS a 

PMOS, které jsou v tomto případě shodné, jelikož EBIT = EAT.  Pro přehled je vše 

znázorněno v tabulce č. 27. 

Tabulka 27: Ukazatele rentability společnosti AHO – dopravní služby, s.r.o. 

v % 2009 2010 2011 2012 

ROA -19,62 -99,92 52,04 3,28 

ROE -376,90 -110,80 850,70 25,39 

ROCE -376,90 -110,80 850,70 25,39 

ROS  -3,11 -9,42 7,94 0,35 

PMOS -3,11 -9,42 7,94 0,35 

U posledního z konkurentů byla provedena analýza ukazatelů rentability pouze dvou let 

a to kompletní pouze v roce 2012, kdy podnik začal vytvářet tržby za vlastní služby. 

Ukazatel ROA nedosahuje příliš uspokojivé hodnoty, opačně je tomu však u dalších 

dvou ukazatelů, ROE a ROCE, které vykazují příznivé hodnoty. Ukazatel rentability 

tržeb je velmi nízký, což znamená, že celková marže společnosti je až příliš nízká, 

podobně je na tom i ukazatel ziskové marže.  
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Tabulka 28: Ukazatele rentability společnosti Autodoprava Smíšovský s.r.o. 

v % 2011 2012 

ROA -9,94 0,98 

ROE -9,94 20,87 

ROCE -9,94 65,65 

ROS  - 0,46 

PMOS - 0,15 
 

3.5.4 Analýza ukazatelů zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti se zaměřují na vztah vlastních a cizích zdrojů financování 

podniku. V tabulce č. 29 je zobrazen přehled hodnot ukazatelů celkové zadluženosti a 

koeficient samofinancování, součet hodnot těchto dvou ukazatelů se musí rovnat 100 %. 

Celková zadluženost společnosti má od jejího počátku klesající trend, což je známkou 

dobrého hospodaření společnosti. Zejména v roce 2013 již byla celková zadluženost 

48,20 %, lze tedy říci, že společnost má finanční polštář proti ztrátám věřitelů. 

Koeficient samofinancování je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Bude-li 

hodnota celkového zadlužení společnosti vysoká, je jisté, že koeficient samofinancování 

bude naopak nízký. Vždy tak, aby jejích součet dával 100 %. Koeficient úrokového 

krytí říká, kolikrát celkový efekt reprodukce pokryje úrokové platby. Pomocí tohoto 

ukazatele společnost zjišťuje, zda je pro ni dluhové zatížení únosné. Výsledné hodnoty 

jsou velmi příznivé a to zejména díky snižující se hodnotě celkové zadluženosti 

podniku.  

Tabulka 29: Ukazatele zadluženosti společnosti BASCOTRANS s.r.o. 

v % 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 111,50 95,06 70,90 48,20 

Koeficient samofinancování -11,50 4,94 29,10 51,80 

Koeficient úrokového krytí - 751 61,11 3,86 

 

Analýza ukazatelů zadlužeností vybraných konkurentů 

Společnost KVART INVEST vykazuje nejpříznivější hodnoty ve všech. Celková 

zadluženost firmy je velmi malá, nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2013 a to 13,36 % a 

nejnižší je v roce 2010 a to 9,89 %. Společnost se pohybuje daleko nad standardním 

pravidlem financování podniku, které se pohybuje na hranici 40-50 %. Jelikož je 

hodnota celkové zadluženost velmi nízká, může se společnost pochlubit velmi vysokým 

koeficientem samofinancování, který vypovídá o poměru vlastního kapitálu 

k celkovému kapitálu. Koeficient úrokového krytí je velmi vysoký, což nám udává, 
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kolikrát je zisk vyšší než placené úroky. Nákladové úroky byly až na rok 2009 vždy 

nulové. 

Tabulka 30: Ukazatele zadluženosti společnosti KVART INVEST s.r.o. 

V % 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 10,34 9,89 11,56 12,31 13,36 

Koeficient samofinancování 89,66 88,03 88,44 87,69 86,64 

Koeficient úrokového krytí 29225 - - - - 

 Naprosto opačné hodnoty byly naměřeny u dalšího z konkurentů, splečnosti AHO – 

dopravní služby, která je na tom s celkovou zadlužeností velmi špatně. Podnik dosahuje 

velmi vysokých hodnot v každém ze sledovaných období. Výsedky hovoří o velmi 

špatném financování podniku, který žije prakticky zcela na dluh. Za takto vysoké 

hodnoty celkové zadluženosti může velmi nízká až záorná hodnota vlastního kapitálu. 

Koeficient úrokového krytí je zpočátku v záporných hodnotách, což svědčí o tom, že 

podnik není schopen splácet své dluhy ve zisku, v dalších letch je již na velmi 

přijatelných hodnotách, jak znázorňuje tabulka č. 31. 

Tabulka 31: Ukazatele zadluženosti společnosti AHO – dopravní služby, s.r.o. 

V % 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 94,80 188,69 92,18 85,48 86,28 

Koeficient samofinancování 5,20 -90,17 6,12 12,91 13,72 

Koeficient úrokového krytí -531 -603 84,48 44,95 - 

Velmi podobně je na tom co se týče zadluženosti i poslední z analyzovaných 

konkurentů. V tomto případě jsou analyzovany pouze dva roky, v nichž jsou hodnoty 

celkového zadlužení podniku velmi nepříznivé a dosahuji téměř 100 %. V tabulce č. 32 

lze výsledné hodnoty sledovat.  

Tabulka 32: Ukazatele zadluženosti společnosti Autodoprava Smíšovský s.r.o. 

V % 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost - - 98,51 94,83 

Koeficient samofinancování - 100,00 1,49 5,17 

Koeficient úrokového krytí - - 408 - 

 

3.5.5 Vývoj provozních ukazatelů 

Vývoj počtu zaměstnanců 

Tento ukazatel má po celou dobu rostoucí trend, což vypovídá o tom, jak se společnost 

rozvíjí a proto potřebuje nové zaměstnance. V rose 2013 bylo zaznamenáno 39 

zaměstnanců, jak vyplývá z grafu č. 9. Společně s růstem zaměstnanců také rostly 

osobní náklady společnosti, do kterých se řadí mzdy a platby na sociální zabezpečení a 
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zdravotní pojištění. Společnost BASCOTRANS již se může podle počtu zaměstnanců 

řadit k větším podnikům. 

 

Graf 9: Vývoj počtu zaměstnanců společnosti BASCOTRANS s.r.o. 

Konkurenční společnost KVART INVEST měla vývoj, co se týče zaměstnanců, 

v podstatě opačný. V roce 2009 společnost zaměstnávala 68 zaměstnanců, což se 

v příštích letech rapidně zmenšilo v důsledku snížení tržeb za služby. Vývoj 

zaměstnanců společnosti je zaznamenán v grafu č. 10. 

            

Graf 10: Vývoj počtu zaměstnanců společnosti KVART INVEST s.r.o. 

Další dva konkurenční podniky zde nejsou uvedeny, jelikož nejsou dostupné informace 

o počtu jejich zaměstnanců.  

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Tento ukazatel vychází z počtu zaměstnanců a z přidané hodnoty, kterou vytvoří 

podniku jeden zaměstnanec. Ukazatel si drží rostoucí trend, stejně tak jako je tomu i u 

počtu zaměstnanců. Je důležité, aby tato rovnováha byla zachována. Pokud tedy roste 

počet zaměstnanců, měla by být produktivita práce také rostoucí. Údaje je možno 

sledovat v tabulce č. 33. 

Tabulka 33: Produktivita práce z přidané hodnoty společnosti BASCOTRANS s.r.o. v tis. Kč 

  2010 2011 2012 2013 

Produktivita práce z přidané hodnoty 110,58 253,83 257,97 215,54 
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Z konkurentů byla pro výpočet produktivity práce vybrána pouze jedna společnost, 

jelikož nebyly dostatečné informace o dalších dostupné. Jelikož je trend v počtu 

zaměstnanců společnosti klesající, jejích vývoj kopíruje i produktivita práce. Problém 

nastává v roce 2012, kdy se počet zaměstnanců sice zvýšil, ale produktivita práce stále 

klesala, jak je zobrazeno v tabulce č. 34.  

Tabulka 34: Produktivita práce z přidané hodnoty společnosti KVART INVEST s.r.o. v tis. Kč 

  2009 2010 2011 2012 

Produktivita práce z přidané hodnoty 441,31 446,71 352,81 342,83 
 

3.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

Z rozdílových ukazatelů budou v této kapitole analyzovány čistý pracovní kapitál, čisté 

peněžní prostředky a čistý peněžní majetek.  Nejprve byly tyto hodnoty zjištěny u 

analyzované společnosti poté porovnány s vybranými konkurenty.  

Zjištěné hodnoty u společnosti BASCOTRANS jsou vyčíslené v následující tabulce, jak 

je patrné, většina hodnot v analyzovaných letech vykazují záporná čísla. 

Tabulka 35: Přehled výsledných hodnot rozdílových ukazatelů společnosti BASCOTRANS s.r.o. 

