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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ASD-ML, s.r.o. 

v rozmezí let 2009 – 2012. Cílem této práce je zhodnotit současný stav společnosti  

a navrhnou potřebné kroky ke zlepšení tohoto stavu. Teoretická část bude zaměřena  

na teoretické poznatky, kde budou vysvětleny základní pojmy a metody finanční 

analýzy. Praktická část obsahuje informace o vybraném podniku. Na závěr je provedeno 

celkové finanční zhodnocení firmy, na jehož základě jsou doporučeny postupy pro 

zlepšení finanční situace v podniku. 

 

Klíčová slova 

Hodnocení finanční situace, SWOT analýza, Porterova analýza konkurenčních sil, 

ukazatele likvidity, ukazatele rentability, aktivita, PESTE analýza, Altmanův Index.  

 

Abstract 

The Bachelor’s thesis deals with the evaluation of the financial situation of the company 

ASD-ML, s.r.o. in the time period of 2009 - 2012. The aim of this study is to evaluate 

the current financial situation of the company and suggest the necessary steps to improve 

the situation. The first part will focus on theoretical knowledge, which will explain the 

basic terms and methods of financial analysis. The second part contains information 

about the selected company. At the conclusion there is reviewed the company’s general 

financial situation and recommended the procedurs for the improvement of company’s 

financial situation. 

 

Key words 

Evaluation of the financial situation, SWOT analysis, Porter’s five competitive forces 

model, balance sheet, profit and loss statement, liquidity, profitability, aktivity, PESTE 

analysis, Altman’s Index. 
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Úvod 

 

Současný stav firem na trhu byl ve většině případů silně ovlivněn ekonomickou krizí, 

která nastala v roce 2008 a působila na ekonomické prostředí v celosvětovém měřítku. 

Spousta firem, které byly na trhu dlouhodobě, byly nuceny z důvodu krize ukončit svoji 

činnost. Na druhou stranu některé firmy dokázaly i krizi využít ke svému rozvoji,  

protože včas reagovaly na změny, které nastaly. Změnily svoji firemní strategii, zaměřily 

se na snižování nákladů, zvyšování kvality, zavedení zlepšování procesů, monitorování 

firemních činností a využití outsourcingu pro určité činnosti firmy. 

Cílem všech firem je udržení a upevnění své pozice v oboru, zvyšování podílu firmy  

na trhu, posílení konkurenceschopnosti a v neposlední řadě navýšení zisku.  

Pro firmu je důležitá znalost a orientace v ekonomické situaci podniku. Hlavním 

nástrojem hodnocení finančního zdraví firmy je finanční analýza, která pomocí 

vybraných ukazatelů napomáhá dalšímu rozhodování při finančním řízení podniku.  

Hlavním účelem finanční analýzy je podat přesný a ucelený obraz o finanční situaci 

podniku, pomoci navrhnout nejlepší řešení, kontrolovat již přijatá rozhodnutí a určit 

budoucí vývoj finančního hospodaření firmy. 

Výsledky finanční analýzy slouží především manažerům společnosti při přípravě 

strategických rozhodnutí, krátkodobých a dlouhodobých plánů, výběru vhodných 

způsobů financování a při efektivní alokaci volných peněžních prostředků.  

Finanční analýza je rovněž důležitá pro budoucí investory, kteří plánují do podniku vložit 

kapitál za účelem jeho zhodnocení, obchodní partnery, banky a jiné věřitele,  

ale i zaměstnance podniku, kteří mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské  

a finanční stabilitě svého podniku.  
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1 Cíl práce a metody zpracování 

 

Cílem této bakalářské práce je vypracování finanční analýzy podniku ASD-ML, s.r.o.  

a na základě těchto výsledků zpracovat návrhy pro zlepšení situace v podniku. K této 

práci byla vybrána firma z oboru logistiky, a to z důvodu podpory vedení a přístupnosti 

k materiálům společnosti. 

V první části jsou popsány jednotlivé metody používané ke zjištění finanční situace 

podniku. V teoretické části je pozornost kladena na analýzu vnějšího i vnitřního 

prostředí, zdroje informací pro finanční analýzu a analytické nástroje. 

V druhé, praktické části se zaměřím na analýzu současného stavu firmy ASD-ML, s.r.o., 

jejímu představení a diagnózu finanční situace podniku pomocí poměrových ukazatelů. 

Součástí této části bude i srovnání firmy s vybranou konkurencí, odhalení případných 

poruch a nedostatečných hodnot ukazatelů a poznání silných i slabých stránek finanční 

situace podniku. Na základě vyhodnocení získaných informací bude návrhová část 

obsahovat možná doporučení vedoucí k případnému zlepšení celkové situace, která by 

měly firmě pomoci ke splnění jejích cílů.  

Mezi hlavní cíle společnosti patří především: udržet se na trhu, neztratit stávající 

zákazníky, naplnit jejich požadavky v požadované kvalitě, rozsahu či termínu  

a pokusit se získat zákazníky nové. 

