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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku VS PLASTIK, s.r.o., 

v letech 2008 až 2012. Na základě výsledků analýzy jsou uvedeny návrhy na zlepšení 

stávající situace podniku. 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on financial analysis of the company VS PLASTIK, 

s.r.o. in the years 2008 - 2012. Based on the results of financial analysis are set out 

proposals to improve current financial situation of the company. 
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ÚVOD 

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, protože nám poskytuje důležité 

informace o finančním zdraví daného podniku. Znalost finanční situace podniku 

umožňuje manažerům učinit správná rozhodnutí při získávání finančních zdrojů a při 

stanovení optimální finanční struktury podniku. Výsledky analýzy neslouží pouze pro 

vlastní potřebu firmy, ale také pro investory, obchodní partnery, státní instituce, 

auditory a v neposlední řadě pro odbornou veřejnost (Knápková, Pavelková, 2010). 

Konkurenční prostředí umožňuje zdravě fungovat pouze podnikům, které ovládají nejen 

obchodní stránku podnikatelské činnosti, ale také stránku finanční. Ta hraje bezesporu 

významnou roli. V účetnictví daného podniku je uloženo množství cenných informací, 

které ledacos vypovídají o podniku uvnitř i navenek (Růčková, 2011).  

Pro zpracování finanční analýzy jsem si vybrala podnik VS PLASTIK, s.r.o., který se 

zabývá především zpracováním termoplastů pro automobilový a elektrotechnický 

průmysl, výrobou plastových komponentů pro trekingové a lyžařské hůlky a výrobou 

domovních spínačů a zásuvek (VS PLASTIK, 2008). 

V první části bakalářské práce se budu věnovat detailnímu popisu analyzovaného 

podniku, jeho historií a výrobním programem. Ve druhé části vysvětlím teoretické 

pojmy finanční analýzy, zaměřím se především na metody elementární finanční 

analýzy, které mi budou sloužit jako podklad pro vypracování analýzy. Ve třetí části se 

již budu věnovat samotným výpočtům. Provedu horizontální a vertikální analýzu 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pomocí poměrových ukazatelů určím důležité poměry 

a následně je porovnám s doporučenými hodnotami. Vybrané bankrotní modely mi pak 

pomohou odhalit skutečnost, zda je podnik ohrožen bankrotem. Ze získaných výsledků 

navrhnu řešení, která by měla zlepšit stávající situaci firmy. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je na základě provedené strategické a finanční analýzy podniku 

VS PLASTIK, s. r. o. identifikovat slabé stránky finančního zdraví a navrhnout opatření 

ke zlepšení. Analýza je zpracována z pohledu interního uživatele a bude sloužit pro 

účely manažerského rozhodování podniku.  

Základním informačním podkladem pro zpracování analýzy jsou výkazy účetní závěrky 

let 2008 až 2012 sestavené dle Českých účetních standardů, přílohy k účetní závěrce  

a interní informace od vlastníka podniku. 

Mezi cíle práce patří: 

 popis analyzovaného podniku 

 zpracování literární rešerše k tématu finanční analýza 

 analýza položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty za pomocí horizontální a 

vertikální analýzy, analýzy poměrových ukazatelů a souhrnných indexů 

hodnocení 

 posouzení finančního zdraví podniku, určení slabých stránek a navržení řešení 

k jejich eliminaci 
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1 POPIS PODNIKU 

V této kapitole jsou uvedeny obecné informace o analyzovaném podniku, předmět jeho 

činnosti a historie podniku. 

1.1 Popis vybraného podniku 

1.1.1 Obecné informace 

Název společnosti: VS PLASTIK, s.r.o. 

Sídlo společnosti: Jasenice 2192, 755 01 Vsetín 

Jednatel: Ing. Jozef Jakubo 

IČO: 607 94 321 

DIČ: CZ60794321 

Rok založení: 1994 

1.1.2 Předmět činnosti 

Společnost VS PLASTIK, s.r.o. se zabývá především zpracováním termoplastů na 

vstřikovacích lisech a to zejména pro automobilový a elektrotechnický průmysl, dále 

výrobou tvarovek pro rozvod vody, výrobou plastových komponentů pro trekingové  

a lyžařské hůlky, výrobou domovních spínačů a zásuvek SPINEL a výrobou plastových 

vazačů pro textilní stroje. 

Dále zajišťuje komplexní služby v oblasti designu plastových výlisků, konstrukce  

a výroby lisovacích forem a jejich odzkoušení. Poskytuje konzultace k návrhu tvaru, 

designu i funkce budoucího plastového výrobku s možností  zhotovení modelu. Podle 

dodaného vzorku nebo technické dokumentace (zhotovené podnikem nebo dodané 

zákazníkem) je schopna vyrobit vstřikovací formu. Zajišťuje také montáž a kompletaci 

jednotlivých plastových dílů. 

Podnik vlastní patent na výrobu perlinkových nitěnek - plastových vazačů používaných 

při výrobě perlinkové tkaniny (VS PLASTIK, 2008). 
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1.1.3 Historie firmy 

Společnost vznikla v roce 1994 ve Vsetíně a začínala kooperační výrobou v pronajatých 

prostorách se dvěma stroji. Důvodem k jejímu vzniku byly bohaté zkušenosti 

zakladatelů v oblasti zpracování termoplastů technologií vstřikování. 

Podnik postupně získával nové zakázky a rozšiřoval výrobu. Od kooperace přešel  

k vlastnímu výrobnímu programu. V roce 1997 byla zakoupena starší budova 

v průmyslovém areálu Zbrojovky Vsetín a po její rekonstrukci se celý podnik 

přestěhoval do vlastních výrobních prostor.  

Podnik se i nadále rozvíjel a tím se také objevila nutnost rozšířit stávající výrobní  

a skladové prostory. Nutná byla též modernizace a rozšíření strojového parku. Proto 

společnost v roce 2006 zahájila stavbu nové výrobní haly v blízkosti stávající 

lisovny. V roce 2007 se společnost přestěhovala do nové budovy.  

Podnik postupně rozšířil své výrobní aktivity, jednalo se zejména o montáž  sportovních 

holí. Tato skutečnost podnik vedla k rozhodnutí rekonstruovat starou výrobní halu.  

V roce 2011 byly zahájeny stavební práce. Podnik na tento projekt získal finanční 

podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu 

Podnikání inovace (VS PLASTIK, 2008). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINANČNÍ ANALÝZY 

V této kapitole se budu zabývat vysvětlením pojmů finanční analýza a finanční zdraví, 

zdroji informací pro zpracování finanční analýzy a jejími metodami. 

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je důležitým nástrojem pro hodnocení hospodaření podniku. Jejím 

úkolem je poskytovat komplexní informace o finanční situaci podniku. Je spjata 

s účetnictvím a finančním řízením podniku. Finanční analýza představuje hodnocení jak 

minulosti, tak i současnosti. Pomáhá nám odhalit, zda podnik dosahuje dostatečného 

zisku, zda je schopen dostát svým závazkům vůči věřitelům, zda jsou jeho aktiva 

využita efektivně, apod. Na základě výsledků doporučuje vhodná řešení do budoucnosti 

hospodaření podniku. Cílem analýzy je rozpoznat finančně zdravý podnik a upozornit 

na slabé stránky, které by následně mohly vést k problémům.  

Průběžná znalost finanční situace podniku umožňuje manažerům činit správná 

rozhodnutí například při stanovení optimální finanční struktury, při poskytování 

obchodních úvěrů nebo při rozdělování zisku.  Finanční analýza slouží jako zdroj pro 

další rozhodování nejen manažerům, ale také potencionálním investorům, obchodním 

partnerům, zaměstnancům a v neposlední řadě i odborné veřejnosti (Grünwald, 

Holečková, 2007; Knápková, 2013). 

2.1.1 Pojem finanční zdraví podniku (financial health) 

Tento pojem se používá pro vyjádření uspokojivé finanční situace podniku. Obecně za 

finančně zdravý podnik lze považovat takový, který je schopen dosahovat trvale takové 

míry zhodnocení vloženého kapitálu (ziskovosti) vzhledem k výši rizika, s jakým je 

příslušný druh podnikání spojen. Stručně ho lze definovat jako součet likvidity a 

rentability. Čím je výnosnost vloženého kapitálu vyšší, tím lépe pro finanční zdraví 

daného podniku (Grünwald, Holečková, 2007) 

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Pro zpracování finanční analýzy je potřeba získání dat, které tvoří východisko pro 

dosažení relevantních výsledků. Základní zdroj dat představují účetní výkazy 
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společnosti, o kterých se budu podrobněji zmiňovat v další kapitole. Řadu cenných 

informací nám může poskytnout výroční zpráva, kterou některé podniky zveřejňují  

v Obchodním rejstříku. Informace lze čerpat i ze zpráv vrcholového managementu 

podniku, auditorů, či oficiálních ekonomických statistik (Grünwald, Holečková, 2007; 

Knápková, Pavelková, 2013). 

2.3 Podklady pro finanční analýzu 

2.3.1 Rozvaha 

Základním účetním výkazem je rozvaha, která nám udává informace o majetkové 

struktuře firmy (aktiva) a zdrojích krytí majetku (pasiva). Rozvaha se stanovuje 

k určitému datu, většinou k poslednímu dni účetního období a aktiva se musí rovnat 

pasivům. Na straně pasiv je také důležitá informace o výsledcích hospodaření podniku 

(Knápková, Pavelková, 2010). 

Aktiva (majetek) se člení na stálá aktiva (dlouhodobý majetek) a oběžná aktiva 

(krátkodobý oběžný majetek). Z časového hlediska je dělíme na dlouhodobá aktiva 

(stálá aktiva + dlouhodobé pohledávky) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a na 

krátkodobá aktiva s dobou použitelnosti do jednoho roku. 

Pasiva (zdroje krytí) rozlišujeme dle jejich původu na interní zdroje (podnik je vytváří 

na základě své vlastní činnosti) a externí zdroje (podnik je nezískává ze své vlastní 

činnosti). Podle závazkového charakteru je dále dělíme na vlastní pasiva (vlastní 

kapitál) a cizí pasiva (cizí zdroje). Stejně jako u aktiv dělíme i pasiva na dlouhodobá a 

krátkodobá podle doby jejich splatnosti (Grünwald, Holečková 2007). 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty sleduje pohyb výnosů a nákladů. Nákladem se rozumí snížení 

ekonomického prospěchu během účetního období. Náklady snižují výsledek 

hospodaření a tím i vlastní kapitál. Výnos je zvýšení peněžních i nepeněžních aktiv 

nebo snížení či zánik dluhu. Výnos naopak zvyšuje výsledek hospodaření v běžném 

roce.  
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Výkaz zisků a ztráty je sestavován tak, aby v něm byly promítnuty pouze náklady a 

výnosy toho období, za které tento výkaz zpracováváme. Jinak řečeno, výnosy i náklady 

se uznávají v období, v kterém byly uskutečněny, bez ohledu na to, zda v témž období 

došlo k úhradě (Švarcová, Hýblová, 2010; Knápková, Pavelková, 2013). 