  2010 2011 2012 2013 

Čistý pracovní kapitál -4 351    -4 192    -648    1 696    

Čisté peněžní 

prostředky -7 479    -8 339    -6 538    -2 451    

Čistý peněžní majetek -4 351    -4 192    -648    1 696    

 Čistý pracovní kapitál 

Podle hodnot čistého pracovního kapitálu, lze vyjádřit míru schopnosti podniku uhradit 

své finanční závazky. Pro podnik je tedy zásadní tuto hodnotu zvyšovat. V prvních třech 

analyzovaných letech je hodnota čistého pracovního kapitálu v záporných hodnotách, 

má však rostoucí trend, což vypovídá o zlepšující se situaci podniku. V roce 2013 se 

dostává ukazatel do kladných hodnot. Tento trend by měl být zachován i v následujících 

letech, aby byl podnik schopen splácet své závazky.  

 Čisté peněžní prostředky 

V případě tohoto ukazatele byly opět všechny zjištěné hodnoty záporné. Tato skutečnost 

vypovídá o tom, že společnost není schopna dostát svým aktuálně splatným 

krátkodobým závazkům. Vývoj hodnoty čistých peněžních prostředků je sice každým 

rokem příznivější, do kladných hodnot se však ani v posledním roce nestal.   



72 

 

 Čistý peněžní majetek 

Poslední ze zkoumaných ukazatelů vykazuje také záporné hodnoty, které však mají 

dlouhodobě rostoucí trend a dostávají se v roce 2013 na kladnou úroveň. Hodnoty 

tohoto ukazatele jsou totožné s hodnotami čistého pracovního kapitálu, protože podnik 

nevytváří zásoby a nemá žádné nelikvidní pohledávky.  

Analýza rozdílových ukazatelů vybraných konkurentů 

Společnost KVART INVEST dosahuje u všech rozdílových ukazatelů předpisové 

výsledky, což je diametrálně odlišné při srovnání s ostatními konkurenty, čí společnosti 

BASCOTRANS. O podniku je tedy možno říci, že má velmi vysokou platební 

schopnost jeho likvidita je na dobré úrovni, jak je uvedeno v tabulce č. 35. 

Tabulka 36: Přehled výsledných hodnot rozdílových ukazatelů společnosti KVART INVEST s.r.o. 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Čistý pracovní kapitál 14 189    12 933    14 144    11 036    10 881    

Čisté peněžní prostředky 6 383    5 861    7 283    2 765    2 432    

Čistý peněžní majetek 12 682    12 108    13 809    10 902    10 757    

 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu druhého z konkurentů jsou v tabulce č. 36 a 

nachází se spíše na horší úrovni. V roce 2010 se nachází v záporných hodnotách, dále 

mají rostoucí trend. Čisté peněžní prostředky naopak kolísají v každém roce, do 

kladných hodnot se dostávají pouze v roce 2010. Ukazatel čistého peněžního majetku 

vykazuje stejné hodnoty jako čistý pracovní kapitál, jelikož podnik nevytváří zásoby a 

nemá žádné nelikvidní pohledávky.  

Tabulka 37: Přehled výsledných hodnot rozdílových ukazatelů společnosti AHO – dopravní služby, s.r.o. 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Čistý pracovní kapitál 237    -692    381    359    621    

Čisté peněžní prostředky -1 565    2 183    -1 666    -737    -884    

Čistý peněžní majetek 237    -692    381    359    621    

 

Analýza rozdílových ukazatelů u společnosti Smíšovský má vypovídací schopnost 

pouze za poslední dva uvedené roky. V obou letech se všechny tři ukazatele pohybují 

v záporných hodnotách, které se mírně zlepšily v roce 2013. Podnik by měl do 

budoucna tuto situaci řešit, aby nedošlo k tomu, že nebude schopen platit splatné 

krátkodobé závazky, například od dodavatelů.   
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Tabulka 38:  Přehled výsledných hodnot rozdílových ukazatelů společnosti Autodoprava Smíšovský s.r.o. 

  2010 2011 2012 2013 

Čistý pracovní kapitál 200    181    -1 773    -1 225    

Čisté peněžní prostředky 200    181    -15 179    -15 165    

Čistý peněžní majetek 200    181    -1 773    -1 225    

 

3.7 Analýza soustav ukazatelů 

V následující kapitole bude zpracován bonitní model Kralickův rychlý test a bankrotní 

model Index IN05, tyto metody analýzy soustav ukazatelů poslouží k celkovému 

posouzení finanční situace podniku. 

3.7.1 Kralickův Quick test 

Pro výpočet doby splácení dluhu z CF a CF v tržbách byl použit výpočet podle 

Kislingerové (25, str. 75), kde cash flow je počítáno jako součet výsledků hospodaření, 

odpisů a změny stavu rezerv, protože výkazy cash flow nebyly z žádných společností 

k dispozici.  

Podle výsledných hodnot testu je patrné, že se společnost postupně zlepšuje. Nejhoršího 

výsledku dosáhla v roce 2010, kdy dosahovala bonitních hodnot 4,75. Alarmující 

hodnota byla způsobena především záporným peněžním tokem v tomto roce. Již 

v následujícím roce si velmi polepšila a v dalších dvou analyzovaných letech dosáhla 

stejného výsledku bonitních hodnot 2, což odpovídá známce velmi dobře. Všechny 

obodované hodnoty jsou zaznamenány v následující tabulce číslo 39.  

Tabulka 39: Kralickův Quick test společnosti BASCOTRANS s.r.o. 

Období 2010 2011 2012 2013 

Ukazatel Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body 

Kvóta vlastního kapitálu v % -11,80 5 4,80 4 28,90 2 51,60 1 

Doba splácení dluhu z CF 13,05 4 4,29 2 3,49 2 2,65 1 

ROA v % -13,57 5 13,65 2 8,61 3 1,39 4 

CF v tržbách v % -10,50 5 15,60 1 15,20 1 9,00 2 

Průměrné hodnocení firmy   4,75   2,25   2   2 
 

U společnosti KVART INVEST byl zaznamenán opačný trend vývoje, společnost 

v prvním roce měla vynikající hodnoty, následně se zhoršovali každým rokem, až v roce 

2012 klesly na hodnotu 2,5, což sice odpovídá známce velmi dobře, ale je zde vidět 

zřetelné zhoršení, které je zaznamenáno v tabulce č. 40. Vynikajících hodnot ve všech 
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letech dosahuje společnost v ukazatelích kvóty vlastního kapitálu a doby splácení dluhu 

z CF. Nejvýraznější zhoršení zaznamenala u ukazatele ROA a CF v tržbách.  

Tabulka 40: Kralickův Quick test společnosti KVART INVEST s.r.o. 

Období 2009 2010 2011 2012 

Ukazatel Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body 

Kvóta vlastního kapitálu v % 89,66 1 87,46 1 88,44 1 87,69 1 

Doba splácení dluhu z CF 0,27 1 0,45 1 1,47 1 1,19 1 

ROA v % 34,15 1 18,68 1 3,25 4 4,46 4 

CF v tržbách v % 10,59 1 7,97 3 3,89 4 4,51 4 

Průměrné hodnocení firmy   1   1,5   2,5   2,5 
 

Situace druhého z konkurentů je ze všech nejhorší. Podnik vykazuje velmi špatné 

hodnoty v roce 2009 a následně se ještě zhoršil v roce 2010, kdy jeho bonita klesla na 

hodnotu 5, která znamená pro firmu ohrožení. V roce 2011 došlo k výraznému zlepšení 

situaci, která se následně opět zhoršila na hodnotu 3,25, což je známka dobře.  

Tabulka 41: Kralickův Quick test společnosti AHO – dopravní služby s.r.o. 

Období 2009 2010 2011 2012 

Ukazatel Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body 

Kvóta vlastního kapitálu v % 5,20 4 -88,69 5 6,12 4 12,91 3 

Doba splácení dluhu z CF -16,02 5 -2,79 5 1,38 1 3,26 2 

ROA v % -19,62 5 -99,92 5 52,04 1 3,28 4 

CF v tržbách v % -0,94 5 -6,48 5 10,23 1 2,78 4 

Průměrné hodnocení firmy   4,75   5   1,75   3,25 

Třetí z konkurentů nebyl podroben Kralickovu rychlému testu z důvodu nedostačujících 

dostupných informací a jejích malé vypovídací schopnosti.  

3.7.2 Index IN05 

Hlavní důvod pro zařazení indexu IN05 do této práce je především ten, že je tento index 

zaměřen na české podniky. Má pro tuto práci tedy větší vypovídací schopnost než 

například Altmanův index.  

Podnik se ve všech sledovaných letech pohyboval v šedé zóně, v roce 2010 je na 

samotné spodní hranici podniků s hrozbou bankrotu, podobně je tomu však i v roce 

2013, kdy podle indexu IN05 podnik vykazuje příznaky bankrotu, pokud hodnota 

poklesne pod 0,9, je zde 86% hrozba, že podnik dosáhne bankrotu, jak je možno 

sledovat v tabulce číslo 42. 
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Tabulka 42: Index IN05 společnosti BASCOTRANS s.r.o. v období 2010-2013 

Index IN05 2010 2011 2012 2013 

x1 0,031 0,137 0,183 0,270 

x2 0,360 0,360 0,360 0,154 

x3 -0,539 0,542 0,342 0,055 

x4 0,169 0,291 0,268 0,297 

x5 0,031 0,045 0,081 0,126 

Index IN05 0,052 1,375 1,234 0,902 

Hodnoty indexu IN05 u prvního z konkurentů dosahují opačných hodnot. Podnik 

dosahuje hodnot daleko za hranicí 1,6, která značí uspokojivou finanční situace. I když 

jsou výsledné hodnoty velmi vysoké, mají však klesající trend ve všech analyzovaných 

letech.  