 

Osnova zpracování práce: 

1. Studium literárních pramenů 

2. Přehled zvolené tématiky v teoretické části práce 

3. Informace o vybrané společnosti 

4. Zpracování odborných analýz společnosti 

5. Zhodnocení výsledků analýz a vypracování doporučení pro společnost 
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Metody zpracování: 

Ve své bakalářské práci budu využívat následující metody a analýzy: 

1. Metody finanční analýzy – mezi nejdůležitější ukazatele využití zde uvedu: 

ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, produktivity práce a čistého 

pracovního kapitálu 

2. Metody strategické analýzy – analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Zkoumání 

makroprostředí pomocí analýzy PESTE, analýza oborového (odvětvového) prostředí 

pomocí modelu faktorů konkurenčního prostředí v odvětví podle Portera, McKinseyho 

model 7S a SWOT analýza, shrnutí výsledků předchozích analýz a sestavení SWOT 

matice. 

3.  Metoda srovnávací – porovnáním dosažených výsledků zhodnotím současný stav 

podniku a jeho situaci na trhu.  

Výstupem použitých metod bude návrh a doporučení pro společnost, sloužící ke zlepšení 

celkové situace a naplnění firemních cílů.  
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2 Teoretická východiska práce  

 
Tato kapitola je věnována teoretickým poznatkům, dle kterých budou zpracovány ostatní 

části bakalářské práce. 

2.1  Strategická analýza společnosti 
 

Podnikatelské subjekty se nacházejí v určitém prostředí, jehož jsou součástí, působí na ně  

a jsou jím ovlivňovány. Tento vliv může na jedné straně vytvářet nové podnikatelské 

příležitosti, ale na druhé straně se může jednat o potencionální hrozby pro existenci firmy. Je 

proto nutné okolí firmy důkladně monitorovat a systematicky analyzovat. Výzkumy rovněž 

ukazují, že podniky, jejichž strategie jsou více přizpůsobeny realitě okolí, jsou na trhu 

úspěšnější. 

Strategická analýza identifikuje a hodnotí veškeré faktory, o kterých se lze domnívat,  

že budou mít vliv na stanovení cílů a strategie podniku. Manažeři jako tvůrci strategie by 

měli využívat řadu teorií a koncepcí, které jsou k dispozici, adaptovat je na vlastní situaci 

a okolnosti firem a organizací, které řídí. (1, str. 34). 

Analýza okolí pomáhá identifikovat faktory, které ovlivňují okolí podniku, orientuje se 

na vlivy trendů jednotlivých faktorů v makrookolí a mikrookolí, je zpravidla vymezené 

odvětvím.  

Základní fáze strategické analýzy: 

 Analýza vnějšího prostředí – PESTE, analýza oborového (odvětvového) prostředí 

pomocí modelu faktorů konkurenčního prostředí v odvětví podle Portera 

 Analýza vnitřního prostředí - McKinseyho model 7S 

 Komplexní analýza - SWOT analýza (2, str. 10). 
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2.1.1 PESTE analýza 
 
Analýza událostí a trendů v politické, ekonomické, sociální, technologické a ekologické 

oblasti poskytuje vedení firmy širší pohled na okolní prostředí, orientovanou perspektivu 

a na situaci organizace. Každá z těchto skupin v sobě zahrnuje řadu faktorů, které různou 

měrou ovlivňují podnik. (2, str. 16). 

Politické a právní prostředí – jako je stabilita zahraniční a národní politické situace, 

členství země v EU, představují pro podniky významné příležitosti, ale i hrozby. 

Politické a právní prostředí zahrnuje legislativu, která má velký vliv na podnikání. 

Jakákoli změna se okamžitě promítne do chodu společností a klade nemalé nároky  

na orientaci v kolotoči doporučení, nařízení, směrnic a zákonů, kde jakákoli neznalost 

může mít nezvratné následky. Existence řady zákonů, právních norem a vyhlášek nejen 

vymezuje prostor pro podnikatele, ale upravuje i samo podnikání a může proto velmi 

ovlivnit rozhodování o budoucnosti podniku. 

Ekonomické prostředí – faktory vyplývající ze základních směrů ekonomického rozvoje 

jsou ovlivňovány stavem ekonomiky. Základní ukazatele, které mají bezprostřední vliv 

na plnění cílů každého podniku a ovlivňují kupní sílu obyvatelstva, jsou především 

nezaměstnanost, HDP, kupní síla koruny, stav směnného kurzu, platební devizová 

bilance, inflace, úroková míra, státní rozpočet a daňové sazby. (2, str. 17). 

Sociální prostředí – se dělí na dvě základní kategorie: demografickou a kulturní. První 

kategorie zahrnuje především počet obyvatelstva, věkovou strukturu, pohlaví, národnost 

a vzdělání. Do druhé kategorie spadá tradiční chování, zvyklosti, mýty a náboženství. 

Organizace potřebují nalézat nové způsoby, jak získat důvěru zaměstnanců a spotřebitelů. 

Lidé žijící v určité společnosti zastávají mnoho základních postojů a vyznávají určité 

hodnoty, které jsou trvalé. (3, str. 164). 

Technické a technologické prostředí – je jednou z nejdramatičtějších sil, která 

ovlivňuje náš život. Každá technologie je novou silou, která nemusí být pouze kladně 

přijata. Technologie také vytváří důležité dlouhodobé důsledky, které nelze vždy 

předvídat. Sledování technologických trendů, modernizace výroby napomáhá  

k vytváření dobrých předpokladů pro rozvoj a stabilitu firem na trhu, dosažení úspor, 

zrychlení a větší efektivitu v nastavených procesech. (1, str. 40). 
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Ekologické prostředí – významně ovlivňuje výrobní technologie podniků a to především 

vlivem ekologických faktorů a čerpáním dosavadních přírodních zdrojů. Rostoucí vlna zájmu 

o životní prostředí má významný dopad na řadu odvětví. Firmy se snaží svým zákazníkům 

dokázat, že lze k životnímu prostředí přistupovat šetrně a hledají vhodné substituty  

a alternativní zdroje. (1, str. 38). 