Výnosy – náklady = výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta) 

Vzorec 1 - Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření (VH) je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady 

podniku. 

2.3.3 Cash-flow 

Poměrně mladou metodou finanční analýzy je metoda cash-flow. Podává nám 

informace o peněžních tocích, tedy o příjmech, výdajích a změně stavu peněžních 

prostředků a peněžních ekvivalentech. Peněžními prostředky rozumíme peníze 

v hotovosti, peníze na bankovních účtech, peníze na cestě a ceniny. Peněžními 

ekvivalenty jsou obchodovatelné cenné papíry a termínované vklady do tří měsíců 

(Holečková, 2008). 

Zpravidla se dělí na: 

CF z provozní činnosti – základní výdělečná činnost podniku.  

CF z investiční činnosti – pořízení a prodej dlouhodobého majetku a činnost, která 

souvisí s poskytováním úvěrů, výpomocí a půjček, které nelze chápat jako součást 

provozní činnosti. 

CF z finanční činnosti – peněžní toky, které vedou ke změně ve výši a struktuře 

vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. 

Tento výkaz je velice užitečný při posouzení likvidity podniku, neboť to, že podnik 

dosahuje zisku, ještě neznamená, že má dostatek peněžních příjmů a jeho stav 

peněžních prostředků může být velice nízký (Knápková, Pavelková, 2013). 
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2.4 Metody finanční analýzy 

Finanční analýza využívá dva typy metod, a to metody vyšší a metody elementární. 

Vyšší metody nepatří k univerzálním, je zapotřebí hlubších znalostí matematické 

statistiky, ale také teoretických a praktických znalostí ekonomiky. Pokud chceme tyto 

metody aplikovat, budeme potřebovat především kvalitní softwarové vybavení. Těmito 

metodami se zabývají specializované podniky (Růčková, 2007). 

2.5 Metody elementární finanční analýzy 

Při provádění finanční analýzy sehrává velmi důležitou roli časové hledisko. Proto je 

důležité rozlišení absolutních (stavových) a tokových veličin. Absolutní veličiny se 

vztahují k určitému časovému okamžiku, kdyžto tokové veličiny se vztahují k určitému 

časovému intervalu. 

Základní ukazatele elementární finanční analýzy dělíme na absolutní, rozdílové a 

poměrové ukazatele. Analýza absolutních (stavových) ukazatelů zahrnuje horizontální a 

vertikální analýzu. Analýza rozdílových ukazatelů se zabývá především analýzou 

tokových položek. Mezi nejrozšířenější analýzy patří analýza pomocí poměrových 

ukazatelů (Růčková, 2007). 

Analýza stavových ukazatelů 

 horizontální analýza 

 vertikální analýza 

Analýza rozdílových ukazatelů 

 čistý pracovní kapitál 

Analýza tokových ukazatelů 

 analýza tržeb 

 analýza nákladů 
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Analýza poměrových ukazatelů 

 ukazatele rentability 

 ukazatele aktivity 

 ukazatele zadluženosti 

Analýza soustav ukazatelů 

 Altmanův index 

 Model IN05 

(Růčková, 2007; Konečný, 1996) 

2.6 Absolutní (stavové) ukazatele finanční analýzy 

Absolutní ukazatele využívají údajů zjištěných v účetních výkazech (rozvahy podniku a 

výkazu zisku a ztráty), případně ve výročních zprávách. Užitečným nástrojem je 

horizontální analýza a vertikální analýza (Růčková, 2010). 

2.6.1 Horizontální analýza (analýza trendů) 

Zabývá se porovnáváním změn položek jednotlivých výkazů v čase (obvykle s 

retrospektivou 3 až 10 let). Je nejčastěji požívanou a nejjednodušší metodou při 

určování hospodářské situace podniku a o jeho minulém i budoucím vývoji. Vypočítává 

se absolutní výše změn a její procentní vyjádření k výchozímu období (Sedláček, 2007). 

Procentuální změna = 
                             

                
*100 

Vzorec 2 - Horizontální analýza 

2.6.2 Vertikální analýza (analýza komponent)  

Zabývá se strukturou aktiv a pasiv rozvahy či položek výkazu zisku a ztráty v 

procentech. Jednotlivé položky jsou poměřovány k celkové bilanční sumě. Za bilanční 

sumu lze považovat i podpoložky, které chceme analyzovat (Kislingerová, Hnilica, 

2008; Knápková, Pavelková, 2013). 
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Vertikální analýza = 
                               

               
*100 

Vzorec 3 - Vertikální analýza 

2.7 Rozdílové ukazatele finanční analýzy   

Za typické rozdílové ukazatele jsou považovány zejména ukazatele označované jako 

fondy finančních prostředků (finanční fondy). Fond chápeme jako rozdíl mezi souhrnem 

položek krátkodobých aktiv a položek krátkodobých pasiv. Analýza rozdílových 

ukazatelů slouží podniku k řízení finanční situace s orientací na jeho likviditu 

(Sedláček, 2007). 

2.7.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů a představuje část oběžného majetku 

financovanou dlouhodobým kapitálem – vlastním i cizím. Tvoří manévrovací prostor 

pro finančního manažera, neboť se jedná o část oběžných aktiv, kterou není nutno brzy 

splatit (Sůvová, 1999). 

ČPK = oběžný majetek – krátkodobé cizí zdroje 

Vzorec 4 - Čistý pracovní kapitál 

Aby byl podnik likvidní, musí mít přebytek krátkodobých likvidních aktiv (oběžného 

majetku) nad krátkodobými zdroji (Kislingerová, Hnilica, 2008). 

2.8 Tokové ukazatele 

U tokových ukazatelů provedeme analýzu tržeb a zisku. 

2.8.1 Analýza tržeb 

Tato analýza je součástí analýzy celkových výnosů a vychází ze strategických cílů 

podniku. Zaměřuje se na určení vývoje celkových tržeb a posouzení struktury tržeb  

a jejich částí (Konečný, 2006). 
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2.8.2 Analýza zisku 

Analýza zisku vychází z dlouhodobých cílů podniku. S těmito cíli pak srovnává 

dosažený zisk a zjišťuje, zda má zisk uspokojivou úroveň. Zkoumá se zisk před úhradou 

nákladových úroků a daně z příjmů (EBIT), zisk před zdaněním (EBT) a zisk po 

zdanění (EAT). Výši zisku ovlivňuje množství faktorů, jako je například spokojenost 

zákazníků, jakost nutných činností a procesů, či rychlost obratu oběžného majetku 

(Konečný, 2006). 

2.9 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem finanční analýzy. Tato metoda je jedna z 

nejoblíbenějších, protože umožnuje získat rychlou představu o finanční situaci podniku. 

Podstatou poměrových ukazatelů je, že jsou dány do poměru dva nebo více absolutních 

ukazatelů. Vychází z účetních dat - rozvahy, výkazu zisku a ztráty i cash flow. V praxi 

se užívá pouze několik základních ukazatelů, které jsou roztříděny do skupin podle 

oblasti hodnocení finančního zdraví podniku (Kislingerová, Hnilica, 2008). 

2.9.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita (výnosnost) je měřítkem schopnosti firmy dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu. U těchto ukazatelů se vychází především ze dvou účetních 

výkazů – výkazu zisku a ztráty a rozvahy. V čitateli se objevuje položka odpovídající 

výsledku hospodaření a ve jmenovateli určitý druh kapitálu. Obecně lze říci, že tyto 

ukazatele slouží ke zhodnocení míry efektivnosti dané činnosti (Růčková, 2010). 

ROA – rentabilita celkového kapitálu (Return On Assets) 

Ukazatel dává do poměru zisk s celkovými aktivy, které byly investovány do podnikání 

bez ohledu na zdroje financování. Je užitečný při srovnání podniků s rozdílnými 

daňovými podmínkami. 

ROA = EBIT/aktiva 

EBIT…zisk před zdaněním, odpovídá provoznímu výsledku hospodaření 

Vzorec 5 - Rentabilita celkového kapitálu 
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Tento ukazatel měří výkonnost neboli produkční sílu podniku bez vlivu zadlužení  

a daňového zatížení (Knápková, Pavelková, 2010). 

ROI – rentabilita vloženého kapitálu (Return On Investment) 

ROI = zisk/dlouhodobý kapitál 

Vzorec 6 - Rentabilita vloženého kapitálu 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu měří výnosnost dlouhodobého kapitálu 

vloženého do majetku podniku (Knápková, Pavelková, 2010). 

ROS – rentabilita tržeb (Return On Sales) 

ROS = zisk/tržby 

Vzorec 7 - Rentabilita tržeb 

Tento ukazatel udává velikost ziskové marže, která je důležitým ukazatelem pro 

hodnocení úspěšnosti podnikání (Knápková, Pavelková, 2010). 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu (Return On Equity) 

ROE = čistý zisk/vlastní kapitál 

Vzorec 8 - Rentabilita vlastního kapitálu 

Tímto ukazatelem vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos. Růst 

ukazatele může znamenat například zvýšení výsledku hospodaření nebo pokles úročení 

cizího kapitálu. (Sedláček, 2007; Růčková, 2010). 

2.9.2 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele se snaží změřit schopnost společnosti využívat aktiva. Nejčastěji 

vyjadřují počet obrátek jednotlivých aktiv a pasiv nebo dobu jejich obratu. Ukazatele 

nám dále určují, jaký vliv má hospodaření s aktivy vliv na výnosnost a likviditu. 

Nejčastěji jsou dávány do poměru tokové veličiny (tržby) a stavové veličiny (aktiva). 

Pro každé odvětví jsou typické jiné hodnoty, a proto je zejména u těchto ukazatelů 

nutné hodnotit jejich stav ve vztahu k odvětví, ve kterém firma působí (Kislingerová, 

Hnilica, 2008; Růčková 2010). 
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Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel bývá označován jako vázanost celkového vloženého kapitálu a 

vyjadřuje, kolikrát se aktiva obrátí za jeden rok (Růčková, 2010). 

Obrat celkových aktiv = 
                                

              
 

Vzorec 9 - Obrat celkových aktiv 

Obrat stálých aktiv 

Vyjadřuje míru efektivnosti a intenzitu využití stálých aktiv. Využívá se při 

rozhodování o pořízení nového majetku. Pokud jsou výsledky nižší než oborový 

průměr, měl by podnik navýšit užívání stávajících kapacit (Grünwald, Holečková, 

2007). 