Tabulka 43: Index IN05 společnosti KVART INVEST s.r.o. v období 2009-2012 

Index IN05 2009 2010 2011 2012 

x1 1,257 1,315 1,124 1,056 

x2 0,360 0,360 0,360 0,360 

x3 1,359 0,742 0,129 0,177 

x4 0,770 0,578 0,431 0,483 

x5 0,814 0,767 0,701 0,535 

Index IN05 4,560 3,762 2,745 2,611 

Společnost AHO – dopravní služby vykazovala v prvních dvou letech výrazné známky 

bankrotu, od roku 2010 se hodnoty výrazně zlepšili a je vysoko nad hranicí hodnoty 1,6, 

což značí velmi příznivou situaci.  

Tabulka 44: Index IN05 společnosti AHO – dopravní služby s.r.o. v období 2009-2012 

Index IN05 2009 2010 2011 2012 

x1 0,137 0,069 0,141 0,152 

x2 -0,213 -0,241 0,338 0,018 

x3 -0,779 -3,902 2,066 0,130 

x4 1,326 2,191 1,376 1,978 

x5 0,113 0,044 0,117 0,135 

Index IN05 0,584 -1,839 4,038 2,413 

Velmi špatně je podle indexu IN05 hodnocen i poslední z konkurentů, který se v roce 

2012 nachází těsně pod hranicí 0,9, která naznačuje hrozbu dosažení bankrotu 86 %. 
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Tabulka 45: Index IN05 společnosti Autodoprava Smíšovský s.r.o. v období 2010-2012 

Index IN05 2010 2011 2012 

x1 - - 0,132 

x2 - 0,360 0,163 

x3 - -0,395 0,039 

x4 - - 0,444 

x5 -   0,079 

Index IN05 0,000 -0,035 0,857 

 

3.8  Spider analýza 

K vtvoření Spider analýzy byli vybrání dva konkurenti. Základ, tedy 100% představují 

hodnoty společnosti BASCOTRANS. Pomoci této metody bylo analyzováno 10 

ukazatelů, jež byly rozděleny do 4 oblastí: rentabilita, likvidita, zadluženost a aktivita. V 

tabulce číslo 46 jsou uvedeny ukazatele v absolutních hodnotách. V tabulce číslo 47 

jsou dané ukazatele již v relativních hodnotách. 

Tabulka 46: Absolutní ukazatele Spider analýzy v letech 2011-2012 

Analyzované ukazatele 
BASCOTRANS KVART INVEST AHO - dopravní služby 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

A Rentabilita 

A1 ROA % 13,65 8,61 18,68 3,25 -99,92 52,04 

A2 ROE % 266,08 23,02 16,96 2,97 -110,80 850,70 

A3 ROS % 9,85 6,75 6,79 1,58 -9,42 7,94 

B Likvidita 

B1 Běžná likvidita 0,51 0,90 7,79 5,95 1,30 1,50 

B2 Pohotová likvidita 0,51 0,90 7,63 5,89 1,30 1,50 

B3 Okamžitá likvidita 0,04 0,09 4,49 2,24 0,40 0,75 

C  Zadluženost 

C1 Koeficient samofinancování 4,94 29,10 88,44 87,69 6,12 12,91 

C2 Doba obratu závazků 7,81 17,64 20,54 22,04 29,88 18,69 

D Aktivita 

D1 Obrat celkových aktiv 1,39 1,28 2,05 2,30 6,55 9,42 

D2 Doba obratu pohledávek 62,90 91,26 64,32 71,54 26,97 13,96 
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Tabulka 47: Relativní hodnoty Spider analýzy v letech 2011-2012 

BASCOTRANS  
KVART INVEST AHO - dopravní služby 

2011 2012 2011 2012 

A A - rentabilita 

A1 100,00% 136,85% 37,75% -732,00% 604,40% 

A2 100,00% 6,37% 12,90% -41,68% 3695,48% 

A3 100,00% 68,93% 23,41% -95,63% 117,63% 

B B - likvidita 

B1 100,00% 1527,45% 661,11% 254,90% 166,67% 

B2 100,00% 1496,00% 654,44% 254,90% 166,67% 

B3 100,00% 11225,00% 2488,89% 1000,00% 833,33% 

C  C - zadluženost 

C1 100,00% 1790,00% 301,34% 123,89% 44,36% 

C2 100,00% 262,30% 124,94% 382,59% 105,95% 

D D - aktivita 

D1 100,00% 147,48% 179,68% 471,22% 735,94% 

D2 100,00% 102,26% 78,39% 42,88% 15,30% 

 

Při pohledu na přilehlý graf i na údaje uvedené v tabulce lze konstatovat, že společnost 

BASCOTRANS vykazuje v roce 2011 ne menších hodnot rentability než konkurenční 

KVART INVEST, zároveň ale uspokojivějších než druhý z konkurentů. V oblasti 

likvidity je opět nejlépe umístěna společnost KVART INVEST, který výrazně dominuje 

i v okamžité likviditě. Analyzovaná firma se v oblasti likvidity umístila nejhůře, stejně 

je tomu i u zadluženosti. Aktivita podniku na tom není o nic lépe. Celkové hodnocení 

roku 2011 v porovnání s konkurenty je spíše průměrné, firma nijak nedominuje v žádné 

z hodnocených oblasti.  

 

Graf 11: Spider analýza pro rok 2011 
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V roce 2012 můžeme hned v první oblasti vidět dominantní náskok společnosti AHO - 

dopravní služby, jejichž hodnoty ukazatelů rentability jsou výrazně vyšší než u 

konkurentů. Hodnoty likvidity jsou opět nepříznivě na nejnižším bodě u společnosti 

BASCOTRANS. Koeficient samofinancování jako jedna z položek zadluženosti je na 

průměrné úrovni, mnohem nižší než u společnosti KVART INVEST, ale zároveň 

podstatně vyšší než u druhého z konkurentů. Obrat celkových aktiv je na nejnižší úrovni 

ze uvedených podniků, naopak doba obratu pohledávek na nejvyšší, což pro podnik 

není příznivý stav.   

 

Graf 12: Spider analýza pro rok 2012 

 

3.9  Souhrnné hodnocení finanční situace 

podniku 

Při využití zvolených metod finanční analýzy byly zjištěny následující skutečnosti: 

Celková aktiva a pasiva měla nejprve rostoucí trend, poté se vývoj zastavil a v roce 

2013 prudce klesl. Dlouhodobý majetek měl po celou dobu v letech 2010 až 2013 

rostoucí vývoj. V roce 2013 byl nárůst téměř o 40 % oproti předchozímu roku. Vývoj 

oběžných aktiv měl každý rok vysoké tempo růstu. Vývoj zaznamenal až v posledním 

analyzovaném roce stagnaci. Vlastní kapitál každým rokem narůstá a to velmi rychlým 
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tempem, v roce 2012 byl nárůst o 521,31 %. Opačným směrem se ujímal vývoj cizích 

zdrojů, které klesaly v každém roce. Konkrétně v posledním roce byl pokles o 36,95 %.  

Položky výkazů zisků a ztrát mají spíše nepříznivý vývoj, zejména co se týče vývoje 

tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Tržby nejprve zaznamenaly velký nárůst 

v roce 2011, poté však klesly o 5,07 % a v dalším roce vzrostly už jen o 2,60 %. 

Podobně tomu bylo i u přidané hodnoty, která na počátku rapidně vzrostla o 473,85 %, 

v roce 2012 byl rostoucí trend již mírnější, nárůst byl o 15,18 %. V následujícím roce 

naopak přidaná hodnota poklesla o 4,16 %. Hospodářský výsledek podniku vykazuje 

v posledních dvou letech klesající trend, největší pokles byl v roce 2013 a to o 85 %.  

Poměr dlouhodobého majetku na celkových aktivech v každém roce roste, což je 

hodnoceno velmi příznivě. Poměr cizího kapitálu k celkovým pasivum se rok od roku 

snižuje. Na základě toho se zvyšuje poměr vlastního kapitálu podniku, který v roce 

2013 dosahuje 51,70 % hodnoty celkových pasiv. Tuto skutečnost můžeme považovat 

za pozitivní vývoj ku prospěchu společnosti. Podíl hospodářského výsledku na 

celkových tržbách je v prvním roce v záporných hodnotách, v následujících letech je 

vždy kladný. Avšak poměr hospodářského výsledku k celkovým tržbám je v každém 

roce menší oproti roku předchozímu.  

Ve srovnání se společnosti KVART INVEST je vývoj celkových aktiv a pasiv odlišný. 

U konkurenta má vývoj stále rostoucí trend v každém roce. Vývoj dlouhodobého 

majetku je oproti celkovým aktivům velmi nestabilní, zaznamenáváme velké výkyvy 

jak pozitivní tak i negativní. Vývoj cizích zdrojů je naopak velmi stabilní, drží si velmi 

nízkou hodnotu a nezaznamenávají téměř žádný nárůst. Položky výkazů zisků a ztrát 

mají z počátku klesající trend, v posledních dvou letech byl zaznamenán nárůst. Tržby 

v roce 2012 vzrostly o 12,42 % a přidaná hodnota vzrostla již v roce 2011 a to o 27,83 

%. Výsledek hospodaření ve všech letech prudce klesal, změna nastala až v roce 2012, 

kdy byl zaznamenán nárůst o 37,88 %.  U vertikální analýzy byly zjištěny velmi malé 

hodnoty podílu cizích zdrojů k celkovým pasivům, oproti tomu byl poměr hodnoty 

vlastního kapitálu velmi vysoký. Tento trend byl zachován ve všech analyzovaných 

rocích.  