2.1.2 Oborové (odvětvové) prostředí  
 
Významnou charakteristikou odvětví jsou konkurenční síly, jenž v daném odvětví působí. 

Konkurenční síly bezprostředně ovlivňují konkurenční pozici a úspěšnost podniku. Obor 

či odvětví podle Portera je představováno skupinou firem, které vyrábějí stejné nebo 

zaměnitelné produkty. Jedná se o skupinu firem, jejichž výrobky mají velké množství 

stejných vlastností, a tudíž se ucházejí o stejné potenciální spotřebitele. Součástí tohoto 

prostředí jsou nejen výrobci - nabízející, ale i zákazníci - poptávající, dovozci a uživatelé 

stejných nebo vzájemně zaměnitelných výrobků nebo služeb. Porterův model napomáhá 

podniku pomocí pěti faktorů analyzovat strukturu daného odvětví společně se stanovením 

faktorů, které jsou pro konkurenci v tomto odvětví rozhodující. (2, str. 47). 

Porter identifikoval hlavní konkurenční síly: 

Konkurenti v odvětví – odvětví je neatraktivní, pokud v něm již působí silní  

nebo agresivní konkurenti, nebo jestliže mají konkurenti značnou motivaci se v něm 

udržet. Takové podmínky pak často vedou k cenovým válkám, reklamním bitvám, 

zavádění nových výrobků na trh, takže soupeření o udržení pozice je nákladnější. Firma 

se pak v tomto případě musí snažit dosáhnout udržitelnou konkurenční výhodu a snažit se 

reagovat na změny a kroky konkurence. 

Potenciální noví konkurenti – podniky by měly mít přehled nejen o stávajících,  

ale i o potenciálních konkurentech. Ti přicházejí do odvětví s cílem získat podíl na trhu  

a přinášejí nové kapacity. Obojí může vést ke snížení cen nebo růstu nákladů, což má  

za následek snížení ziskovosti podniků v daném odvětví. Atraktivita oboru se liší  

podle bariér. Nejatraktivnější odvětví je to, jehož bariéry vstupu jsou vysoké a bariéry 

výstupu nízké. Jen málo nových firem však do něho dokáže vstoupit. Pokud jsou bariéry 

nízké, pak lze očekávat jen mírnou nevoli stávajících podniků a hrozba vstupu nových 

konkurentů je značná. (3, str. 380). 
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Dodavatelé - síla dodavatelů je přirozeně tím vyšší, čím je na nich firma závislejší. 

Pokud budou dodavatelé neustále zvyšovat ceny či snižovat kvalitu a kvantitu dodávek, 

ovlivní to značně i naše podnikání. Dodavatelé tak mohou z odvětví odčerpat ziskovost 

pro podniky, které na daném trhu působí. Vyjednávací síla dodavatelů je značná, pokud 

na trhu existuje jen několik málo dodavatelů, zatímco odběratelů je zde mnoho,  

nebo neexistují substituty dodávané produkce. 

Odběratelé - jsou stejně jako dodavatelé v případech, kdy je jejich vyjednávací síla 

vysoká, schopni pohltit část hodnoty vytvořené v odvětví, a to zejména tlakem na ceny  

či zvyšování kvality.  

Náhradní výrobky (substituty) - podnik soutěží nejen s konkurenty na trhu vlastních 

produktů, ale i se subjekty, které produkují substituty k těmto výrobkům. Podnik musí 

proto pozorně sledovat cenové a technologické trendy, aby byl připraven pružně reagovat 

na tuto situaci.  

Čím větší intenzita některé z pěti konkurenčních sil, tím těžší je situace firmy a tím vyšší 

jsou nároky kladeny na strategii. (3, str. 381). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Konkurenční síly v odvětví podle Portera (3, str. 380). 
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2.1.3 McKinseyho model 7S 
 
Mezi hlavní cíle strategické analýzy patří odhalení rozhodujících faktorů, které podmiňují 

úspěch firmy. Jedním ze současných přístupů, který je McKinseyho model 7S. Tento 

model je důsledným systémovým analytickým přístupem, který vychází ze vzájemné 

podmíněnosti sedmi významných faktorů. Metoda je manažerům nápomocna při 

porozumění faktorům, které hrají roli při implementaci strategie či realizaci organizační 

změny (1, str. 90). 

 Strategie (Strategy) 

 Struktura (Structure) 

 Systémy řízení (Systems) 

 Spolupracovníci (Staff) 

 Styl (Style) 

 Schopnosti (Skills) 

 Sdílené hodnoty (Shared values) 

 

Obr. 2: McKinseyho model 7S (1, str. 91). 
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2.1.4 SWOT analýza 
 
Pro základní identifikaci současného stavu podniku se používá SWOT analýza, která 

pomocí diagnózy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb napomáhá určit 

nejvhodnější formulaci doporučení vedoucí k případnému zlepšení celkové situace  

a která by měly firmě pomoci ke splnění jejích cílů. Analýza silných a slabých stránek 

podniku se zaměřuje na interní prostředí firmy a analýza příležitostí a hrozeb podniku se 

zaměřuje na externí prostředí firmy. SWOT analýzu je možné využít jako silný nástroj 

pro stanovení a optimalizaci strategie společnosti, projektu nebo zlepšování stávajícího 

stavu či procesů. (1, str. 97). 