Obrat stálých aktiv = 
      

            
 

Vzorec 10 - Obrat stálých aktiv 

Obrat zásob 

Udává rychlost obratu zásob, tedy dobu, po kterou jsou oběžná aktiva vázána ve formě 

zásob. Čím vyšší je tato obratovost, tím je situace lepší (Růčková, 2010). 

Obrat zásob = 
     

      
 

Vzorec 11 - Obrat zásob 

Doba obratu zásob 

Určuje nám průměrný počet dní, který zbývá do doby spotřeby nebo prodeje zásob. 

Hodnoty by se měly snižovat (Grünwald, Holečková, 2007). 

Doba obratu zásob = 
       

           
 

Denní tržby = tržby/365 

Vzorec 12 - Doba obratu zásob 
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Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Ukazatel určuje počet dní, během nichž je inkaso za denní tržby drženo v pohledávkách. 

Doba obratu by měla odpovídat průměrné době splatnosti faktur. Pokud je výsledná 

doba delší než doba splatnosti faktur, znamená to nedodržení ochodně-úvěrové politiky 

ze strany odběratelů (Růčková, 2010). 

Doba obratu krátkodobých pohledávek = 
                     

           
 

Vzorec 13 - Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Doba obratu krátkodobých závazků 

Udává, jak rychle firma splácí své závazky. Optimální je, když je doba obratu závazků 

delší než doba obratu pohledávek. Tento ukazatel je užitečný pro potenciální investory, 

kteří tak mohou zjistit, jak firma dodržuje obchodně-úvěrovou politiku (Růčková, 

2010). 

Doba obratu krátkodobých závazků = 
                   

           
 

Vzorec 14 - Doba obratu krátkodobých závazků 

2.9.3 Ukazatele likvidity 

Pro úspěšnou existenci podniku je základní podmínkou trvalá platební schopnost. 

Ukazatele likvidity zjišťují schopnost podniku dostát svým závazkům vůči věřitelům. V 

souvislosti s platební schopností se setkáváme s pojmy likvidita, solventnost a 

likvidnost. Likviditou podniku rozumíme schopnost přeměňovat aktiva na hotovost 

nebo peněžní ekvivalent. Solventnost vyjadřuje schopnost podniku dostát svým 

závazkům včas, tedy v okamžiku jejich splatnosti. Likvidnost označuje míru obtížnosti 

přeměny majetku do peněžní formy. Čím je doma přeměny na peněžní formu kratší, tím 

je likvidnost daného majetku větší (Sůvová, 1999; Grünwald, Holečková, 2007). 

Celková likvidita dává do poměru celková oběžná aktiva a krátkodobé závazky. Dále 

rozlišujeme tři stupně likvidity (Kislingerová, Hnilica, 2008). 
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Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

Do likvidních aktiv je v tomto případě zahrnut pouze finanční majetek (peníze v 

hotovosti, na běžných účtech a peněžní ekvivalenty). Podnik by měl mýt k dispozici 

takové množství finančních prostředků, aby byl schopen ihned splatit své krátkodobé 

závazky. Minimální výsledná hodnota se uvádí 0,2 (20%). Za optimální výsledek lze 

považovat hodnotu, která se pohybuje v intervalu 0,9 až 1,1 (Grünwald, Holečková, 

2007). 

Okamžitá likvidita = 
                

                  
 

Vzorec 15 - Okamžitá likvidita 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

V tomto ukazateli jsou na rozdíl od ukazatele okamžité likvidity navíc zahrnuty 

krátkodobé pohledávky. Před výpočtem je vhodné vyřadit pohledávky, které nejsou 

reálně splatné (pokud máme k dispozici potřebné informace). Minimální doporučená 

hodnota je 1. (Sůvová, 1999). 

Pohotová likvidita = 
                                      

                  
 

Vzorec 16 - Pohotová likvidita 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

Udává, kolikrát by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, pokud by veškerá svá 

oběžná aktiva v okamžiku přeměnil na hotovost. Za optimální výši se považují hodnoty 

v intervalu 1,5 až 2,5 (Grünwald, Holečková, 2007). 

Běžná likvidita = 
             

                  
 

Vzorec 17 - Běžná likvidita 

2.9.4 Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Zadluženost nemusí být 

negativní vlastností podniku, naopak, v dobře hospodařícím podniku nepřichází v 
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úvahu, že by veškerá aktiva byla financována z vlastního kapitálu. Použití výhradně 

vlastního kapitálu totiž přináší pokles celkové výnosnosti vloženého kapitálu.  

Existují různé pohledy na kapitálovou strukturu, nejpodstatnější je však pohled ze 

strany akcionářů a věřitelů. Čím vyšší je riziko věřitele, tím vyšší je podíl cizího 

kapitálu na celkovém kapitálu. Také pohled akcionářů je podstatný, protože nesou 

riziko spojené s dluhovým financováním. Rizikovost akcií roste s výší podílu dluhového 

financování (Růčková, 2010). 

Celková zadluženost 

Tento ukazatel vyjadřuje celkové zadlužení podniku. Čím je výsledná hodnota vyšší, 

tím větší je riziko věřitelů. Dočasný růst však může vést ke zvýšení rentability 

vložených prostředků (Růčková, 2007). 

Celková zadluženost = 
            

              
 

Vzorec 18 - Celková zadluženost 

Koeficient samofinancování 

Udává, do jaké míry je majetek financován z vlastních zdrojů. Je měřítkem 

dlouhodobého rizika společnosti. Patří k nejvýznamnějším z poměrových ukazatelů 

zadluženosti (Sůvová, 1999; Růčková, 2010). 

Koeficient samofinancování = 
               

              
 

Vzorec 19 - Koeficient samofinancování 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel určuje, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Doporučené hodnoty jsou 

uváděny v intervalu 3 – 6 (Sedláček, 2007). 

Úrokové krytí = 
    

               
 

Vzorec 20 - Úrokové krytí 
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2.10 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů vyjadřují finančně-ekonomickou situaci podniku pomocí jednoho 

čísla. Nemají však příliš vysokou vypovídací schopnost, jsou vhodné spíše pro rychlé 

srovnávání řady podniků. 

Vyšší počet ukazatelů umožnuje detailnější vyobrazení situace v podniku, může se však 

stát, že příliš vysoký počet ukazatelů v soustavě znesnadní orientaci a může vést ke 

zkreslení pohledu na daný podnik. Podstatou soustav poměrových ukazatelů je 

vytvoření jednoduchého modelu, který zobrazuje vazby mezi jednotlivými ukazateli 

vyššího řádu (Růčková, 2010). 

Způsoby vytváření soustav dělíme do dvou základních skupin: 

 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

 Účelově vybrané skupiny ukazatelů 

2.10.1 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

U těchto soustav ukazatelů existuje matematická provázanost. Řadí se sem pyramidové 

soustavy, jejichž podstatou je stále podrobnější rozklad ukazatele, který představuje 

vrchol pyramidy. Tento rozklad je velmi často prezentován graficky, protože je 

přehlednější a umožnuje lepší sledování změn jiných ukazatelů v případě, že se 

v pyramidě změní jediná položka (Růčková, 2010). 

2.10.2 Účelově vybrané skupiny ukazatelů 

Podstatou těchto ukazatelů je kvalitní zhodnocení finanční situace podniku a předpověď 

následného vývoje na základě jednočíselné charakteristiky. 

Tyto ukazatele se dále dělí na: 

 Bankrotní modely, které řeší otázku, zda firma do určité doby zbankrotuje. 

Patří sem například Altmanův model, Tafflerův model nebo model IN. 

 Bonitní modely se snaží určit bonitu hodnoceného podniku pomocí bodového 

hodnocení a dále tento podnik zařadit z finančního hlediska při mezifiremním 
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srovnání. Patří sem například Kralickův rychlý test a Tamariho model (Růčková, 

2010). 

Altmanův model 

Je typickým příkladem souhrnného indexu a je nazýván také Altmanův index 

finančního zdraví podniku. Tento model je založen na tzv. diskriminační analýze. Jedná 

se o statistickou metodu, která spočívá v třídění objektů do předdefinovaných skupin 

podle určitých hledisek. Testování tohoto modelu v praxi ukázalo, že umí předpovědět 

bankrot s přibližně s dvouletým předstihem. Cílem je předejít této situaci (Sůvová, 

1999; Růčková, 2010; Kislingerová, 2010). 

Altmanův model pro podniky, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze, je možné 

vyjádřit rovnicí: 

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

Kde: 

X1 – podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 

X2 – rentabilita čistých aktiv 

X3 – EBIT / aktiva celkem 

X4 – tržní hodnota vlastního kapitálu/cizí zdroje 

X5 – tržby / aktiva celkem 

Vzorec 21 - Altmanův model 

Interpretace výsledné hodnoty: 

Hodnoty nižší než 1,2 – pásmo bankrotu, 

hodnoty od 1,2 do 2,9 – podnik má jisté finanční potíže, budoucnost je nejasná, 

hodnoty nad 2,9 – finančně silný podnik (Konečný, 1996; Růčková 2010).  
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Index IN05 

Indexy IN jsou též označovány jako indexy důvěryhodnosti a umožňují posoudit 

výkonnost podniku. Jsou výsledkem několika matematicko-statistických modelů 

finančního zdraví podniku a praktických zkušeností z analýzy více než tisíce českých 

firem (Sůvová, 1999). 

Index IN05 je poslední v řadě z celkem čtyř indexů a byl vytvořen na základě testů z dat 

průmyslových podniků. Výhodou tohoto indexu je spojení pohledu věřitele a vlastníka 

(Sedláček, 2007). 

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

Kde: 

A – aktiva / cizí kapitál 

B – EBIT / nákladové úroky 

C – EBIT/ celková aktiva 

D – celkové výnosy / celková aktiva 

E – oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry 

Vzorec 22 - Index IN05 

Interpretace výsledných hodnot: 

Hodnota nižší než 0,9 – firmě hrozí vážné finanční problémy, 

hodnota od 0,9 do 1,6 – šedá zóna nejasných výsledků, 

hodnota vyšší než 1,6 – lze předpovídat uspokojivou finanční situaci (Sedláček, 2007). 
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3 ANALÝZA FINANČNÍ SITUACE PODNIKU 

V této kapitole se budu věnovat již samotné finanční analýze podniku. Jako hlavní zdroj 

informací mi posloužily účetní výkazy firmy, jednalo se zejména o rozvahu a výkaz 

zisku a ztráty. Výsledky analýzy jsou vyobrazeny v přehledných tabulkách a následně 

okomentovány. 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Abychom získali základní přehled o vývoji položek rozvahy v čase, provedeme 

horizontální analýzu rozvahy. Vertikální analýza sleduje strukturu vybraného 

finančního výkazu vztaženou k celkové bilanční sumě. 