Velmi nestabilní vývoj celkových aktiv a pasiv byl zaznamenán u dalšího z konkurentů 

a to podniku AHO – dopravní služby. Nestabilita je způsobena zejména velkými 

výkyvy hodnot oběžného majetku a zároveň i cizích zdrojů. Dlouhodobý majetek má 

klesající trend. O něco lepší je vývoj vlastního kapitálu, ten se nachází nejprve 

v záporných hodnotách a od roku 2011 je patrných nástup rostoucího trendu. Vývoj 
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ukazatelů výkazů zisků a ztrát nebyl příliš příznivý ani u tohoto podniku. Tržby 

zaznamenaly nárůst pouze v roce 2011 o 21,21 %. Velmi podobně se vyvíjel i 

hospodářských výsledek, který také zaznamenal rostoucí trend pouze v roce 2011, kdy 

se jeho hodnota zvýšila dokonce až o 202,17 %. Oproti předchozímu konkurentovi byly 

zjištění podle vertikální analýzy v tomto podniku naprosto opačné. Podíl cizích zdrojů 

k celkovým pasivum dosahoval v některých letech až 188,69 %, zatímco vlastní kapitál 

se pohyboval nejvýše na 13,72 %.   

U posledního z konkurentů, společnosti Autodoprava Smíšovský, má vývoj celkových 

aktiv a pasiv velmi prudce rostoucí trend. Tento trend v podstatě kopírují i oběžná 

aktiva a cizí zdroje. Přesto že je působení tohoto konkurenta srovnatelně dlouho jako u 

analyzovaného podniku, zaznamenává tržby za vlastní výrobky a služby až v roce 2012, 

proto bylo zbytečné horizontální analýzu provádět. Výsledky vertikální analýzy jsou 

velmi podobné jako u společnosti AHO dopravní služby. Podíl cizích zdrojů zdaleka 

přesahuje podíl vlastního kapitálů k celkovým pasivům. U celkových aktiv dominují 

oběžná aktiva.  

Při analýze poměrových ukazatelů byly nejprve hodnoceny ukazatele likvidity, tedy 

běžná, pohotová a okamžitá likvidita. Výsledky běžné likvidity dosahují v prvních 

letech nedostačujících hodnot, v roce 2010 dokonce 0,35. V roce 2013 se již běžná 

likvidita přibližuje příznivějším hodnotám a to 1,40. Pohotová likvidita dosahuje téměř 

totožných hodnot, jelikož podnik nevytváří žádné zásoby. Ty však stále nejsou 

přijatelné. Okamžitá likvidita je velmi problematická v každém roce. V roce 2010 je 

hodnota dokonce 0,02, v roce 2013 je patrná podstatná změny, kdy ukazatel dosahuje 

0,54, což je již přijatelná hodnota, kterou by se podnik měl snažit ještě zvýšit, nebo 

alespoň udržet. Společnost KVART INVEST naopak vykazuje až příliš vysoké 

hodnoty, což také není pro společnost příznivé, jelikož ponechává velké množství 

kapitálů v likvidní podobě, místo toho aby jej investovala do vlastního rozvoje. Další 

z konkurentů podnik AHO – dopravní služby, na tom s likviditou nebyl příliš dobře, 

v posledním roce došlo k podstatnému zlepšení, které by mělo být zachováno. Nejhůře 

je na tom posledním ze zkoumaných konkurenčních podniků, který by měl neprodleně 

řešit situaci, nebo jeho likvidita dosahuje velmi nedostačujících hodnot.  

Doba obratu celkových aktiv je velmi nízká stejně tak i doba obratu stálých aktiv. U 

konkurentů jsou hodnoty o něco vyšší, ale stále se drží na nízké úrovni. Doba obratu 

zásob u společnosti BASCOTRANS nebyla analyzovaná, protože podnik nevykazuje 

žádné zásoby.  Doba obratu zásob byla posuzována pouze u firmy KVART INVEST, 
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kde vykazuje příznivé hodnoty. Doba obratu pohledávek je zcela nepřiměřená, jak u 

analyzované firmy, kde dosáhla 91,26 dnů v roce 2012, tak i u konkurenční společnosti 

KVART INVEST. Další dva konkurenti již mají dobu obratu pohledávek mnohem 

akceptovatelnější.  

Doba obratu závazku již dosahuje mnohem menších hodnot, ne však v každém roce. 

Vysoké hodnoty byly zaznamenány v roce 2010, kdy se obrat závazků pohyboval kolem 

necelých 77 dnů. V dalších letech jsou hodnoty podstatně nižší. U konkurentů je doba 

obratu závazku mnohem kratší a tedy pro jejich dodavatele mnohem pozitivnější. Až 

alarmujících hodnot dosahuje obrat závazků u posledního konkurenta, společnosti 

Autodoprava Smíšovský, kde se s největší pravděpodobností setkáváme s neschopnosti 

splácet své závazky.  

Vývoj rentability celkových vložených aktiv a rentability vlastního kapitálu byl 

v prvních letech v záporných hodnotách, od roku 2011 zaznamenává rostoucí trend. 

Podobně je na tom i ukazatel ROCE, ROS a PMOS, které jsou v záporných hodnotách 

pro rok 2011, v dalších letech je jejich vývoj pozitivnější, avšak nedosahuje ideálních 

hodnot.  Konkurenční podniky na tom jsou podobně, společnost KVARTI INVEST má 

například velmi pozitivní výsledky všech ukazatelů v letech 2009 a 2010, v dalších 

letech již hodnoty nejsou tak příznivé.  

Celková zadluženost podniku je od vzniku rok od roku lepší, v posledním 

analyzovaném roce dosahuje 48,20 %, což znamená, že podnik navyšuje podíl vlastního 

kapitálu a nehospodaří pouze na dluh. Nejnižších a tedy nejlepší hodnost celkové 

zadluženosti dosahuje konkurenční podnik KVART INVEST, který dosáhl nejvyšší 

zadluženosti 13,36 %. Zbylé dvě společnosti jsou na tom velmi podobně, bohužel však 

nepříznivě, jejich celková zadluženost se pohybuje kolem 90 %.  

V analýze rozdílových ukazatelů byly počítány tři ukazatele, čistý pracovní kapitál, 

čisté peněžní prostředky a čistý peněžní majetek. První z ukazatelů má rostoucí trend, 

ale do kladných hodnot se dostává až v posledním roce, stejně jako čisté peněžní 

prostředky. Ukazatel čistého pracovního kapitálu je ve všech sledovaných letech 

v záporných číslech, i když trend je rostoucí. U konkurenčních podniků stojí za zmínku 

určitě společnost KVART INEVEST, která dosahuje naprosto odlišných hodnot této 

analýzy, což znamená, že je plně schopná hradit své finanční závazky včas.  

Pro přehledné vyhodnocení postavení podniků byl použit spider graf, který zachycuje 

analyzovanou společnost a její postavení vůči dvěma z konkurentů. Souhrnné 
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hodnocení finanční situace pomocí soustav ukazatelů vyznělo spíše ve prospěch 

analyzované společnosti, především Kralickův rychlý test ukázal zlepšující se trend 

vývoje společnosti v každém roce. Tato informace signalizuje zlepšující se bonitu 

firmy. U konkurenčního podniku KVART INVEST byl vývoj opačný, tedy zhoršení 

bonity. AHO – dopravní služby vykazovaly velmi nestabilní vývoj. Dle indexu IN05 se 

společnost pohybuje v šedé zóně, v loňském roce byla dokonce na hranici 86% rizika 

bankrotu. Velmi uspokojivou finanční situaci vykazoval index IN05 u konkurenčního 

KVART INVESTU, ostatní konkurenti na tom již tak dobře nebyly.  
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4 Vlastní návrhy řešení 

4.1 Vytvoření vlastních internetových stránek 

První velký nedostatek, na který bylo poukázáno již ve strategické analýze společnosti, 

je nedostatečná propagace společnosti. Přestože společnost existuje již čtvrtým rokem, 

nevytvořila si za tuto dobu své vlastní internetové stránky, což je v dnešní době velký 

nedostatek. Mnoho lidi tvrdí, že kdo není na internetu, jako by neexistoval, tuto 

skutečnost je nutno si uvědomit. Pokud totiž chce kdokoli získat o nějaké firmě 

informace, jako první zdroj volí právě internet.   

V dnešní době rozhodně není obtížné najít specializovanou firmu, která vytvoří webové 

stránky přesně podle představ na míru daného podniku.  

V tabulce číslo 48 a 49 jsem pro názornost vybrala dvě firmy, které se zabývají tvorbou 

webových stránek přímo na zakázku, v tabulkách je přehledně stanovena cena jednotlivých 

webových stránek a jejích funkce. Každá firma si tak může zvolit web přímo pro své potřeby a 

podle vlastních představ.  

Tabulka 48: Přehled cen a druhů webových stránek ArtWeby (Upraveno dle:37) 

ArtWeby - Ing. Ján Forgáč 

Web MINI s administrací Web BASIC s administrací 

Web STANDARD s 

administrací 

18 000 Kč 20 000 Kč 22 000 Kč 

Originální grafické zpracování 

hlavní stránky. Neomezený 

počet korektur grafiky. 