Na základě vzájemného porovnání příležitostí a hrozeb vnějšího prostředí a silných  

a slabých stránek vnitřního prostředí vyplývají v matici 4 možné skupiny strategií pro 

reagování organizace na změny vnějšího prostředí: 

Strategie SO – je zaměřená na využití silných stránek k získání výhod z příležitostí 

vnějšího prostředí. 

Strategie ST - je zaměřená na využití silných stránek a na eliminaci negativních účinků 

hrozeb z vnějšího prostředí. 

Strategie WO – je zaměřená na překonávání vlastních slabých stránek a využívání 

výhod z příležitostí vnějšího prostředí. 

Strategie WT - je zaměřená na minimalizaci slabých stránek a vyhnutí se hrozbám  

z vnějšího prostředí. (4, str. 42). 

 

Obr.3: Matice SWOT (4, str. 42). 
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2.2  Finanční analýza 
 

Finanční analýza je souborem činností, jejichž cílem je provést rozbor získaných 

firemních dat, která jsou zachycena ve výkazech a dalších zdrojích informací o firmě. 

Pomáhají ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku, poskytují informace, 

zda je podnik ziskový, jakou má kapitálovou strukturu, jestli efektivně hospodaří se 

svými aktivy a je schopen plnit své závazky. 

Dobrá znalost finanční situace firmy napomáhá jejím manažerům se správně rozhodovat 

při dalším opatřování finančních zdrojů, pro stanovení optimální finanční struktury a při 

přerozdělování zisku. Finanční analýza je neoddělitelnou součástí finančního řízení, 

poskytuje informace o zdraví podniku a jeho slabinách, které mohou být velmi důležité 

pro další budoucnost a vývoj podniku. (5, str. 6). 

Je mnoho způsobů pro definici finanční analýzy. Nejvýstižnější definici je: „ Finanční 

analýza představuje systematický soubor získaných dat, které jsou obsaženy především 

v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, 

současnosti a předvídání budoucích finančních podmínek.“ (6, str. 9). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Časové hledisko hodnocení informací (6, str. 9). 

Původ finanční analýzy je zřejmě stejně starý jako vznik peněz. Struktura těchto analýz 

se měnila postupem času, avšak nejvíce ji ovlivnil nástup počítačů, které zdokonalily 

jejich tvorbu a sestavování. (6, str. 9). 
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2.2.1  Uživatelé finanční analýzy 
 

Uživatele finanční analýzy můžeme rozdělit do dvou skupin, na uživatele interní: 

manažery, majitele a zaměstnance podniku a uživatele externí: banky a jiné věřitele, 

obchodní partnery, konkurenty, investory, auditory, účetní a daňové poradce  

a v neposlední řadě i stát a jeho orgány. (7, str. 12). 

Interní uživatelé: 

 Majitelé firmy – finanční analýzou si ověřují, jestli prostředky, které do firmy 

investovali, jsou náležitě zhodnoceny a řádně využívány. Zajímají se především  

o vývoj ukazatelů tržní hodnoty firmy, sledují vztah peněžních toků 

k dlouhodobým závazkům podniku. 

 Manažeři firmy – užívají finanční analýzu pro operativní a strategické 

rozhodování o podniku. Zajímají se nejen o vývoj podniku, který řídí,  

ale i o vývoj finanční situace obchodních partnerů a konkurenčních firem. Snaží 

se o stanovení základních cílů podniku. 

 Zaměstnanci podniku – mají přirozený zájem na prosperitě a finanční stabilitě 

svého podniku, na jehož vývoji jsou zainteresováni svým zaměstnáním  

a hmotným zabezpečením. 

Externí uživatelé: 

 Obchodní partneři firmy – zahrnují odběratele a dodavatele firmy, ti si 

prostřednictvím finanční analýzy ověřují možnosti a reálnost plnění uzavřených 

smluv. Zajímají se především o platební schopnost podniku, strukturu oběžných 

aktiv a krátkodobých závazků i o průběh peněžních toků. 

 Banky a jiní věřitelé – sledují solventnost, likviditu podniku, hodnotí výnosnost 

podniku v delším časovém horizontu. 

 Investoři – rozhodují do kterého podniku vloží svůj kapitál. Zajímají se o stabilitu 

podniku a jeho další rozvoj. Sledují míru rizika a výnosů spojených s vloženým 

kapitálem. (7, str. 13). 



 

21 
 

2.2.2  Zdroje informací pro finanční analýzu 
 

Hlavním zdrojem informací pro vypracování finanční analýzy je účetní závěrka. Znalost 

jednotlivých položek účetních výkazů – rozvahy, výkazů zisku a ztrát, výkazu cash flow 

a příloha účetní závěrky jsou hlavním předpokladem pro práci s nimi. Kromě znalosti 

položek jednotlivých výkazů je také nezbytné znát vzájemné vazby ve výkazech. 

Cenným zdrojem informací pro vypracování finanční analýzy může být také výroční 

zpráva podniku. (5, str. 19). 