3.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza rozvahy je zpracována jak v absolutním (v tisících Kč), tak 

v relativním vyjádření (v procentech). V tabulkách můžeme pozorovat meziroční změnu 

položek. Výsledky v absolutním vyjádření získáme odečtením hodnoty předchozího 

roku od roku běžného a následným vydělením hodnotou předchozího roku. Výsledky 

v relativním vyjádření pak dostaneme snadno převedením absolutních hodnot na 

procenta.  

Horizontální analýza aktiv 

Tabulka 1 - Horizontální analýza aktiv 

AKTIVA 

Běžné účetní období (netto) 

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

v % 
v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 

 AKTIVA   

 CELKEM 
-11,21% -3 649 39,47% 11 410 -15,19% -6 126 6,79% 2 323 

 Dlouhodobý 

 majetek 
-8,30% -1 809 24,16% 4 826 -21,96% -5 448 18,69% 3 617 

 Dl. nehm.          

majetek 
0,00% 0 0,00% 1 500 0,00% 0 13,33% 200 

 Dlouhodobý 

 hm. majetek 
-8,30% -1 809 16,65% 3 326 -23,38% -5 448 19,14% 3 417 
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 Dlouhodobý  

 fin. majetek 
0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

 Oběžná 

aktiva 
-15,97% -1 673 63,25% 5 570 -6,51% -936 -4,95% -665 

 Zásoby 2,57% 61 -26,57% -648 -19,37% -347 102,98% 1 487 

 Materiál 2,21% 34 -47,68% -749 -18,98% -156 113,51% 756 

 Zboží 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 697 

 Dlouhodobé  

 pohledávky 
100% 0 -100% -2 0,00% 2 -100% -2 

 Krátkodobé  

 pohledávky 
-9,07% -568 112,16% 6 383 -12,63% -1 525 -18,00% -1 899 

 Krátkodobý  

 fin. majetek 
-63,37% -1 166 -24,18% -163 182,78% 934 -17,37% -251 

 Peníze 1370,00% 137 165,99% 244 195,65% 765 -27,77% -321 

 Účty  

 v bankách 
-71,20% -1 303 -77,23% -407 140,83% 169 24,22% 70 

 Časové  

 rozlišení 
-56,80% -167 798,43% 1 014 22,61% 258 -44,96% -629 

Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

U položky celkových aktiv nám hodnoty kolísají, což je dáno mnoha faktory, zejména 

neustálým nákupem a následným prodejem dlouhodobého majetku. V roce 2010 firma 

pořídila výrobní halu Liptál v hodnotě téměř 6 milionů korun, a mimo jiné také dva 

osobní automobily. V roce 2011 se rozhodla nově pořízenou halu Liptál prodat, stejně 

tak jako svou další halu a pozemky v Bojkovicích v celkové hodnotě 561 tisíc Kč. 

V roce 2012 byla ukončena rekonstrukce haly ve Vsetíně a nakoupen robotický 

manipulátor s pořizovací cenou přes 2 miliony Kč. Proto došlo k nárůstu dlouhodobého 

hmotného majetku o 19,14%. Podnik nevlastnil žádný dlouhodobý nehmotný nebo 

finanční majetek, až do roku 2010, kdy eviduje nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek.  

Mírné kolísání hodnot můžeme sledovat u zásob podniku. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o výrobní podnik, většinu zásob tvoří materiál a také nedokončená výroba. Co se 

týče zboží, podnik od roku 2012 zahájil výrobu a prodej vlastních vypínačů SPINEL, 

proto nám tato položka vzrostla o 697 tisíc Kč. 
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Velice nevyvážené hodnoty vykazují krátkodobé pohledávky. Jedná se především  

o pohledávky z obchodních vztahů, zbytek tvoří daňové pohledávky za státem. Z roku 

2009 na rok 2010 vzrostly pohledávky o 112,16%. V následujících dvou letech dochází 

k postupnému poklesu. Co se týče krátkodobého finančního majetku, kolísání hodnot 

souvisí z části s přeměnou bezhotovostních peněz uložených v bance na hotovost. 

Samozřejmě na tyto výkyvy má vliv i nákup a prodej dlouhodobého majetku. 

Horizontální analýza pasiv 

Postup výpočtu u horizontální analýzy pasiv je stejný jako u horizontální analýzy aktiv. 

Tabulka 2 - Horizontální analýza pasiv 

PASIVA 

Běžné účetní období (netto) 

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

v % 
v tis. 

Kč 
v % v tis. Kč v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 

 PASIVA 

 CELKEM 
-11,21% -3 649 39,47% 11 410 -15,19% -6 126 6,79% 2 323 

 Vl. kapitál 5,56% 782 4,25% 631 4,67% 724 -1,89% -307 

 VH min.  

 let 
7,55% 539 6,33% 486 4,42% 361 5,43% 463 

 VH běžného 

 úč. období 
-3,80% -35 -16,27% -144 16,46% 122 -117,96% -1 018 

 Cizí zdroje -24,03% -4 434 76,88% 10 779 -27,63% -6 852 14,65% 2 630 

 Dlouhodobé 

 závazky 
-69,09% -38 5023,53% 854 16,99% 148 -59,67% -608 

 Krátkodobé 

 závazky 
20,53% 811 70,24% 3 345 -14,26% -1 156 -6,68% -464 

 Bankovní 

 úvěry 
-25,85% -3 222 71,20% 6 580 -36,94% -5 844 37,11% 3 702 

 Časové 

 rozlišení 
10,00% 3 0,00% 0 6,06% 2 0,00% 0 

Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

U položek pasiv můžeme sledovat výraznější změny především u výsledku hospodaření 

běžného účetního období. K prvnímu většímu poklesu dochází v roce 2010, kdy byl 

výsledek hospodaření nižší o 144 tisíc Kč oproti roku 2009. V roce 2011 následuje 
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zvýšení této položky přibližně o stejnou částku a následně v roce 2012 dochází opět 

k poklesu, tentokrát o výrazných 117,96%. 

V roce 2010 došlo k enormnímu nárůstu dlouhodobých závazků, a to o 5023,53%. 

V roce 2012 se již však tato položka snížila více než o polovinu původního závazku 

z roku 2010. Ve stejném roce dochází také ke zvýšení krátkodobých závazků o 70,24%. 

Co se týče bankovních úvěrů, firma v roce 2010 navýšila dlouhodobé úvěry o více než 6 

milionů Kč. Tyto peníze použila na nákup výrobní haly Liptál. 

3.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

U horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty můžeme rovněž sledovat změny 

vybraných položek ve sledovaných letech v absolutním i relativním vyjádření. 

Tabulka 3 - Horizontální analýza VZZ 

VZZ 

Běžné účetní období (netto) 

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

v % 
v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 
v % 

v tis. 

Kč 

 Tržby za 

 prodej zboží 
-26,53% -39 185,19% 200 45,13% 139 -50,11% -224 

 Náklady na  

 prod. zboží 
-9,62% -10 220,21% 207 -52,49% -158 -100,00% -143 

 Obchodní 

 marže 
-67,44% -29 -50,00% -7 4242,86% 297 -26,64% -81 

 Výkony -19,75% -5 634 45,10% 10 328 -2,54% -843 -7,32% -2 371 

 Tržby za pr. 

 výr. a služeb 
-17,81% -4 956 44,83% 10 254 -1,66% -551 -7,97% -2 596 

 Výkonová  

 spotřeba 
-36,54% -10 268 39,40% 7 027 7,71% 1 916 -20,14% -5 394 

 Služby -26,15% -1 502 2,38% 101 6,63% 288 -1,75% -81 

 Přidaná 

 hodnota 
971,52% 4 605 64,86% 3 294 -29,40% -2 462 49,77% 2 942 

 Provozní VH 1,04% 21 -21,47% -437 24,53% 392 -65,23% -1 298 

 Finanční VH 21,35% 199 7,09% 52 -34,36% -234 29,18% 267 

 VH za běž. 

 činnost 
-3,80% -35 -16,27% -144 16,46% 122 -117,96% -1 018 

 VH za účetní 

 období 
-3,80% -35 -16,27% -144 16,46% 122 -117,96% -1 018 
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 VH před 

 zdaněním 
20,33% 220 -29,57% -385 17,23% 158 -95,91% -1 031 

Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

U tržeb za prodej zboží dochází ve všech letech k výkyvům, a to jak ke snižování, tak 

ke zvyšování hodnot. V roce 2010 můžeme sledovat nárůst této položky o 185,19%, 

s čímž také souviselo zvýšení nákladů na prodané zboží, a to o 220,21%. U položky 

obchodní marže došlo v roce 2011 k rapidnímu vzrůstu, a to o více než 4 000%, tedy o 

297 tisíc Kč. Tržby za výrobky a služby se nijak zvláště neměnily, až na rok 2010, kdy 

došlo ke zvýšení o 44,83%. Pozitivní vývoj můžeme sledovat u přidané hodnoty, která 

má, až na rok 2011, rostoucí tendenci. Podnik ve všech letech vykazuje záporný 

finanční výsledek hospodaření, což je zapříčiněno především vysokými nákladovými 

úroky. Co se týče výsledku hospodaření za účetní období, můžeme sledovat spíše 

klesající tendenci, což pro podnik není příliš příznivé. 

3.1.3 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza rozvahy se zabývá poměrem jednotlivých položek rozvahy vzhledem 

k celkovým aktivům (pasivům). Můžeme tak lépe sledovat strukturu rozvahy a váhu 

zastoupení jednotlivých položek výkazu. 

Vertikální analýza aktiv 

Tabulka 4 - Vertikální analýza aktiv 

AKTIVA 
Běžné účetní období (netto) 

2008 2009 2010 2011 2012 

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

 Dlouhodobý majetek 66,91% 69,10% 61,52% 56,60% 62,91% 

 Dlouhodobý nehm. majetek 0,00% 0,00% 3,72% 4,39% 4,66% 

 Dlouhodobý hm. majetek 66,91% 69,10% 57,80% 52,22% 58,25% 

 Dlouhodobý fin. majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Oběžná aktiva 32,18% 30,46% 35,65% 39,30% 34,98% 

 Zásoby 7,30% 8,44% 4,44% 4,22% 8,03% 

 Materiál 4,72% 5,43% 2,04% 1,95% 3,89% 

 Zboží 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,91% 

 Dlouhodobé pohledávky 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 

 Krátkodobé pohledávky 19,22% 19,68% 29,94% 30,85% 23,69% 

 Krátkodobý fin. majetek 5,65% 2,33% 1,27% 4,23% 3,27% 



34 

 

 Peníze 0,03% 0,51% 0,97% 3,38% 2,29% 

 Účty v bankách 5,62% 1,82% 0,30% 0,85% 0,98% 

 Časové rozlišení 0,90% 0,44% 2,83% 4,09% 2,11% 

Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

Jak můžeme vidět v tabulce výše, největší podíl aktiv tvoří dlouhodobý hmotný 

majetek. Jedná se především o výrobní haly a stroje podniku. U této položky 

nesledujeme příliš velké změny v jednotlivých letech. Zato u krátkodobých pohledávek 

můžeme sledovat nárůst jejich váhy vzhledem k celkovým aktivům. Pouze v roce 2012 

dochází k mírnému snížení. U krátkodobého finančního majetku hodnoty v letech 

kolísají, v roce 2011 tvořil pouze 1,27% z celkových aktiv podniku.  