Neomezený počet podstránek, 

možnost přidávat přes 

administraci. 

Návrh uživatelského rozhraní - 

prototyp. Neomezené 

korektury prototypu. 

Originální grafické zpracování 

hlavní stránky. 

Návrh uživatelského rozhraní - 

prototyp. Neomezené korektury 

prototypu. Originální grafické 

zpracování hlavní stránky + 7 

podstránek. 

Redakční systém Art-CMS 

Neomezený počet korektur 

grafiky 

Neomezený počet korektur 

grafiky 

Akce logo zdarma Redakční systém Art-CMS Neomezený počet podstránek 

  Akce logo zdarma Redakční systém Art-CMS 

  Aktuality/Novinky/Akce Aktuality/Novinky/Akce 

   Fotografie 

   Hodnocení/reference 
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Tabulka 49: Přehled cen a druhů webových stránek Webnode (Upraveno dle: 39) 

Webnode 

Profi Standard Mini 

od 417 Kč za měsíc od 249 Kč za měsíc od 125 Kč za měsíc 

5000 MB prostoru, neomezený 

přenost, 100 e-mailů.  

2000 MB prostoru, 10 GB 

přenost dat, 20 e-mailů 

500 MB prostoru, 3 GB přenost 

dat, 3 e-maily 

Mobilní verze stránek Mobilní verze stránek Mobilní verze stránek 

Vlastní doména Vlastní doména Vlastní doména 

Prémiová podpora Prémiová podpora Prémiová podpora 

Články a noviny Články a noviny Články a noviny 

Katalog produktů Katalog produktů   

Úpravy patičky, vícejazyčnost Úpravy patičky, vícejazyčnost   

Přístup pod heslem Přístup pod heslem   

Zálohování a obnova dat    

Offline verze    

Společnosti bych doporučila zvolit stránky od Webnode a to konkrétně možnost 

Standart, která je dle mého názoru zcela dostačující. Roční náklady se pohybují velmi 

nízko, kolem 3.000,- Kč. Firma BASCOTRANS se tak může prezentovat nejen svým 

zákazníkům, ale také obchodním partnerům a potenciálním zájemcům o jejích služby.  

Na webu by tedy měl být zveřejněn sortiment všech poskytovaných služeb a 

samozřejmě ceník. Dále bych doporučila umístit krátký dotazník, kde mohou  zákazníci 

ohodnotit  poskytované služby, tím bude zabezpečena zpětná vazba.  Podnik 

samozřejmě musí stanovit odpovědnou osobu, který se bude o web starat a zajistí, že 

veškeré informace jsou aktuální a bude také sbírat data od zákazníků.  

4.2 Fluktuace zaměstnanců 

Po celou dobu své existence firma bojuje s velkou fluktuací zaměstnanců, kteří 

odcházejí mnohdy i ke konkurenčním podnikům, které byly popsány v předchozí části. 

Jak bylo zjištěno pomoci strategických analýz, hlavním důvodem nespokojenosti 

zaměstnanců je jejich nízká stimulace ze strany zaměstnavatele.  

Navrhovala bych zejména zaměřit se na benefity za splněné úkoly, či dosažené výsledky 

u kurýrů, kde jsou zavedeny jen finanční postihy v případě pracovního pochybení. 

Jednotliví kurýři jsou postihování podle počtu nedoručených zásilek, které se počítají 

každý týden. TNT Espress strhává společnosti BASCOTRANS v průměru až 20.000,- 

z měsíční faktury za nedoručené zásilky. V případě, že kurýr doručí všechny zásilky, 

není stanovena žádná motivační odměna. Pro větší stimulaci kurýrů, by měla být 
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stanoven prémie, která by finančně odměnila vždy každého kurýra, který doručí 

všechny zásilky.  Odměna může být například ve výši 1.000,- Kč měsíčně. Při počtu 15 

kurýrů i v případě, že by všichni doručili 100%, nepřesáhne výše prémií 20.000,- Kč, o 

které v současné době společnost každý měsíc přichází.  Tento systém lze snadno zavést 

a bude pro firmu velmi snadno proveditelný. Zástupce jednatele, který odpovídá za 

všechny kurýry, velmi jednoduše zjistí od společnosti TNT počty nedoručených zásilek 

a může zaznamenat případné odměny/postihy pro jednotlivé kurýry, které následně 

obdrží ve mzdě. 

V případě ostatních zaměstnanců jako jsou dispečerky, montéři a řidiči pro rozvoz 

nábytku bych doporučila alespoň zavedení stravenek, které v současné době firma 

neposkytuje. Stravenky může nakoupit například od společnosti Sodexo, jejíchž 

poukázky patří k nejrozšířenějším na trhu, lze jimi platit téměř kdekoli. Poskytnutou 

stravenku může zaměstnanec použít nejen  k zakoupení hlavního jídla ve veřejném 

stravovacím zařízení, ale velmi často zaměstnanec libovolně dle svého uvážení. Výše 

nominální hodnoty stravenky není nijak omezena, o její výši rozhoduje vždy 

zaměstnavatel a ani není stanoveno, za jakou částku z nominální hodnoty stravenky 

bude tato stravenka prodávána zaměstnancům. Stravenka může dokonce být poskytnuta 

zaměstnancům i bezplatné. Poskytování stravenek vychází se dvou limitů pro daňovou 

uznatelnost příspěvku na stravování, tj z 55 % nominální hodnoty stravenky max. do 

výše 70 % horní hranice stravného. Pokud poskytuje zaměstnavatel svým 

zaměstnancům bezplatně stravenky například s vyznačenou nominální hodnotou 90 Kč. 

U zaměstnance se bude jednat o nepeněžní plnění, které bude plně osvobozeno od daně 

z příjmu. Zaměstnavatel pro stanovení daňové uznatelnosti příspěvku na stravenku 

může uplatnit do daňových nákladů 55 % z nominální hodnoty stravenky, tj. 49,50 Kč, 

zbývající hodnota bezplatně poskytnuté stravenky 40,50 Kč bude daňově neuznatelná.  

 

V případě dispečerek bych zavedla měsíční program benefitů podle dosažené měsíční 

tržby. Jelikož dispečerky jednají se zákazníky v obchodních domech Sconto Nábytek, je 

v zájmu společnosti, aby oslovily co nejvíce zákazníků tak, aby si objednali  

poskytované služby. Finanční odměna podle měsíční tržby by v tomto případ byla 

velkou motivací. Toto by měl mít na starost přímý nadřízený dispečerek, který se potom 

zodpovídá jednateli firmy.  
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Dalším doporučením je určitě pořádání takzvaných team buildingu. Z počátku bych 

doporučila alespoň pravidelné pořádání takzvaných vánočních večírků, které jsou v u 

jiných podniků tradiční, společnost BASCOTRANS za dobu své existence zatím žádný 

nepořádala. Jde především o to, že se na akcích tohoto druhu lidé více poznají a sejdou 

se mimo pracoviště. Vedení společnosti pronese na začátek proslov, kde zhodnotí 

uplynulý rok a také nastíní, kam se bude společnost ubírat v roce následujícím. Tento 

přístup má na zaměstnance velmi pozitivní vliv. Náklady na případný vánoční večírek 

jsem vykalkulovala v tabulce č. 50, pro 30 osob. Informace jsem získala z restaurace 

Balabusta v Modřicích, která se specializuje na události tohoto druhu, podle 

vykalkulovaných nákladů na akci se domnívám, že by bylo reálné tento způsob team 

buildingu pro zaměstnance uspořádat.  

Tabulka 50: Kalkulace vánočního večírku pro 30 osob 

Položky Cena  

Aperitiv 1 300 Kč 

Pochutiny 1 450 Kč 

Teplý raut 18 000 Kč 

Studený raut 3 000 Kč 

Nealkoholické nápoje 2 500 Kč 

Alkoholické nápoje 3 000 Kč 

Celkem 29 250 Kč 

Nejdůležitější je, aby si vedení podniku uvědomilo, že získání nových zaměstnanců 

bývá mnohem dražší a hlavně i časově náročnější, než udržení si stávajících 

zaměstnanců a s tímto by k zaměstnancům měli i přistupovat.  

K minimalizaci odchodů můžou napomoci tyto faktory: 

 Zlepšení mzdových podmínek – při hledání a přijímání zaměstnanců je důležité 

se zaměřit spíše na kvalitu a ne na kvantitu. I když kvalitní zaměstnanec bude 

požadovat vyšší mzdu, domnívám se, že je lepší ho přijmout. Takový 

zaměstnanec vydrží ve firmě mnohem déle než problémový zaměstnanec, který 

může způsobit dokonce svému zaměstnavateli škody a v brzké době bude 

potřeba opět provádět nový nábor zaměstnanců, který je finančně a časově 

náročný. 

 Komunikace se zaměstnanci – pro zaměstnance je mnohdy velmi nepříjemné, 

pokud s nimi na pracovišti nekomunikuje žádný nadřízený. Naopak mají rádi 

otevřenost a také, když se s nimi nadřízení podělí o své vize o budoucnosti a 

sdělí jím, jak zapadají do celkových cílů podniku. Společnost dosud příliš nesdílí 
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své cíle se zaměstnanci, což pro ni rozhodně není přínosem, tento přístup by 

měla do budoucna změnit a zlepšit tím firemní klima. Vhodné by také bylo 

provézt anonymní průzkumy, aby se management podniku dozvěděl o 

skutečných pocitech svých zaměstnanců, jestli jsou spokojení s pracovním 

prostředím, svojí pracovní pozicí, či komunikací s nadřízeným. V rámci toho 

může společnost zaměstnance vybídnout k tomu, aby sami předložili vlastní 

kreativní nápady na zlepšení jakýchkoli procesů ve firmě. 