Rozvaha - neboli bilance, poskytuje informaci o finanční situaci ve firmě. Je základním 

účetním výkazem. Je to přehled majetku a závazků k určitému datu. Strana aktiv podává 

přehled o výši a struktuře majetku, co podnik vlastní a co mu dluží jiné subjekty. Strana 

pasiv ukazuje zdroje krytí majetku, co podnik dluží jiným subjektům, jak jsou aktiva 

financována. (8, str. 18).  

Výkaz zisku a ztráty – konkretizuje jaké náklady a výnosy se podílely na tvorbě 

výsledku hospodaření běžného období (zpravidla jednoho kalendářního roku). Poskytuje 

přehled o nákladech, kolik peněz podnik vydal za jisté období na získání výnosů  

a o výnosech, kolik finančních prostředků firma získala za stejné období z veškerých 

svých činností. Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří zisk nebo ztrátu. Výkaz zisku a ztrát 

je podle zákona o účetnictví povinnou součástí účetní závěrky. (8, str. 19). 

Výkaz zisku a ztrát může být členěn dvěma způsoby, a to druhově nebo účelově. Také se 

rozlišuje horizontální a vertikální členění. Druhové členění sleduje povahu nákladů, 

zatímco účelové členění zjišťuje příčinu vzniku nákladů. (5, str. 37). 

Ve struktuře výkazu zisku a ztráty lze nalézt několik stupňů výsledku hospodaření: 

 Výsledek hospodaření z provozní činnosti 

 Výsledek hospodaření z finančních operací 

 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

 Výsledek hospodaření z mimořádných operací 

 Výsledek hospodaření za účetní období (6, str. 32). 
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Ve finanční analýze se můžeme setkat s různými formami zisku: 

ZISK 

Výsledek hospodaření za účetní období (EAT) 
+ daň z příjmů za mimořádnou činnost 
+ daň z příjmů za běžnou činnost 
 
= Zisk před zdaněním (EBT) 
+ nákladové úroky 
 
= Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 
+ odpisy 
 
= Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 

 

Obr. 5: Nejpoužívanější kategorie zisku (7, str. 18). 

Cash flow – tento výkaz informuje o příjmech a výdajích, jenž firma v minulém účetním 

období uskutečnila, přičemž je žádoucí, aby příjmy převyšovaly výdaje. Výkaz zobrazuje 

skutečný pohyb peněžních prostředků. Peněžními prostředky a peněžními ekvivalenty se 

rozumějí peníze v pokladně včetně cenin, peníze na účtu a peníze na cestě. Jedná se  

o krátkodobý likvidní majetek, který je snadno směnitelný za hotovost. Výkaz cash flow 

lze rozčlenit na tři části, a to do položek vztahujících se k činnosti, do které příjmy 

respektive výdaje spadají, tj. provozní činnost, investiční činnost a finanční činnost  

(9, str. 47). 

Příloha účetní závěrky – jejím účelem je poskytnout doplňující a vysvětlující informace 

k rozvaze a výkazu zisku a ztrát. Hlavním požadavkem je spolehlivost a srozumitelnost 

vedení účetních záznamů. Základní význam spočívá především v poskytnutí obrazu  

o majetku, závazcích a vlastním kapitálu, nákladech, výnosech a hospodářském výsledku. 

Příloha účetní závěrky podniku je užitečná především pro externí uživatele. (9, str. 50). 

2.2.3  Metody finanční analýzy 
 
 
Při realizaci finanční analýzy musíme volit metodu s ohledem na účelnost. Metoda musí 

odpovídat předem zadanému cíli. Je nutné mít na paměti, že se pro všechny firmy nemusí 

hodit stejná sestava ukazatelů nebo jedna konkrétní metoda. Dále musí analytik brát 
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ohled na náklady, které by měly být přiměřené návratnosti a v neposlední řadě  

na spolehlivost vstupních informací, které ovlivní spolehlivost výsledků z analýzy 

plynoucí. „Obecně platí, že čím lepší metody, tím spolehlivější závěry, tím nižší riziko 

chybného rozhodnutí a tím vyšší naděje na úspěch.” (6, str. 40). 

Obecně existují dva přístupy k hodnocení hospodářských jevů: 

Fundamentální analýza - vyhodnocuje značné množství kvalitativních dat, odůvodňuje 

svoje závěry bez použití algoritmických postupů. (10, str. 5). 

Záměrem je poskytnout celkový pohled na hospodaření podniku za použití celé soustavy 

ukazatelů a vztahů mezi nimi. Nejprve je třeba identifikovat prostředí, kde se podnik 

nachází. Patří sem například SWOT analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti  

a BCG matice. (11, str. 7). 

Technická analýza – aplikuje matematické, statistické a další algoritmizovaných metody 

ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným (kvalitativním) 

ekonomickým posouzením výsledků. (11, str. 9). 

 

2.3  Ukazatele finanční analýzy 

2.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 
 

Absolutní ukazatele lze využít především k analýze vývojových trendů při srovnání 

vývoje v časových řadách – horizontální analýza a k procentnímu rozboru komponent, 

kdy se jednotlivé položky výkazů vyjádří jako procentní podíly těchto komponent – 

vertikální analýza. (5, str. 65). 

Horizontální analýza - sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase, nejčastěji ve vztahu  

k nějakému minulému účetnímu období. Vypočítavá se absolutní výše změn a její 

procentní vyjádření k výchozímu roku. (5, str. 66). 