Vertikální analýza pasiv 

Tabulka 5 - Vertikální analýza pasiv 

PASIVA 
Běžné účetní období (netto) 

2008 2009 2010 2011 2012 

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

 Vlastní kapitál 43,23% 51,39% 38,41% 47,41% 43,56% 

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

 Rezervní fondy 16,33% 19,36% 14,60% 17,91% 17,45% 

 VH minulých let 21,92% 26,55% 20,24% 24,92% 24,60% 

 VH běžného účetního obd. 2,83% 3,06% 1,84% 2,52% -0,42% 

 Cizí zdroje 56,68% 48,49% 61,50% 52,48% 56,35% 

 Dlouhodobé závazky 0,17% 0,06% 2,16% 2,98% 1,13% 

 Krátkodobé závazky 12,13% 16,47% 20,11% 20,33% 17,76% 

 Bankovní úvěry a výpomoci 38,28% 31,96% 39,24% 29,18% 37,46% 

 Časové rozlišení 0,09% 0,11% 0,08% 0,10% 0,10% 

Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

Pro provedení vertikální analýzy pasiv můžeme sledovat podíl vlastního kapitálu 

vzhledem k celkovým pasivům. V roce 2010 došlo k poklesu vlastního kapitálu na 

38,41%, v ostatních letech se tato hodnota drží v průměru kolem 46%. Postupně se také 

snižuje váha výsledku hospodaření běžného účetního období, která je kvůli ztrátě v roce 

2012 dokonce záporná.  

Cizí zdroje tvoří ve sledovaném období v průměru 55% celkových pasiv. V roce 2010 

došlo k navýšení váhy této položky na 61,50%. Také krátkodobé závazky mají spíše 
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rostoucí tendenci. Neopomenutelnou položkou pasiv jsou bankovní úvěry a výpomoci, 

které v roce 2010 dokonce převýšily váhu vlastního kapitálu. 

3.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Ve vertikální analýze výkazu zisku a ztráty se počítá podíl jednotlivých položek na 

součtu tržeb za prodej zboží a výkonů. 

Tabulka 6 - Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

VZZ 
Běžné účetní období (netto) 

2008 2009 2010 2011 2012 

 Tržby za prodej zboží  
 + výkony 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Náklady vynaložené 
 na prodané zboží 0,36% 0,41% 0,90% 0,44% 0,00% 

 Obchodní marže 
0,15% 0,06% 0,02% 0,93% 0,74% 

 Tržby za prodej vlastních  
 výrobků a služeb 97,03% 99,41% 98,78% 99,22% 99,15% 

 Změna stavu zásob 
 vlastní činnosti 2,46% 0,12% 0,30% -0,58% 0,11% 

 Aktivace 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Výkonová spotřeba  
97,98% 77,52% 74,13% 81,56% 70,72% 

 Spotřeba materiálu 
 a energie 77,96% 59,08% 61,18% 67,45% 55,67% 

 Služby 
20,03% 18,44% 12,95% 14,11% 15,05% 

 Přidaná hodnota 
1,65% 22,08% 24,97% 18,00% 29,28% 

 Osobní náklady 
17,81% 18,47% 14,89% 15,86% 18,54% 

 Mzdové náklady 
12,74% 13,49% 10,71% 11,31% 13,15% 

 Odměny členům orgánu  
 společnosti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Náklady na soc. zabezp. 
 a zdrav. Pojištění 4,30% 4,12% 3,36% 3,62% 4,30% 

 Sociální náklady 
0,76% 0,86% 0,82% 0,93% 1,09% 

 Daně a poplatky 
0,16% 0,22% 0,21% 0,53% 0,94% 

 Odpisy DNM a DHM 
9,45% 18,84% 11,45% 7,54% 7,45% 

 Tržby z prodeje DM 
 a materiálu 34,49% 16,66% 7,99% 30,71% 3,82% 
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 ZC prodaného DM 
 a materiálu 0,00% 0,00% 1,03% 18,35% 0,00% 

 Změna stavu rezerv 
 a opr. položek v PO 1,42% -8,63% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Ostatní provozní výnosy 
2,51% 0,80% 0,16% 0,44% 0,14% 

 Ostatní provozní náklady 
2,80% 1,79% 0,78% 0,81% 4,01% 

 Provozní VH 
7,02% 8,85% 4,77% 6,06% 2,29% 

 Změna stavu rezerv  
 a opr. položek v FO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Výnosové úroky 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Nákladové úroky 
2,80% 2,40% 1,68% 2,29% 1,68% 

 Ostatní finanční výnosy 
0,90% 0,35% 0,43% 0,32% 0,35% 

 Ostatní finanční náklady 
1,35% 1,14% 0,78% 0,82% 0,81% 

 Finanční VH 
-3,25% -3,19% -2,03% -2,79% -2,14% 

 Daň z příjmu za BČ 
0,56% 1,81% 0,52% 0,65% 0,66% 

 Splatná 
0,56% 1,81% 0,52% 0,65% 0,66% 

 Odložená 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 VH za běžnou činnost 
3,21% 3,85% 2,21% 2,63% -0,51% 

 Mimořádný VH 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Převod podílu na VH 
 společníkům 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

VH za účetní období 
3,21% 3,85% 2,21% 2,63% -0,51% 

VH před zdaněním 
3,77% 5,66% 2,73% 3,27% 0,15% 

Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

Z hlediska dosažených výnosů je patrné, že společnost VS PLASTIK, s.r.o. je 

především výrobním podnikem, většinu výnosů představují tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb. Značný podíl na celkových tržbách tvoří tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu. Ten se však v následujících letech výrazně snížil. 

Výkonová spotřeba má vzhledem k tržbám za prodej zboží a výkonům výrazné 

zastoupení, podnik by se měl snažit i nadále váhu těchto nákladů snižovat. 
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3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

3.2.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je ta část aktiv, která není zatížena nutností brzkého splacení. 

Vypočítáme jej tak, že od oběžných aktiv odečteme krátkodobá cizí pasiva. 

Tabulka 7 - Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál 2008 2009 2010 2011 2012 

 Oběžná aktiva 10 479  8 806  14 376  13 440  12 775  

 Krátkodobé závazky 3 951  4 762  8 107  6 951  6 487  

 Krátkodobé bankovní úvěry 714  1 139  1 800  2 000  2 000  

 ČPK 5 814  2 905  4 469  4 489  4 288  
Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

Výsledky analyzovaného podniku jsou ve všech letech kladné, což je velice příznivé, 

protože tuto část aktiv může podnik využít k zajištění hladkého průběhu hospodářské 

činnosti a v případě nečekaných nepříznivých událostí ke krytí výdajů. K výraznějšímu 

poklesu došlo pouze v roce 2009, což bylo způsobeno především značným úbytkem 

krátkodobého finančního majetku. 

3.3 Analýza tokových ukazatelů 

U tokových ukazatelů byla provedena analýza tržeb a zisku a změny hodnot byly 

srovnávány s předchozím účetním obdobím. 

3.3.1 Analýza tržeb 

Pro tuto analýzu použijeme celkové tržby, což je součet tržeb za prodej zboží a tržeb za 

prodej vlastních výrobků a služeb. 
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Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

V grafu můžeme sledovat vývoj tržeb ve sledovaném období. V roce 2009 

zaznamenáváme výraznější pokles tržeb, přibližně o 18% oproti roku 2008. V ostatních 

letech se pohybují v průměru okolo 31 milionů Kč. 

3.3.2 Analýza zisku 

Tabulka 8 - Analýza zisku 

Analýza zisku 2008 2009 2010 2011 2012 

 Provozní výsledek hospodaření 2 014 2 035 1 598 1 990 692 
 Finanční výsledek hospodaření -932 -733 -681 -915 -648 
 VH za účetní období 920 885 741 863 -155 

 VH před zdaněním 1 082 1 302 917 1 075 44 
Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

Provozní výsledek hospodaření je ve všech letech kladný, avšak v roce 2012 došlo 

k propadu o 65% oproti předchozímu roku. Je to dáno především nárůstem ostatních 

provozních nákladů (zhruba o 358% oproti roku 2011). Co se týče finančního výsledku 

hospodaření, záporné hodnoty jsou zapříčiněny vysokými nákladovými úroky, které se 

ve sledovaných letech v průměru pohybují okolo 635 tisíc Kč. Naopak výnosové úroky 

podnik nemá téměř žádné. Výsledek hospodaření před zdaněním je součtem 

provozního, finančního a mimořádného výsledku hospodaření. Po odečtení daně 

z příjmu dostáváme výsledek hospodaření za účetní období. 

3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

3.4.1 Ukazatele rentability 

Tabulka 9 - Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability 2008 2009 2010 2011 2012 

 ROA 2,83% 3,06% 1,84% 2,52% -0,42% 

 ROI 6,19% 7,05% 3,97% 5,83% 1,90% 

 ROS 3,29% 3,85% 2,22% 2,61% -0,51% 

 ROE 6,54% 5,96% 4,78% 5,32% -0,97% 
Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 
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Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Tento ukazatel měří produkční sílu podniku a schopnost efektivně využívat svůj 

majetek. Doporučená hodnota pro tento ukazatel je alespoň 10% (Sůvová, 1999). 

Podnik v žádném ze sledovaných let nedosahuje tohoto výsledku. Z rozvahy můžeme 

zjistit, že podnik má příliš mnoho aktiv, zejména pak dlouhodobého majetku (stroje, 

formy) a krátkodobých pohledávek. V roce 2012 dosahuje rentabilita celkového 

kapitálu záporného výsledku, což je dáno záporným výsledkem hospodaření v tomto 

roce. 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Tento ukazatel nám udává, kolik haléřů provozního zisku podnik dosáhl z jedné 

investované koruny (v absolutním vyjádření). Výsledná hodnota v relativním vyjádření 

by měla dosahovat alespoň 12% (Grünwald, Holečková, 2007). Této hodnoty podnik 

nedosahuje, dokonce můžeme sledovat pokles v následujících letech. 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel nám udává, kolik haléřů čistého zisku podnik dosahuje z jedné koruny tržeb (v 

absolutním vyjádření). Výsledek by měl být minimálně 6% (Kislingerová, Hnilica, 

2008). V žádném ze sledovaných let se výsledek nedrží nad doporučenou hodnotou. 