 Zvyšování benefitů – zaměstnanci vždy uvítají zvýšení platu, ale existuje 

mnoho jiných věcí, které pro ně může společnost udělat a zlepšit tak spokojenost 

celého pracoviště. Benefity je třeba spojit s problémy, které společnost má. Jako 

příklad uvedu problém s rovnováhou práce, který by vyřešil například jeden den 

dovolené pro všechny zaměstnance navíc. Neboli takzvaný „sick day“, kdy si 

zaměstnanec může vybrat jeden den volna, bez toho, aby to dopředu plánoval. 

Tato metoda je velmi rozšířená ve světě a používá se i v České republice. 

 Pochvaly – pravidelné pochvaly zaměstnanců jsou nepostradatelné, měli by 

slyšet, že jsou cennými členy organizace. Pochvaly by měl udělovat přímý 

nadřízený. Velmi motivující můžou být i například soutěže o „nejlepšího 

zaměstnance měsíce“, který dostane motivační odměnu za nejlepší plnění 

stanovených úkolů. Jako odměnu bych navrhovala dvoutisícovou prémii 

k měsíční mzdě. Pokud by podnik ohodnotil vždy jednoho zaměstnance 

měsíčně, celkové roční náklady budou činit 24.000,- Kč ročně. O tom kdo 

odměnu získá rozhodnou nadřízení jednotlivých skupin zaměstnanců, tedy 

nadřízený kurýrů a nadřízená dispečerek, řidičů a montérů, vždy po vzájemné 

dohodě podle pracovních výkonů jednotlivých zaměstnanců.  

 Školení a rozvoj zaměstnanců – plány pravidelného rozvoje ukazují 

zaměstnancům, že podnik přemýšlí o jejich budoucnosti. Manažeři by se měli 

pravidelně setkávat se členy týmu. Zde bych zejména doporučila školení pro 

montéry nábytku a kuchyňských linek. Obchodní domy Sconto Nábytek, jako 

odběratele kuchyňských linek od německé společnosti Nobilia nabízí 

každoročně školení přímo v Německu. Tuto nabídku od nich dostává pravidelně 

i společnost BASCOTRANS, která může na školení vyslat všechny své montéry, 

tedy celkem osm. Školení trvá tři dny a veškeré náklady s ním spojené hradí 

společnost Nobilia. Jediné náklady, které musí zaměstnavatel uhradit, jsou tedy 

ty cestovní. Školení se koná v německém městě Verl  od Brna vzdáleném 814 
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km. Pokud firma vyšle všech osm montéru na školení, poskytne jím dvě 

služební auta, náklady se budou pohybovat ve výši 3,- Kč/km, tedy celkově 

9.768,- Kč. 

4.3 Řízení pohledávek 

Jako další problém společnosti vnímám pohledávky z obchodního styku a jejich vliv na 

likviditu, jejíž ukazatele byly velmi negativně hodnoceny v předchozí kapitole. 

Krátkodobé pohledávky se podílí na struktuře aktiv 20 až 30 %. Splatnost pohledávek je 

opravdu vysoká a to má za příčinu špatnou likviditu podniku a také jeho neschopnost 

včas platit závazky.  

Problémem jsou pohledávky od společnosti TNT, které mají splatnost 65 dní a mnohdy 

jsou zaplaceny až po splatnosti. Tyto pohledávky mají největší podíl na celkových 

krátkodobých pohledávkách, pokud tedy podnik nedostane pohledávku zaplacenou, 

nemůže dále dostát svým závazkům. Toto se opakuje prakticky každý měsíc, kdy musí 

společnost čerpat kontokorenty nebo krátkodobé půjčky, aby měla na mzdy. Nejlepší 

možností by bylo vyjednat zkrácení doby splatnosti faktury, alespoň na 30 dní.  

4.3.1 Systém řízení pohledávek 

Jako řešení problému s odběrateli bych navrhovala systém řízení pohledávek, kdy se 

jedná o systém upomínání na své splatné faktury.  

 Před splatnosti faktury se vždy telefonicky nebo elektronicky informovat, zda 

byla faktura zaevidována, zda má všechny náležitosti v pořádku a zda nejsou 

nějaké skutečnosti, které by bránily zaplacení.  

 Neprodleně po splatnosti telefonicky kontaktovat společnost a informovat se na 

důvody neplnění jejích závazků. 

 1-2 týdny po splatnosti odeslat písemně první upomínku, v níž bude vyčíslena 

výše smluvních úroků z prodlení 

 Měsíc po splatnosti již se musí situace řešit osobně se zástupci společnosti.  
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Tabulka 51: Návrh způsobu jednání podle výše fakturované pohledávky 

Výše fakturované částky Způsob jednání 

Nad 1 milion Kč 

Informace o splatnosti faktury, upomínky, osobní schůzky, úrok z 

prodlení 

Nad 500 tis. Kč 

Informace o splatnosti faktury Upomínky, osobní schůzky, úroky z 

prodlení 

Nad 200 tis. Kč Informace o splatnosti faktury Upomínky 

Nad 50 tis. Kč Informace o splatnosti faktury Upomínky 

Platby jsem rozdělila v tabulce číslo 51 do těchto tří skupin, podle jednotlivých 

obchodních partnerů. Faktury do 50.000,-  se týkají především odběratele Mentor Media 

a Hempel, u kterých je platební morálka velmi dobrá.  Stejně je tomu i u faktur nad 

200.000,- Kč, především společnosti Sconto Nábytek, splatnost faktur je 14 dní. 

Problémy se splácením nastávají především u faktur nad 500 tisíc a nad 1 milion, které 

se týkají společnosti TNT Express, doba splatnosti je 65 dní a velmi často jsou po 

splatnosti, proto navrhuji postup znázorněný v tabulce. Úhrady faktur si ve společnosti 

BASCOTRANS kontroluje sám jednatel společnosti, což by tak mohlo i pokračovat, 

veškerou komunikaci ohledně placení faktur má také na starosti on sám. Pouze o 

faktury vystavené firmě Sconto Nábytek se stará jeho zástupkyně.  

4.3.2 Zlepšení likvidity – zavedení skonta 

Další z možností, na kterou se může podnik obrátit, aby zlepšil řízení pohledávek a tím i 

likvidní stránku společnosti, je skonto. Jednou z variant je poskytování skonta svým 

odběratelům, které spočívá v zaplacení pohledávky před splatností výměnou za slevu na 

celkovou fakturovanou částku. Za takových podmínek, by potřebovala společnost 

BASCOTRANS méně finančních prostředků na financování pracovního kapitálu, sníží 

se administrativní náklady spojené s vymáháním pohledávek a riziko vzniku 

nedobytných pohledávek. Cela za poskytnuté služby bude v tomto případě snížená, což 

mnozí vidí jako nevýhodu. Pro zavedení skonta bych souhlasila především u společnosti 

TNT Express, kde se fakturované částky pohybují na nejvyšší úrovni a zároveň i doba 

splatnosti je velmi dlouhá.  

Důležité je samozřejmě rozhodnutí o tom, jakou slevu bude společnost poskytovat. 

Vždy je potřeba přihlédnout k aktuální úrokové míře z krátkodobých úvěrů, kde jsou 

úrokové sazby stanoveny ročně, proto je skonto nutné přepočítat na roční úrokovou 

sazbu. Odběratele budou vždy přihlížet na to, v jaké výši je skonto, které by mělo být 

vyšší nebo rovno úrokům z krátkodobých úvěrů, v tom případě pro ně bude nabídka 

zajímavá. Poskytování skonta se musí vyplatit vždy oběma stranám. Sazba skonta by 
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měla samozřejmě být pohyblivá, tedy průběžně aktualizovaná, v návaznosti na změny 

úrokových sazeb.   

4.3.3 Dopad řízení pohledávek na plnění závazků 

Systém řízení závazků záleží na úspěšném řízení pohledávek. Pokud bude podnik včas 

inkasovat finanční prostředky za své služby, bude potom schopen včas platit svým 

dodavatelům. Doba obratu závazků je v podniku alarmující a vyskytují se i závazky po 

splatnosti, což zatím není příliš časté. Pokud však podnik včas nezačne tuto situaci řešit, 

může se dostat do problému.  

Důležité je, aby společnost dbala na dodržování splatnosti svých závazků a vyvarovala 

se tak následným obtížím. Mohlo by se také stát, že se dostanou do špatného povědomí 

u dodavatelů. Domnívám se, že pokud se společnosti podaří zvládnout systém řízení 

pohledávek a sníží tak dobu obratu pohledávek, bude pak schopna včas dostát svým 

závazkům jak u dodavatelů, tak u zaměstnanců.  

Lze také zvažovat možnost zvýšení doby splatnosti u některých z dodavatelů. U 

zaměstnanců to nepřipadá v úvahu, jelikož se již pohybuje na hraně. Současná splatnost 

mezd je totiž až 28. den následujícího měsíce, což také přispívá k velké fluktuaci 

zaměstnanců, kterou jsem řešila v předchozí části.  