Tyto změny se u jednotlivých položek sledují po řádcích, horizontálně. Ze změn lze 

vyvozovat i pravděpodobný trend příslušných ukazatelů v budoucnu. Je nutné mít 

dostatečné množství dat k analýze, aby byla zajištěna srovnatelnost údajů. (11, str. 13). 
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Vertikální analýza – vyjadřuje jednotlivé položky účetních výkazů jako procentní podíl 

k jedné zvolené základně položené jako 100 %. Proto se jí říká procentní rozbor. 

Postupuje se v rozboru odshora dolů a nikoliv napříč jednotlivými roky, z tohoto důvodu 

ji označujeme za vertikální. Při rozboru rozvahy se obvykle volí za základnu výše aktiv, 

nebo pasiv a ve výkazu zisku a ztrát velikost výnosů nebo nákladů. Výhodou vertikální 

analýzy je, že nezávisí na meziroční inflaci a umožňuje srovnání několika let. Používá se 

proto ke srovnávání v čase i v prostoru. (5, str. 66). 

2.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
 
 
Rozdílové ukazatele jsou používány k analýze a řízení finanční situace zejména jeho 

likvidity. Jsou označovány jako fondy finančních prostředků. Fond je chápán jako 

seskupení určitých stavových položek vyjadřujících aktiva nebo pasiva. Rozdíl mezi 

určitými položkami krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv označujeme jako čistý 

fond. (11, str. 35). 

Za nejčastěji používané rozdílové ukazatele považujeme: 

 Čistý pracovní kapitál 

 Čisté pohotové prostředky 

 Čisté peněžní pohledávkové finanční fondy 

Čistý pracovní kapitál (net working capital) – je nejvíce používaným rozdílovým 

ukazatelem, který se počítá jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými 

krátkodobými dluhy. Velikost čistého pracovního kapitálu je klíčovým ukazatelem 

platební schopnosti podniku. Čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím lepší je schopnost 

podniku hradit svoje finanční závazky. (11, str. 35). 

Čisté pohotové prostředky (peněžní finanční fond) – pro hodnocení míry likvidity lze 

používat velmi obezřetně poněvadž mezi ním a likviditou není identita. Čisté pohotové 

prostředky jsou tvrdším ukazatelem než čistý pracovní kapitál, proto ke sledování 

okamžité likvidity se užívá čistý peněžní fond, který je rozdílem pohotových peněžních 

prostředků a okamžitě splatných závazků. (11, str. 38). 
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Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond – představuje určitý kompromis mezi 

oběma zmíněnými rozdílovými ukazateli na zjištění likvidity. Zde odečítáme položku 

zásob s nelikvidními pohledávkami od oběžných aktiv, které jsou sníženy o krátkodobé 

závazky. (11, str. 39). 

2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 
 

Analýza poměrových ukazatelů je jádrem metodiky finanční analýzy a je nejpoužívanější 

metodou. Běžně se počítá tak, že jednu položku nebo skupinu položek vydělíme jinou 

položkou nebo skupinou položek uvedenou ve výkazech, mezi kterými existují  

co do obsahu určité souvislosti. Výběr ukazatelů je podřízen tomu, co potřebujeme 

změřit. (12, str. 64). 

Důvodem proč se tato analýza tak často používá je, že umožňuje provádět analýzu 

časového vývoje finanční situace dané firmy – trendovou analýzu. Je vhodným nástrojem 

prostorové analýzy, porovnává více podobných firem navzájem – komparativní analýza. 

Je možné použít poměrové ukazatele jako vstupní data pro matematické modely, popsat 

závislosti mezi jevy, hodnotit rizika a předvídat budoucí vývoj. (10, str. 61). 

Poměrové ukazatele mají rozdílnou vypovídající schopnost. Člení se do základních 

skupin: 

 Ukazatele rentability 

 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele platební schopnosti 

 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele tržní hodnoty  

Ukazatele lze uspořádat do paralelní nebo pyramidové soustavy. V paralelní soustavě 

jsou ukazatele, které měří určitou finanční stránku (rentabilita, likvidita atd.). Pyramidové 

soustavy rozkládají vrcholový ukazatel a pomáhají vysvětlit vývoj ve finanční situaci 

podniku. (9, str. 71). 
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Ukazatelé rentability – Mezi nejsledovanější ukazatele v praxi patří právě ukazatele 

rentability, a to protože informují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem.  

Za pomoci těchto ukazatelů lze měřit schopnost podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat 

zisku použitím investovaného kapitálu. Ukazatelů rentability se využívá k hodnocení 

 a komplexnímu posouzení celkové efektivní činnosti a výdělečné schopnosti podniku. 

(13, str. 31). 

 Rentabilita investovaného kapitálu, ROCE – tento ukazatel měří kolik provozního 

hospodářského výsledku před zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny, kterou 

investovali akcionáři a věřitelé. 

ROCE = EBIT / (Vl. kapitál + Rezervy + Dl. závazky + Dl. Bankovní úvěry) 

 Rentabilita aktiv, ROA- označuje produkční sílu a poměřuje zisk s celkovými 

aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na způsob financování. Důležité je 

tedy to, zda podnik dokáže efektivně využít svoji majetkovou bázi. 

ROA = EBIT / Aktiva  

 Rentabilita vlastního kapitálu, ROE – je klíčovým ukazatelem, označuje kolik 

čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu. 

ROE = Čistý zisk / Vl. Kapitál (9, str. 72). 