Naopak výsledky v následujících letech klesají. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel vyjadřuje výnosnost vloženého kapitálu do podniku, doporučená hodnota je 

alespoň nad 10% (Sůvová, 1999). Ve všech letech 2008 až 2011 se výsledky nachází 

poměrně nízko pod doporučenou hodnotou, což pro podnik není příznivé, v roce 2012 

přišel značný pokles, a to na -0,97%. 
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Graf 2 - Ukazatele rentability 

 

Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

3.4.2 Ukazatele aktivity 

Tabulka 10 - Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity 2008 2009 2010 2011 2012 

 Obrat celkových aktiv 0,86 0,79 0,83 0,97 0,83 
 Obrat stálých aktiv 1,28 1,15 1,35 1,71 1,31 

 Obrat zásob 11,76 9,42 18,67 22,87 10,30 
Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

Obrat celkových aktiv 

Pro tento ukazatel by se měla výsledná hodnota pohybovat v intervalu od 1,6 po 3. Ve 

všech sledovaných letech se výsledky podniku pohybují pod doporučenou spodní 

hranicí intervalu, což nám říká, že podnik má více majetku, než je účelné, náklady 

zbytečně rostou a zisk klesá. 

Obrat stálých aktiv 

Tento ukazatel udává, jak podnik využívá svých strojů a zda efektivně rozhoduje o 

pořízení nového majetku. Podnik by mohl lépe využívat své stávající kapacity. 
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Obrat zásob 

Tato hodnota nám udává, kolikrát během roku se zásoby přemění na ostatní formy 

oběžného majetku. Čím rychlejší je obratovost zásob, tím lépe pro podnik. V tomto 

ohledu si podnik vede poměrně dobře. 

Graf 3 - Ukazatele aktivity 

 

Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

Tabulka 11 - Ukazatele aktivity (doby obratu) 

Ukazatele aktivity 2008 2009 2010 2011 2012 

 Doba obratu zásob 30,60 38,21 19,28 15,74 34,94 
 Doba obratu krátk. pohledávek 80,54 89,15 130,01 115,00 103,11 

 Doba obratu krátk. závazků 50,84 74,60 87,29 75,78 77,32 
Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob nám udává průměrný počet dnů do doby spotřeby nebo prodeje 

zásob. Výsledné hodnoty by měly mít klesající tendenci. V tomto případě výsledky 

poměrně dost kolísají, nejlépe na tom podnik byl v roce 2011, kdy průměrný počet dní 

do spotřeby byl 16 dní. 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 

U tohoto ukazatele jsou žádoucí co nejnižší výsledky vzhledem k tomu, že hodnoty 

představují průměrný počet dní, během kterých je inkaso za denní tržby drženo 
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v pohledávkách. Ve všech sledovaných letech jsou výsledky nadměrně vysoké, 

průměrný počet je 104 dní. 

Doba obratu krátkodobých závazků 

Výsledek udává počet dní do doby, než podnik uhradí přijaté faktury od dodavatelů. Je 

žádoucí, aby tento výsledek byl větší než u doby obratu krátkodobých pohledávek, 

protože tímto způsobem společnost může využívat jisté formy obchodního úvěru. Jak 

můžeme vidět, výsledky jsou naopak nižší, což pro podnik není příznivé. 

Graf 4 - Ukazatele aktivity (doby obratu) 

 

Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

3.4.3 Ukazatele likvidity 

Tabulka 12 - Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2008 2009 2010 2011 2012 

 Běžná likvidita 2,25 1,49 1,45 1,50 1,51 
 Pohotová likvidita 1,74 1,08 1,27 1,34 1,16 
 Okamžitá likvidita 0,39 0,11 0,05 0,16 0,14 

Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

Běžná likvidita 

Udává, kolikrát by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby veškerá svá aktiva 

v okamžiku přeměnil na hotovost. Doporučený interval hodnot je od 1,5 až 2,5 
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(Grünwald, Holečková, 2007). V tomto ohledu si firma vede dobře, jen v letech 2009 a 

2010 jsou hodnoty mírně pod spodní doporučenou hodnotou intervalu. 

Pohotová likvidita 

Výsledná hodnota by měla být minimálně 1 (Sůvová, 1999). U výsledků tohoto 

ukazatele nedochází k žádným výraznějším výkyvům, hodnoty se drží nad doporučenou 

hodnotou. 

Okamžitá likvidita 

Likvidita 1. stupně počítá jen s nejlikvidnějšími položkami aktiv. Minimální 

doporučená výsledná hodnota je 0,2 (Grünwald, Holečková, 2007). V tomto případě 

jsou výsledky podniku pod touto hodnotou, nejhoršího výsledku podnik dosáhl v roce 

2010, kdy se tato hodnota rovnala pouze 0,05. 

Graf 5 - Ukazatele likvidity 

 

Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

3.4.4 Ukazatele zadluženosti 

Tabulka 13 - Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2008 2009 2010 2011 2012 

 Ukazatel celkové zadluženosti 56,68% 48,49% 61,50% 52,48% 56,35% 
 Koeficient samofinancování 0,43 0,51 0,38 0,47 0,44 

 Úrokové krytí (x krát) 2,51 3,69 2,84 2,65 1,36 
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Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Ukazatel celkové zadluženosti nám podává informaci o podílu cizího kapitálu na 

celkových pasivech v procentuálním vyjádření. Doporučený výsledek je tak 50%. 

Pokud jsou však výsledky mírně zvýšené, jak tomu je i v našem případě, dochází ke 

zvyšování rentability podniku. Pokud by byly však výsledky příliš vysoké (například 

80%), firma by mohla mít problémy s poskytnutím úvěru v bance. 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování nám ukazuje, do jaké míry je majetek podniku financován 

z vlastních zdrojů. Podnik ve všech letech vykazuje hodnoty, které jsou mírně pod 0,5, 

což je pro podnik poměrně příznivé. Nepozorujeme zde žádné výraznější výkyvy. 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí nám podává informaci o tom, kolikrát převyšuje zisk placené 

úroky. Doporučuje se, aby úroky převyšoval 3 – 6krát (Sedláček, 2007). V letech 2008, 

2010 a 2011 se výsledky pohybují mírně pod spodní hranicí doporučovaného intervalu. 

V roce 2009 je výsledek v doporučených hodnotách, ale naopak v roce 2012 je výsledná 

hodnota pouze 1,36, což pro podnik není vůbec příznivé. Obecně lze říci, že od roku 

2010 výsledky postupně klesají.  

3.5 Analýza vybraných soustav ukazatelů 

3.5.1 Altmanův index 

Díky Altmanovu indexu můžeme předpovídat finanční krach podniku. Výsledky 

dostaneme tak, že do rovnice dosadíme hodnoty finančních ukazatelů. 

Tabulka 14 - Altmanův index 

Altmanův index 2008 2009 2010 2011 2012 

 X1 0,13 0,07 0,08 0,09 0,08 
 X2 0,19 0,22 0,17 0,21 0,21 
 X3 0,19 0,22 0,12 0,18 0,06 
 X4 0,32 0,45 0,26 0,38 0,32 
 X5 0,86 0,79 0,83 0,96 0,83 
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 Z-skóre 1,68 1,75 1,46 1,83 1,50 
Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

Pokud se hodnoty nachází nad doporučenou hranicí 2,9 (Konečný, 1996), můžeme 

konstatovat, že se jedná o finančně zdravý podnik a že mu v blízké budoucnosti nehrozí 

žádné existenční potíže. Pokud by však hodnoty byly menší než 1,2, jedná se o tzv. 

pásmo bankrotu. Výsledky této firmy se pohybují v šedé zóně, kde je budoucí vývoj 

podniku nejasný. V tomto případě je vhodné sledovat vývoj tohoto indexu v čase. 

Můžeme však předpokládat, že se výsledky budou i nadále snižovat a podnik bude mít 

čím dál větší finanční problémy.  

3.5.2 Index IN05 

Index IN05 nám umožňuje posoudit důvěryhodnost podniku. Obsahuje podobně jako 

Altmanovo Z-skóre poměrové ukazatele. Výhodou tohoto indexu je, že spojuje pohled 

věřitele i vlastníka. 

Tabulka 15 - Index IN05 

Index IN05 2008 2009 2010 2011 2012 

A 0,23 0,27 0,21 0,25 0,23 
B 0,10 0,15 0,11 0,11 0,05 
C 0,25 0,28 0,16 0,23 0,08 
D 0,26 0,20 0,19 0,27 0,18 
E 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 
 IN05 0,84 0,90 0,68 0,85 0,55 

Zdroj: účetní výkazy podniku, vlastní zpracování 

Pokud je výsledek IN větší než 1,6, můžeme predikovat uspokojivou finanční situaci, 

pokud je však menší než 0,9, podnik je ohrožen vážnými finančními problémy 

(Sedláček, 2007). Výsledky vybraného podniku se nachází pod spodní doporučenou 

hranicí, což značí, že podnik je ohrožen, nevytváří hodnotu. 
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4 IDENTIFIKACE SLABÝCH STRÁNEK FINANČNÍHO 

ZDRAVÍ A NÁVRH OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ 

V této kapitole souhrnně zhodnotím situaci podniku, následně se pokusím odhalit 

nedostatky podniku a doporučit taková opatření, která by měla vést ke zlepšení v oblasti 

finančního zdraví podniku. 

4.1 Souhrnné zhodnocení finanční situace 

Analyzovaná firma VS PLASTIK, s.r.o. je na českém trhu již 20 let. Mezi její hlavní 

činnosti patří především zpracování termoplastů pro automobilový a elektrotechnický 

průmysl, výroba plastových komponentů pro trekingové a lyžařské hůlky a výroba 

domovních spínačů a zásuvek SPINEL. 

Po provedení horizontální a analýzy rozvahy jsme zjistili, že podnik má výkyvy 

v hodnotách položky dlouhodobého hmotného majetku, což je způsobeno především 

nákupem a následným prodejem výrobních hal a pozemků. V roce 2010 došlo také 

k výraznému nárůstu krátkodobých pohledávek, a to o 112,16% oproti předchozímu 

roku. Zároveň v témže roce došlo také k navýšení dlouhodobých závazků o 5023,53% a 

bankovních úvěrů o více jak 6 milionů Kč. Tyto náhlé změny nevěstí pro podnik nic 

dobrého, což nám dokazuje i záporný výsledek hospodaření za účetní období v roce 

2012, který poklesl oproti roku 2011 o 117, 96% především díky nárůstu ostatních 

provozních nákladů (o 358%). 