4.4 Řízení rentability 

Ke zvýšení rentability napomůže snížení nákladů nebo zvýšením tržeb. V případě 

společnosti BASCOTRANS bych doporučila zaměřit se na zvýšení tržeb a to především 

pomocí rozšíření svých služeb do dalších regionů České Republiky.  

Na podzim tohoto roku se bude konat výběrové řízení na další trasy u společnosti TNT 

Express a to do Královéhradeckého kraje, Zlínského kraje a také kraje Vysočina. 

Všechny tyto oblasti jsou pro firmu vzhledem ke své poloze vhodné.  

Pokud by společnost vyhrála alespoň jedno z těchto výběrových řízení, přineslo by ji to 

dlouhodobé zvýšení tržeb.  

Nejatraktivnější je pro firmu dle mého názoru kraj Vysočina, kde jsou hlavní trasy 

rozvozů zásilek v okolí Jihlavy, což je velmi dobře dostupné z Brna. Jednalo by se o 

čtyři tratě, tedy pro čtyři řidiče, z toho vyplývá, že by byla nutnost nakoupit další 

vozidla, což je velká investice. Tři vozidla má firma k dispozici již teď, potřebovala by 
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koupit pouze jedno nové. Jednalo by se o vozidlo značky Peugeot Boxer.  Nákup by 

bylo možno řešit pomocí finančního leasingu, který je pro tento případ nejvýhodnější. 

Cena potřebného vozidla je 570.000,- Kč včetně DPH. Společnost zaplatí první 

navýšenou splátku v hodnotě 114.000,- Kč a dále pravidelné měsíční splátky po dobu 36 

měsíců ve výši 14.714,- Kč. Celková zaplacená částka tedy bude 643.704,- Kč. 

Tabulka číslo 52 znázorňuje cenovou nabídku, kterou musí zaslat společnost 

BASCOTRANS, aby se mohla zúčastnit výběrového řízení. Výběrové řízení je na tři 

tratě pro kurýry a jednu pro takzvaný pojízdný sklad, který je označen LH - spojovací 

trasa. U každé oblasti je uvedena cena za počet stopsů. Počet tzv. stopsů je počet 

zákazníků, neboli počet rozvezených balíčků na den.  

Tabulka 52: Cenová nabídka na výběrové řízení pro kraj Vysočina 

Oblast Město Cena za stops Počet stopsů 

Oblast 1 Havlíčkův Brod  110,- Kč 30 

Oblast 2 Jihlava 143,- Kč 35 

Oblast 3 Pelhřimov 122,- Kč 32 

LH Brno - Jihlava - Brno Denní paušál 2.200,- Kč 

 

Měsíční náklady na provozovnu jsou odhadnuty v tabulce číslo 53. Kde hlavní náklady 

tvoří především leasing za koupené vozidlo a osobní náklady na zaměstnance.  

 

Tabulka 53: Měsíční náklady na provoz 

Náklady  Měsíční výše nákladů v Kč 

Pronájem prostoru 20 m
2
 4 000    

Osobní náklady na 4 zaměstnance 60 000    

Leasingová splátka 14 714    

Náklady celkem 78 714    

 

Jako poslední jsou propočítány měsíční tržby za jednotlivé trasy, které jsou 

předpokládány ve výši 288.180,- Kč, což je ročně 3.458.160,- Kč To by znamenalo 

zvýšení tržeb o 15,50 %, v porovnání s celkovými tržbami za rok 2013. Podnik by se 

tedy měl o tak lukrativní možnost zajímat a určitě se zapojit do výběrového řízení.  

Tabulka 54: Předpokládané měsíční tržby 

Oblast Město Měsíční tržby v Kč 

Oblast 1 Havlíčkův Brod  66 000    

Oblast 2 Jihlava 100 100    

Oblast 3 Pelhřimov 78 080    

LH Brno - Jihlava - Brno 44 000    

Tržby celkem  288 180    
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Realizovat tento návrh bych doporučila společnosti jako první, především z toho 

důvodu, že výběrové řízení je již tento rok. Podle výše uvedených údajů by rozšíření 

přineslo společnosti zvýšení tržeb o 15,50 %, což ve velmi pozitivní přínos k navýšení 

rentability. Tato investice není příliš finančně náročná, což také mluví v její prospěch.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provedení analýz vnitřního a vnějšího okolí společnosti 

BASCOTRANS a hodnocení její finanční situace, pomocí vybraných metod finanční 

analýzy, následně zhodnotit celkovou situaci podniku ve které se nacházel v letech 

2010-2013. Na závěr byly na základně předchozích výsledku navrženy možnosti, které 

mohou vést ke zlepšení situace. Cíle bylo dosaženo následně uvedenými způsoby. 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí, tedy teoretickou, analytickou a návrhovou. 

První část vymezuje teoretická východiska, analýzy vnitřního a vnějšího prostředí 

podniku, dále definuje podstatu finanční analýzy a popisuje vybrané metody, které jsou 

následně použity v analytické části práce.  

Praktická část zpočátku popisuje analyzovanou společnost a vybrané oborové 

konkurenty. Následně jsou provedeny analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Další 

kapitola se již věnuje vybraným metodám k posouzení finančního zdraví, kde jsou 

analyzovány absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. Na závěr je provedena i 

analýza soustavy ukazatelů. Výsledky těchto analýz byly průběžně porovnávány 

s vybranými konkurenty.  

Při využití zvolených metod finanční analýzy byly zjištěny následující skutečnosti: 

Celková aktiva a pasiva měla nejprve rostoucí trend, poté se vývoj zastavil. Položky 

výkazů zisků a ztrát mají spíše nepříznivý vývoj, zejména co se týče vývoje tržeb za 

prodej vlastních výrobků a služeb. Na základě toho i hospodářský výsledek podniku 

vykazoval v posledních dvou letech klesající trend. Při analýze poměrových ukazatelů 

byly zjištěny nedostačující hodnoty ve všech třech stupních likvidity, které se 

doporučeným hodnotám pouze v některých letech lehce přibližovaly. To je podle všeho 

způsobenou velmi dlouhou dobou obratu pohledávek, která byla zjištěna ve všech 

letech. Ukazatele rentability zaznamenaly rostoucí trend, což je pozitivním výsledkem, 

který se odvíjí i od ukazatelů zadluženosti, která je rok od roku menší. Analýza 

rozdílových ukazatelů ukazuje sice zlepšující se vývoj, ukazatele však stále nedosahují 

ideálních hodnot. Na závěr byl použit spider graf, který zachycuje analyzovanou 

společnost a její postavení vůči dvěma z konkurentů. Shrnutí všech zjištěných hodnot 

poskytly analýzy soustav ukazatelů pomoci Kralickova rychlého testu a indexu IN05.  

Třetí a tedy závěrečná část práce je věnována vlastním návrhům, které povedou ke 

zlepšení zjištěných hodnot a situace. V kapitole jsou popsány jednotlivé zjištěné 
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nedostatky a následně poskytnut vlastní návrh řešení. V průběhu práce byly zjištěny 

především problematické oblasti chybějící webové stránky společnosti, fluktuace 

zaměstnanců, řízení pohledávek a řízení rentability.  

Návrh na zhotovení vlastních firemních webových stránek, má především pomoci více 

zpřístupnit společnost veřejnosti, tedy zákazníkům či potenciálním obchodním 

partnerům. Problém fluktuace zaměstnanců je spojen s více aspekty. Společnost by měla 

celkově změnit svou personální strategii, která v současné době v podstatě neexistuje. 

Změněn by měl být již systém náborů zaměstnanců, následná komunikace s nimi, 

udělování pochval či příležitosti rozvoje v podobě školení. Dalším doporučením pro 

snížení fluktuace zaměstnanců, je stanovení programu benefitů a odměn, především pro 

podpoření motivace zaměstnanců. Dále je popsán i konkrétní návrh na pořádání 

takzvaných team buildingu, které v této společnosti nemají žádnou tradici. Byl řešen i 

problém řízení pohledávek a následně i řízení rentability, které by mohlo napomoci 

rozšíření společnosti.  
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Přílohy 

Příloha 1 

Tabulka 55: Rozvaha společnosti BASCOTRANS s.r.o. za období 2010 – 2013 (v tis. Kč) 

AKTIVA 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM 11 180    16 509    17 038    15 803    

B Dlouhodobý majetek 1 836    3 455    3 812    5 311    

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 836    3 455    3 812    5 311    

C. Oběžná aktiva 2 334    4 268    5 964    5 953    

C. I. Zásoby 2    0    0    0    

C. III. Krátkodobé pohledávky 2 211    3 947    5 422    3 644    

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 121    321    577    2 309    

D. I. Časové rozlišení 7 010    8 786    7 227    4 539    

PASIVA         

  PASIVA CELKEM 11 180    16 509    17 038    15 803    

A. Vlastní kapitál -1 317    793    4 927    8 148    

A. I. Základní kapitál 200    200    200    200    

A. IV. Výsledky hospodaření minulých let   -1 517    573    1 708    

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -1 517    2 110    1 134    220    

B.    Cizí zdroje 12 453    15 694    12 080    7 617    

B. II. Dlouhodobé závazky 4 853    6 437    4 965    2 857    

B. III. Krátkodobé závazky 6 685    8 460    6 612    4 257    

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 915    797    503    503    
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Příloha 2 

Tabulka 56: Výkaz zisku a ztráty společnosti BASCOTRANS s.r.o. za období 2010 – 2013 (v tis. Kč) 

Položky 2010 2011 2012 2013 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží         

+ Obchodní marže         

II. Výkony 9 000    22 904    21 743    22 309    

     II.   1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 9 000    22 904    21 743    22 309    

B.  Výkonová spotřeba 7 673    15 289    12 972    13 903    

B.          