Ukazatele zadluženosti – zadluženost vzniká tím, že podnik využívá k financování 

svých aktiv cizí zdroje. Podniková aktiva jsou tak financována vlastním i cizím 

kapitálem. Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi vlastními a cizími zdroji 

financování podniku. Ukazatel je tím vyšší, čím je firma zadluženější. Zadluženost není 

však jen negativní stránkou financování, může také přispívat k celkové rentabilitě  

a tím i tržní hodnotě firmy. Ukazatele zadluženosti ovlivňují čtyři základní faktory: daně, 

riziko, typ aktiv a stupeň finanční volnosti podniku. (9, str. 85). 

 Celková zadluženost – ukazatel se vypočítá jako podíl cizího kapitálu a celkových 

aktiv. Čím je vlastní kapitál vyšší, tím je pro věřitele riziko nižší. Celkově nám 

pak tento ukazatel říká, kolik korun úvěrů připadá na jednu korunu celkového 

majetku firmy. (10, str. 69). 
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 Kvóta vlastního kapitálu – tento ukazatel doplňuje ukazatel celkové zadluženosti 

a vyjadřuje finanční nezávislost firmy. Poskytuje podniku přehled o jeho finanční 

struktuře a o jeho skladbě kapitálu. Především tento ukazatel udává, do jaké míry 

jsou aktiva financována vlastním kapitálem podniku. Celková zadluženost a kvóta 

vlastního kapitálu by měla být v součtu rovna 1. 

 Úrokové krytí - ukazatel vyjadřuje jak je firma schopna splácet úvěry, kolikrát 

zisk před úroky a zdaněním převyšuje placené úroky. V případě, že je ukazatel 

roven 1, pak na zaplacení úroků je třeba celého zisku. Čím vyšší je tento ukazatel, 

tím vyšší je úroveň finanční situace ve firmě. (10, str. 71). 

Ukazatele platební schopnosti - schopnost podniku hradit své závazky lze také vyjádřit 

pojmem likvidita. Jedná se o schopnost podniku přeměnit svoje aktiva na peněžní 

prostředky a těmi pokrýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě 

všechny splatné závazky. Podnik je likvidní, pokud má určité prostředky vázány  

v oběžných aktivech, zásobách, pohledávkách a na bankovních účtech. Vždy je nutné 

brát při analýze do úvahy, že oběžný majetek neprodukuje zisk, ale naopak je kapitál  

v oběžných aktivech vázán. Konečná likvidita je tedy určitým kompromisem, kdy se 

firma snaží o co nejnižší úroveň finančních prostředků v oběžném majetku a zároveň 

neohrožení existence firmy. (9, str. 77). 

Podnik nebude schopen využít ziskové příležitosti v případě nedostatku likvidity,  

nebo nebude schopen hradit své běžné závazky, což může vést k platební neschopnosti 

nebo až k bankrotu. Existuje přímá závislost mezi pojmy likvidita a solventnost, avšak 

nelze je zaměňovat. Podmínkou solventnosti je likvidita. (6, str. 48). 

Ukazatele likvidity v čitateli vychází z oběžného majetku, který je uspořádán z pohledu 

likvidity (od nejméně likvidních zásob přes pohledávky až po nejlikvidnější hotovostní 

peníze) a jmenovatelem jsou krátkodobé závazky. (7, str. 26). 

Rozeznáváme tři základní ukazatele likvidity: 

 Okamžitá likvidita – se označuje jako likvidita 1. stupně. Je to ukazatel, který 

vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti uhradit své krátkodobé závazky.  

Pro úhradu těchto závazků může být použita hotovost v pokladnách, na běžných 
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účtech společnosti a hotovost uložená v krátkodobě obchodovatelných cenných 

papírech. Doporučená hodnota je v rozmezí 0,2 až 0,5. 

Okamžitá likvidita = Finanční majetek / Krátkodobé závazky 

 Pohotová likvidita – pro výpočet se vylučují zásoby, což je artikl nezbytný  

pro zachování chodu firmy a zároveň, který často není možné pohotově přeměnit 

na peněžní prostředky. Doporučená hodnota pohotové likvidity se pohybuje mezi 

0,7 až 1.  

Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva – zásoby) / Krátkodobé závazky 

 Běžná likvidita - se počítá jako podíl krátkodobých závazků na oběžných 

aktivech. Tento ukazatel nám tedy říká, kolikrát je ekonomický subjekt schopen 

uspokojit pohledávky věřitelů v případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva 

v peněžní prostředky. Optimum se pohybuje 1,8 až 2,5. Problematická je hodnota 

menší než 1, která ukazuje na to, že krátkodobé závazky není možné z oběžných 

aktiv uhradit a je nutné je hradit z dlouhodobých zdrojů financování potažmo 

z prodeje dlouhodobého majetku.  

Běžná likvidita = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky (10, str. 74). 

Ukazatele aktivity – se používají k řízení aktiv. Jednotlivé položky účetního výkazu jsou 

porovnávány ve vzájemných vztazích. Ukazatele informují, jak podnik využívá 

jednotlivé majetkové části. Poskytují informace o tom, jak efektivně ve firmě 

hospodaříme se svými aktivy, jak dlouho v nich máme vázány naše finanční prostředky.  