U analýzy rozdílových ukazatelů zaznamenáváme spíše pozitivní výsledky. Čistý 

pracovní kapitál je ve všech letech kladný a poměrně na dobré úrovni. Firma má ve 

všech letech problémy s nedostatkem krátkodobého finančního majetku, v letech 2008 

až 2010 tvoří hotovost méně než 1% z celkových aktiv, v letech 2012 dochází sice 

k mírnému nárůstu, ale tyto hodnoty jsou stále nedostatečné. U stavu bankovních účtů 

dochází naopak k postupnému snižování, od roku 2010 se váha této položky dostává 

pod 1%. 

Analýza poměrových ukazatelů nám nepřinesla příliš mnoho pozitivních výsledků. 

Výsledky ukazatele celkového kapitálu nám říkají, že podnik není schopen efektivně 

využívat svůj majetek, výsledné hodnoty se ve všech letech pohybují pod doporučenou 
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hodnotou 10%. Tento fakt zapříčinilo především velké množství dlouhodobého 

hmotného majetku a krátkodobých pohledávek. Výsledky ukazatele rentability 

vloženého kapitálu jsou taktéž pod doporučenými hodnotami, podnik nedosahuje téměř 

žádného provozního zisku ze svých investic. Žádného překvapení se nedočkáme ani u 

výsledných hodnot rentability tržeb, v letech můžeme sledovat klesající tendenci, v roce 

2012 už je výsledek dokonce záporný. Tento fakt je způsoben nízkými tržbami 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Pouze u ukazatele rentability vlastního 

kapitálu nám v letech 2008 až 2011 vyšly pozitivní výsledky, podnik se v těchto letech 

držel nad doporučenou hodnotou 3%, v roce 2012 ale opět dochází k poklesu na -

0,97%. Výnosnost kapitálu vloženého do podniku je tedy dokonce záporná. 

Obrat celkových aktiv je absolutně nedostatečný, jak už bylo řečeno, podnik má příliš 

mnoho majetku, kvůli kterému mu rostou náklady spojené s jeho uskladněním  

a provozem. Doba obratu zásob se ve sledovaném období pohybuje od 16 dní po 39 dní. 

V letech 2008 až 2010 se doba obratu snižovala, což bylo příznivé, avšak v roce 2012 se 

opět zvýšila. Doba obratu krátkodobých pohledávek se pohybuje od 80,54 dní až po 

130,01 dní. Tato skutečnost není pro podnik vůbec dobrá, vzhledem k tomu, že má 

značné finanční problémy. 

Výsledky běžné likvidity se v letech 2009 a 2010 pohybují v doporučeném intervalu 

hodnot, v ostatních letech však nikoliv. Opět můžeme vidět, že podnik by měl problémy 

uspokojit své věřitele. Pohotová likvidita se ve všech letech pohybuje nad doporučenou 

hodnotou (alespoň 1), což je však dáno velkou vahou krátkodobých pohledávek ve 

vztahu k oběžným aktivům. Okamžitá likvidita však již dokazuje, že podnik má 

nedostatek krátkodobého finančního majetku a naopak poměrně mnoho krátkodobých 

závazků. 

Celková zadluženost podniku je mírně zvýšená, což však není na škodu. Úrokové krytí 

nám říká, kolikrát přesahuje zisk nákladové úroky. Výsledky se v letech 2008, 2010 a 

2011 pohybují mírně pod doporučenou hodnotou (alespoň 3) a v roce 2012 můžeme 

opět sledovat výrazný pokles (na 1,36). 

Souhrnné indexy nám říkají to, co již bylo patrné z analýzy jednotlivých poměrových 

ukazatelů - podnik se potýká s vážnými finančními problémy. Vlastní příliš mnoho 
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dlouhodobého hmotného majetku, má nedostatek finančních prostředků v hotovosti a na 

bankovních účtech. Není dostatečně rentabilní ani likvidní. V roce 2012 podnik dosáhl 

ztráty. Vzhledem k těmto výsledkům můžeme usuzovat, že podnik v budoucnu nebude 

vytvářet hodnotu, naopak se budou prohlubovat problémy spojené s chodem podniku. 

4.2 Návrhy opatření ke zlepšení finančního zdraví 

Z výsledků provedené finanční analýzy společnosti VS PLASTIK, s.r.o. usuzuji, že 

podnik vykazuje mnoho nedostatků. Níže jsou popsána má doporučení, která by měla 

vést ke zlepšení stávající finanční situace. 

4.3 Oblast rentability 

Při srovnání výsledků rentability analyzovaného podniku s doporučenými hodnotami 

zjišťujeme, že výsledky jsou nedostačující. Nejhorší jsou výsledné hodnoty rentability 

celkového kapitálu a rentability tržeb. Podnik má příliš mnoho dlouhodobého majetku, 

jehož údržba a provoz jsou poměrně nákladné. Řešením tohoto problému může být 

zažádání o úvěr. Pokud podnik na úvěr nedosáhne, může využít zpětného leasingu, kdy 

je majetek podniku (drahá strojní zařízení) prodán leasingové společnosti. Ta mu 

následně nabídne finanční leasing, takže podnik může tento majetek nadále využívat a 

po splacení se stává opět majitelem. Zvýšení zisku můžeme dosáhnout tím, že snížíme 

náklady vynaložené na prodané zboží. Řešením může být vyjednávání se stávajícími 

dodavateli o nižších cenách nebo hledání nových dodavatelů, kteří jsou levnější. 

Vzhledem k tomu, že ve Zlínském kraji, kde firma působí, je poměrně velká 

konkurence, doporučovala bych buďto snižování cen zboží, výrobků a služeb,  

popřípadě diferenciaci produkce. 

4.4 Oblast dodavatelských a odběratelských vztahů 

Podnik se ve všech sledovaných letech potýká s problémem dlouhé doby obratu 

krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Vzhledem k tomu, že se podnik 

nenachází v příliš dobré finanční situaci, je nutné vynaložit značné úsilí na snižování 

doby úhrady vydaných faktur. Je nutné zefektivnit řízení pohledávek. Proto bych 

navrhovala následující postup: 
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Analýza důvěryhodnosti klienta 

Pro analýzu podnik může využít účetních výkazů daného klienta, informací ze zpráv 

auditorů a výročních zpráv. Pokud jsou informace těžce dostupné, může se podnik 

rozhodnout požádat specializovanou firmu, která se touto problematikou zabývá, musí 

však zvážit velikost nákladů na získání těchto informací. 

Nastavení platebních podmínek  

Po provedení analýzy důvěryhodnosti klienta bych na základě jejích výsledků nastavila 

platební podmínky. Jednou z možností je vyžadování platby zálohy předem od klientů, 

kteří se na základě výsledků analýzy nejeví příliš důvěryhodně. Dále bych také 

poskytovala skonto při včasném zaplacení, a to v následující výši: 

 10% při zaplacení 30 – 25 dnů před lhůtou splatnosti 

 5% při zaplacení 24 – 15 dnů před lhůtou splatnosti  

 2% při zaplacení 14 – 10 dnů před lhůtou splatnosti 

Monitoring pohledávek 

Pokud již uběhlo 10 dnů od lhůty splatnosti faktury, kontaktovala bych klienta e-mailem 

nebo telefonicky. Po 20 dnech nezaplacení faktury bych zaslala firmě doporučený dopis 

(upomínku). Po uplynutí 30 denní lhůty bych po klientovi požadovala sankci ve výši 

2%. Pokud by fakturu nezaplatil ani během 90 dní, vymáhala bych takovou pohledávku 

soudně. Pohledávky, u kterých doba splatnosti překročila 120 dnů, bych postoupila 

faktoringové společnosti.  

Doba obratu krátkodobých závazků by měla být delší než doba obratu krátkodobých 

pohledávek, protože podnik tak může využívat poměrně levného dodavatelského úvěru. 

Někteří dodavatelé však nabízí slevy za včasnou úhradu faktur, takže v některých 

případech může být výhodnější dostát svým závazkům včas. 

4.5 Oblast řízení zásob 

Zásoby podniku tvoří především materiál a nedokončená výroba. Jak už bylo řečeno, 

podnik by se měl snažit o pořízení s co nejnižšími náklady, měl by důsledně 

prozkoumat výši cen u potenciálních dodavatelů a v případě, že budou jejich ceny nižší 
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než ceny stávajících dodavatelů, je vyměnit. Stav materiálu na skladě by se měl odvíjet 

od počtu a velikosti zakázek, část se dá určitě pořídit až ve chvíli, kdy podnik zná 

velikost a typ dané zakázky. 

4.6 Oblast marketingu 

V první řadě bych se zaměřila na modernizaci webových stránek společnosti, které 

působí poměrně zastarale. Podnik zde nemá uvedeny žádné aktuality. Příležitostí pro 

tuto firmu by mohla být účast na strojírenských veletrzích, kde by mohla navázat 

spolupráci s novými obchodními partnery. Firma by také měla dohlédnout na to, aby 

stávající obchodní partneři (například společnost JC-Metal, s.r.o.) o nich měli zmínku 

na svých webových stránkách. Podnik také finančně podporuje různé akce v jejich 

regionu (fotbalový a taneční oddíl, základní školu Vsetín – Luh, atd.), čímž si udržuje 

dobré jméno a především si snižuje daňový základ. S ohledem na stávající finanční 

situaci společnosti bych však některé tyto finanční dary dočasně omezila. 

 



 

51 

 

ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo na základě výsledků strategické a finanční analýzy 

podniku identifikovat slabé stránky a doporučit vhodná opatření, která povedou k jejich 

eliminaci. Předmětem finanční analýzy byla společnost VS PLASTIK, s.r.o., která se 

zabývá především zpracováním termoplastů a výrobou plastových komponentů pro 

trekingové a lyžařské hůlky. Hlavními zdroji pro vypracování této práce mi byly knižní 

zdroje, účetní výkazy podniku a informace od jednatele společnosti. V první kapitole 

jsem se zabývala popisem analyzovaného podniku, jeho předmětem činnosti a historií. 

Ve druhé části jsem za pomocí knižních a internetových zdrojů vysvětlila základní 

pojmy a popsala metody finanční analýzy, které jsem pak využila pro zpracování třetí 

části. Ve třetí kapitole jsem zpracovala finanční analýzu a SWOT analýzu. Horizontální 

a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty mi podaly informace o majetkové a 

kapitálové struktuře podniku. Analýza rozdílových, tokových, poměrových ukazatelů a 

soustav ukazatelů komplexně zobrazuje situaci podniku v letech 2008 až 2012. 

V závěru této kapitoly jsem souhrnně zhodnotila výsledky provedené analýzy. Ve čtvrté 

kapitole jsem se snažila navrhnout opatření, která by měla eliminovat nedostatky 

podniku a vést ke zlepšení finančního zdraví. 

Z finanční analýzy podniku VS PLASTIK, s.r.o. vyplynulo, že podnik má značné 

finanční potíže, jeho budoucnost je nejasná, spíše ale můžeme předpokládat, že pokud 

podnik do budoucna nepřijme žádná opatření ke zlepšení této situace, hrozí mu bankrot. 