1. Spotřeba materiálu a energie 1 505    7 942    7 239    8 153    

2. Služby 6 168    7 347    5 733    5 750    

+ Přidaná hodnota 1 327    7 615    8 771    8 406    

C. Osobní náklady 1 506    3 227    4 300    5 303    

C.        1. Mzdové náklady 1 119    2 384    3 245    4 062    

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 385    811    1 007    1 241    

4. Sociální náklady 2    32    48      

D. Daně a poplatky   813    750    669    

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 572    1 328    1 834    1 786    

IV. Ostatní provozní výnosy 46    204    292    42    

H. Ostatní provozní náklady 777    162    651    390    

* Provozní výsledek hospodaření 1 482    2 289    1 528    300    

N. Nákladové úroky   3    24    57    

XI. Ostatní finanční výnosy   16    11    0    

O. Ostatní finanční náklady 35    47    48    22    

* Finanční výsledek hospodaření -35    -34    -64    -79    

Q  Daň z příjmu za běžnou činnost   145    333      

Q.        1. -splatná   145    333      

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -1 517    2 110    1 134    221    

R. Mimořádné náklady       1    

* Mimořádný výsledek hospodaření        -1    

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -1 517    2 110    1 134    220    

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -1 517    2 255    1 467    220    
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Příloha 3 

Tabulka 57: Rozvaha společnosti KVART INVEST s.r.o. za období 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

AKTIVA 2009 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM 17 067    17 382    18 023    18 117    18 345    

B Dlouhodobý majetek 1 113    1 993    1 795    4 851    5 014    

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 113    1 993    1 795    4 851    5 014    

C. Oběžná aktiva 15 954    14 652    16 228    13 266    13 331    

C. I. Zásoby 1 507    825    335    134    124    

C. III. Krátkodobé pohledávky 6 299    6 247    6 526    8 137    8 325    

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 8 148    7 580    9 367    4 995    4 882    

PASIVA           

  PASIVA CELKEM 17 067    17 021    18 023    18 117    18 345    

A. Vlastní kapitál 15 302    15 302    15 939    15 887    15 895    

A. I. Základní kapitál 500    500    500    500    500    

A. IV. Výsledky hospodaření minulých let 12 157    14 752    14 915    14 689    14 845    

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 2 595    164    474    648    749    

B.    Cizí zdroje 1 765    1 719    2 084    2 230    2 450    

B. III. Krátkodobé závazky 1 765    1 719    2 084    2 230    2450    
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Příloha 4 

Tabulka 58: Výkaz zisku a ztráty společnosti KVART INVEST s.r.o. za období 2009 – 2012 (v tis. Kč) 

Položky 2009 2010 2011 2012 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží         

+ Obchodní marže         

II. Výkony 62 584    47 827    37 031    41 629    

B. Výkonová spotřeba 32 575    21 918    18 332    21 402    

+ Přidaná hodnota 30 009    25 909    18 699    20 227    

C. Osobní náklady 25 888    23 508    18 147    17 751    

D. Daně a poplatky 1 369    1 385    1 331    2 121    

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 770    567    853    1 071    

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 560    2 064    53    2 632    

F. Zůstatková cena prodaného dl. Majetku a materiálu 250    1 945    0    0    

IV. Ostatní provozní výnosy 5 434    4 344    3 313    0    

H. Ostatní provozní náklady 1 833    1 668    1 186    1 137    

* Provozní výsledek hospodaření 5 893    3 244    548    779    

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 15    0    0    0    

X. Výnosové úroky 5    27    58    58    

N. Nákladové úroky 20    0    0    0    

O. Ostatní finanční náklady 27    24    20    27    

* Finanční výsledek hospodaření -57    3    38    31    

Q  Daň z příjmu za běžnou činnost 1 230    652    112    160    

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 4 606    2 595    474    650    

XIII. Mimořádné výnosy 50    0    0    0    

R. Mimořádné náklady 41    0    0    2    

* Mimořádný výsledek hospodaření 9    0    0    -2    

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 4 615    2 595    474    648    

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 5 845    3 247    586    808    
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Příloha 5 

Tabulka 59: Rozvaha společnosti AHO – dopravní služby s.r.o. za období 2009 – 2013 (v tis. Kč) 

AKTIVA 2009 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM 2 248    1 220    2 354    1 495    1 567    

B Dlouhodobý majetek 869    496    659    360    288    

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 869    496    659    360    288    

C. Oběžná aktiva 1 156    664    1 644    1 078    1 279    

C. III. Krátkodobé pohledávky 590    545    1 140    537    782    

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 566    119    504    541    450    

D. I. Časové rozlišení 123    60    51    57    47    

PASIVA           

  PASIVA CELKEM 2 248    1 220    2 354    1 495    1 567    

A. Vlastní kapitál 117    -1 082    144    193    215    

A. I. Základní kapitál 200    200    200    200    200    

A. IV. Výsledky hospodaření minulých let 358    -83    -1 281    -66    -24    

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -441    -1 199    1 225    49    68    

B.    Cizí zdroje 2 131    2 302    2 170    1 278    1 352    

B. III. Krátkodobé závazky 919    1 356    1 263    719    657    

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 1 212    946    907    559    677    
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Příloha 6 

Tabulka 60: Výkaz zisku a ztráty společnosti AHO – dopravní služby s.r.o. za období 2009 – 2012           

(v tis.Kč) 
Položky 2009 2010 2011 2012 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží         

+ Obchodní marže         

II. Výkony 14 195    12 729    15 429    14 082    

     II.  1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 14 195    12 729    15 429    14 082    

B. Výkonová spotřeba 9 340    7 786    8 067    7 714    

B.       1. Spotřeba materiálu a energie 1 582    1 585    2 420    2 355    

2. Služby 7 758    6 201    5 647    5 359    

+ Přidaná hodnota 4 855    4 943    7 362    6 368    

C. Osobní náklady 4 804    5 537    5 513    5 790    

C.       1. Mzdové náklady 3 646    4 134    4 095    4 312    

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 158    1 403    1 418    1 478    

D. Daně a poplatky 34    39    39    44    

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 308    374    353    343    

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu       55    

    III.  1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku         55    

F. Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu       5    

F.       1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku       5    

IV. Ostatní provozní výnosy 9    82    57    2    

H. Ostatní provozní náklady 62    59    115    49    

* Provozní výsledek hospodaření -344    -984    1 399    194    

N. Nákladové úroky 83    199    145    109    

O. Ostatní finanční náklady 14    16    29    36    

* Finanční výsledek hospodaření -97    215    -174    -145    

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -441    -1 199    1 225    49    

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -441    -1 199    1 225    49    

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -441    -1 199    1 225    49    
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Příloha 7 

Tabulka 61: Rozvaha společnosti Autodoprava Smíšovský s.r.o. v letech 2010 – 2013 (v tis. Kč) 

AKTIVA 2010 2011 2012 2013 

  AKTIVA CELKEM 200    181    15 427    16 240    

B Dlouhodobý majetek 0    0    1 817    2 210    

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0    0    91    91    

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 0    0    1 726    2 119    

C. Oběžná aktiva 200    181    13 299    14 030    

C. III. Krátkodobé pohledávky 0    0    13 181    13 217    

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 200    181    118    235    

D. I. Časové rozlišení 0    0    311    578    

PASIVA         

  PASIVA CELKEM 0    182    15 427    16 240    

A. Vlastní kapitál 200    182    230    840    

A. I. Základní kapitál 0    200    200    200    

A. IV. Výsledky hospodaření minulých let 0    0    -18    48    

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 0    -18    48    180    

B.    Cizí zdroje 0    0    15 197    15 400    

B. III. Krátkodobé závazky 0    0    15 072    15 255    

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0    0    125    145    
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Příloha 8 

Tabulka 62: Výkaz zisku a ztráty společnosti Autodoprava Smíšovský s.r.o. za období 2010 – 2012  

(v tis. Kč) 

Položky 2010 2011 2012 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží       

+ Obchodní marže       

II. Výkony     32 624    

     II.    1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb     32 624    

B. Výkonová spotřeba 0    18    30 883    

B.         1. Spotřeba materiálu a energie     17 162    

2. Služby 0    18    13 721    

+ Přidaná hodnota 0    -18    1 741    

C. Osobní náklady     1 869    

C.         1. Mzdové náklady     1 361    

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění     484    

4. Sociální náklady     24    

D. Daně a poplatky     60    

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     291    

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu     620    

    III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku       617    

     III.  2. Tržby z prodeje materiálu     3    

H. Ostatní provozní náklady     137    

* Provozní výsledek hospodaření 0    -18    4    

N. Nákladové úroky     37    

XI. Ostatní finanční výnosy     284    

O. Ostatní finanční náklady     100    

* Finanční výsledek hospodaření     147    

Q  Daň z příjmu za běžnou činnost     103    

Q.        1. -splatná     103    

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 0    -18    48    

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 0    -18    48    

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 0    -18    151    

 

  

 