Podniku doporučuji zažádat o úvěr na financování svého dlouhodobého majetku, jehož 

provoz a údržba jsou poměrně nákladné. Dále by se podnik měl pokusit snížit náklady 

vynaložené na prodané zboží a prodané vlastní výrobky. Toho by mohl docílit 

vyjednáváním o nižších cenách se stávajícími dodavateli, popřípadě nalezením nových 

dodavatelů s nižšími cenami. Zaměřit by se měl především na lepší řízení pohledávek, 

předem si klienty prověřit, nabídnout jim skonto při úhradě pohledávky před lhůtou 

splatnosti a v případě, že faktury neuhradí včas je urgovat jak písemně, tak telefonicky.   

Doufám, že společnost využije mých doporučení ke zlepšení situace, ve které se 

momentálně nachází. 
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Příloha 1: Účelový výtah z rozvahy za období 2008 – 2012 

ROZVAHA 
Běžné účetní období (netto) 

2008 2009 2010 2011 2012 
Aktiva celkem 32 560  28 911  40 321  34 195  36 518  
Pohledávky za upsaný základní kapitál 0  0  0  0  0  
Dlouhodobý majetek 21 787  19 978  24 804  19 356  22 973  
Dlouhodobý nehmotný majetek 0  0  1 500  1 500  1 700  
Zřizovací výdaje 0  0  0  0  0  
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0  0  0  0  0  
Software 0  0  0  0  0  
Ocenitelná práva 0  0  0  0  0  
Goodwill 0  0  0  0  0  
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0  0  0  0  0  
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0  0  1 500  1 500  1 700  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 0  0  0  0  0  
Dlouhodobý hmotný majetek 21 787  19 978  23 304  17 856  21 273  
Pozemky 1 251  1 251  1 251  951  951  
Stavby 16 008  14 913  19 702  12 801  14 728  
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 136  3 407  2 183  1 332  5 521  
Pěstitelské celky trvalých porostů 0  0  0  0  0  
Základní stádo a tažná zvířata 0  0  0  0  0  
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0  0  0  0  0  
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 392  407  168  2 772  73  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 0  0  0  0  0  
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0  0  0  0  0  
Dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  0  
Podíly v ovládaných a řízených osobách 0  0  0  0  0  
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 0  0  0  0  0  
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0  0  0  0  0  
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv 0  0  0  0  0  
Jiný dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  0  
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  0  
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 0  0  0  0  0  
Oběžná aktiva 10 479  8 806  14 376  13 440  12 775  
Zásoby 2 378  2 439  1 791  1 444  2 931  
Materiál 1 537  1 571  822  666  1 422  
Nedokončená výroba a polotovary 841  868  969  778  812  
Výrobky 0  0  0  0  0  
Zvířata 0  0  0  0  0  
Zboží 0  0  0  0  697  



 

 

 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0  0  0  0  0  
Dlouhodobé pohledávky 2  2  0  2  0  
Pohledávky z obchodních vztahů 0  0  0  0  0  
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0  0  0  0  0  
Pohledávky - podstatný vliv 0  0  0  0  0  
Pohledávky za společníky, členy družstva a 
účastníky sdružení 0  0  0  0  0  
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 2  2  0  2  0  
Dohadné účty aktivní 0  0  0  0  0  
Jiné pohledávky 0  0  0  0  0  
Odložená daňová pohledávka 0  0  0  0  0  
Krátkodobé pohledávky 6 259  5 691  12 074  10 549  8 650  
Pohledávky z obchodních vztahů 5 735  6 564  12 030  10 413  8 627  
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0  0  0  0  0  
Pohledávky - podstatný vliv 0  0  0  0  0  
Pohledávky za společníky, členy družstva a 
účastníky sdružení 0  0  0  0  0  
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0  0  0  0  0  
Stát-daňové pohledávky 525  129  44  133  0  
Krátkodobé poskytnuté zálohy 1  0  0  5  23  
Dohadné účty aktivní 0  0  0  0  0  
Jiné pohledávky -2  -2  0  -2  0  
Krátkodobý finanční majetek 1 840  674  511  1 445  1 194  
Peníze 10  147  391  1 156  835  
Účty v bankách 1 830  527  120  289  359  
Krátkodobé cenné papíry a podíly 0  0  0  0  0  
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0  0  0  0  0  
Časové rozlišení 294  127  1 141  1 399  770  
Náklady příštích období 241  127  1 141  1 399  770  
Komplexní náklady příštích období 0  0  0  0  0  
Příjmy příštích období 53  0  0  0  0  
Pasiva celkem 32 560  28 911  40 321  34 195  36 518  
Vlastní kapitál 14 076  14 858  15 489  16 213  15 906  
Základní kapitál 702  702  702  702  702  
Základní kapitál 702  702  702  702  702  
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0  0  0  0  0  
Změny základního kapitálu 0  0  0  0  0  
Kapitálové fondy 0  0  0  0  0  
Emisní ážio 0  0  0  0  0  
Ostatní kapitálové fondy 0  0  0  0  0  
Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků 0  0  0  0  0  
Oceňovací rozdíl z přecenění při přeměnách 0  0  0  0  0  
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 
ze zisku 5 318  5 596  5 885  6 126  6 374  
Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 141  141  141  141  141  
Statutární a ostatní fondy 5 177  5 455  5 744  5 985  6 233  
Výsledek hospodaření minulých let 7 136  7 675  8 161  8 522  8 985  



 

 

 

 

 

Nerozdělený zisk minulých let 7 136  7 675  8 161  8 522  8 985  
Neuhrazená ztráta minulých let 0  0  0  0  0  
Výsledek hospodaření běžného účetního období 920  885  741  863  -155  
Cizí zdroje 18 454  14 020  24 799  17 947  20 577  
Rezervy 1 985  0  0  0  0  
Rezervy podle zvláštních právních předpisů 1 985  0  0  0  0  
Rezerva na důchody a podobné závazky 0  0  0  0  0  
Rezerva na daň z příjmů 0  0  0  0  0  
Ostatní rezervy 0  0  0  0  0  
Dlouhodobé závazky 55  17  871  1 019  411  
Závazky z obchodních vztahů 55  17  0  0  0  
Závazky - ovládající a řídící osoba 0  0  0  0  0  
Závazky - podstatný vliv 0  0  0  0  0  
Závazky ke společníkům, členům družstva a úč. 
sdružení 0  0  0  0  0  
Dlouhodobé přijaté zálohy 0  0  0  0  0  
Vydané dluhopisy 0  0  0  0  0  
Dlouhodobé směnky k úhradě 0  0  0  0  0  
Dohadné účty pasivní 0  0  0  0  0  
Jiné závazky 0  0  871  1 019  411  
Odložený daňový závazek 0  0  0  0  0  
Krátkodobé závazky 3 951  4 762  8 107  6 951  6 487  
Závazky z obchodních vztahů 3 371  4 121  7 157  6 501  5 435  
Závazky - ovládající a řídící osoba 0  0  0  0  0  
Závazky - podstatný vliv 0  0  0  0  0  
Závazky ke společníkům, členům družstva a úč. 
sdružení 0  0  0  0  0  
Závazky k zaměstnancům 285  222  256  255  282  
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 174  170  140  147  153  
Stát - daňové závazky a dotace 121  249  539  20  172  
Krátkodobé přijaté zálohy 0  0  15  28  445  
Vydané dluhopisy 0  0  0  0  0  
Dohadné účty pasivní 0  0  0  0  0  
Jiné závazky 0  0  0  0  0  
Bankovní úvěry a výpomoci 12 463  9 241  15 821  9 977  13 679  
Bankovní úvěry dlouhodobé 9 328  6 676  12 785  7 276  10 978  
Krátkodobé bankovní úvěry 714  1 139  1 800  2 000  2 000  
Krátkodobé finanční výpomoci 2 421  1 426  1 236  701  701  
Časové rozlišení 30  33  33  35  35  
Výdaje příštích období 30  33  33  35  35  
Výnosy příštích období 0  0  0  0  0  

Příloha 1 - Účelový výtah z rozvahy za období 2008 - 2012 



 

 

 

Příloha 2: Účelový výtah z VZZ za období 2008 – 2012 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
Skutečnost v účetním období 

2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 147 108 308 447 223 

Náklady vynaložené na prodané zboží 104 94 301 143 0 

Obchodní marže 43 14 7 304 223 

Výkony 28 533 22 899 33 227 32 384 30 013 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 27 828 22 872 33 126 32 575 29 979 
Změna stavu zásobvlastní činnosti 705 27 101 -191 34 

Aktivace 0 0 0 0 0 

Výkonová spotřeba  28 102 17 834 24 861 26 777 21 383 

Spotřeba materiálu a energie 22 358 13 592 20 518 22 146 16 833 
Služby 5 744 4 242 4 343 4 631 4 550 

Přidaná hodnota 474 5 079 8 373 5 911 8 853 

Osobní náklady 5 107 4 249 4 994 5 208 5 607 

Mzdové náklady 3 655 3 103 3 593 3 712 3 975 
Odměny členům orgánu společnosti a družstva 0 0 0 0 0 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 1 233 949 1 127 1 190 1 301 

Sociální náklady 219 197 274 306 331 

Daně a poplatky 46 50 70 175 285 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 2 711 4 334 3 839 2 477 2 253 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 9 892 3 832 2 678 10 084 1 156 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  0 0 533 8 000 83 

Tržby z prodeje materiálu 9 892 3 832 2 145 2 084 1 073 
Zůstat. cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu 0 0 344 6 024 0 

Zůstat. cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 344 6 024 0 

Prodaný materiál 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní 
oblasti 406 -1 985 0 0 0 

Ostatní provozní výnosy 721 184 54 144 41 
Ostatní provozní náklady 803 412 260 265 1 213 
Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

Provozní výsledek hospodaření 2 014 2 035 1 598 1 990 692 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

Výnosy z podílů v ovl. a říz. osobách a v úč. 0 0 0 0 0 



 

 

 

jednotkách 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 0 0 0 0 0 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 0 0 0 0 0 

Výnosové úroky 0 0 1 0 0 

Nákladové úroky 803 552 562 752 507 

Ostatní finanční výnosy 257 81 143 105 105 

Ostatní finanční náklady 386 262 263 268 246 

Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

Finanční výsledek hospodaření -932 -733 -681 -915 -648 

Daň z příjmu za běžnou činnost 162 417 176 212 199 

Splatná 162 417 176 212 199 

Odložená 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 920 885 741 863 -155 

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

Splatná 0 0 0 0 0 

Odložená 0 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 920 885 741 863 -155 

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 082 1 302 917 1 075 44 

Příloha 2 - Účelový výtah z VZZ za období 2008 - 2012 