Ukazatele aktivity se mohou vyskytovat ve dvou formách: 

 Počet obratů - kolikrát se určitá položka obrátí za určité období 

1. Obrat aktiv – je komplexní ukazatel, který měří efektivnost využívání 

celkových aktiv. Udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. 

V ideálním případě by se měl pohybovat v intervalu 1,6 – 3. (9, str. 82). 

2. Obrat zásob - udává kolikrát je každá položka zásob vydána prodejem 

 a znovu naskladněna opětovným nákupem zásob. 
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 Doba obratu – jedná se o délku období, které je nezbytné k jednomu uskutečnění 

obratu. 

1. Doba obratu zásob - vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby  

v podniku vázány do doby spotřeby.  

2. Doba splatnosti pohledávek - označuje kolik dní trvá, než jsou pohledávky 

převedeny na peníze. Čím je tento ukazatel nižší, tím společnost potřebuje 

méně zdrojů k financování těchto pohledávek. Dlouhodobý vysoký 

ukazatel může odrážet problematické portfolio odběratelů, kteří neplní své 

závazky (9, str. 83). 

Ukazatele tržní hodnoty - tyto ukazatele se liší od předchozích skupin tím, že pracují 

s tržními hodnotami. Slouží pro rozhodování současných i budoucích investorů, 

z hlediska hodnocení návratnosti vloženého kapitálu. Pro podnik mají tyto ukazatele 

význam především tehdy, pokud chce společnost získat zdroje financování  

na kapitálovém trhu. (9, str. 87). 

2.3.4 Analýza cash flow 
 
 
Peněžní toky představují změnu stavu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, 

jejich přírůstků a úbytků za určité období. Pro firmu je vždy důležité, aby měla v každém 

okamžiku dostatek pohotových peněžních prostředků. Analýza cash flow je založena  

na příjmech a výdajích a vyjadřuje reálné toky peněz a jejich zásoby v podniku. (8, str. 

46). 

Výkaz cash flow je možné sestavovat pomocí dvou metod, kterými jsou: 
 

 Přímá metoda – peněžní toky jsou sestaveny na základě konkrétních plateb. 

Jednotlivé příjmy a výdaje se seskupují do předem vymezených položek. 

Konečný stav peněžních prostředků je rozdílem mezi celkovými příjmy  

a celkovými výdaji za určité období. (5, str. 48). 

 Nepřímá metoda – respektuje to, že není možné efektivně sledovat v podniku 

příjmy a výdaje. Proto pracuje s výsledkem hospodaření zjištěným v podvojném 
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účetnictví, tj. rozdíl mezi výnosy a náklady. Ten je přetransformován na tok 

peněz. 

 

Obr. 6: Transformace zisku na cash flow (5, str. 51). 

2.3.5 Analýza soustav ukazatelů 
 

Finančně ekonomickou situaci lze zpracovávat pomocí rozdílových a poměrových 

ukazatelů, avšak tito ukazatelé mají sami o sobě malou vypovídající schopnost,  

poněvadž se zaměřují pouze na určitý úsek činnosti podniku. Pro posouzení celkové 

finanční situace podniku se proto vytvářejí soustavy ukazatelů označované často jako 

modely finanční analýzy. 

Soustavy ukazatelů se rozlišují: 

 Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – sem patří pyramidové soustavy 

 Účelové výběry ukazatelů – sestavují se na základě komparativně-analytických 

nebo matematicko-statistických metod. 

1. bonitní (diagnostické) modely – např. Kralickův Quicktest, Tamariho 

model 

2. bankovní (predikční) modely – např. Altmanova analýza, Index IN.   (11, 

str. 81). 

Obě skupiny modelů vychází za stejného principu, že podnik několik let před krachem 

prochází jistými změnami ve vývoji. Tyto změny jsou charakteristické právě pro podniky 
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ohrožené úpadkem. Rozdíl mezi těmito skupinami modelů spočívá v tom, že bankrotní 

modely vycházejí ze skutečných údajů, zatímco bonitní jsou částečně založeny  

na teoretických poznatcích. (12, str. 146). 

Altmanova analýza - index důvěryhodnosti hodnotící finanční poměry firem. Jeho 

úkolem je odhad budoucí finanční pozice a zejména pak včasná predikce finanční tísně  

nebo případného bankrotu. Výsledkem této analýzy je jedno jediné číslo, tzn. Z-skóre, jež 

je složeno z pěti ukazatelů zahrnujících v sobě rentabilitu, zadluženost, likviditu  

a strukturu kapitálu. Výpočet Z-skóre speciálně upravený pro české podmínky kvůli 

typicky vysokému podílu platební neschopnosti podniků. 

Vypočtený výsledek je možné interpretovat podle vypočítaných hodnot. Pokud je 

hodnota indexu vyšší než 2,99 je podnik finančně stabilní, naopak bankrot hrozí 

podnikům s výsledným skóre menším než 1,2. (6, str. 73). 

Index IN05 - Model IN, označovaný jako index důvěryhodnosti, byl zpracován manžely 

Neumaierovými za účelem posouzení finančního zdraví českých firem působících  

na českém území. Při odhadování finanční tísně podniku má úspěšnost více než 70 %. 

Tento model je podobně jako Altmanův model vyjádřen pomocí rovnice zachycující 

poměrové ukazatele, tedy podnikovou rentabilitu, zadluženost, likviditu a aktivitu. Váhy 

jednotlivých ukazatelů se stanovují jako podíl významnosti ukazatele ke kriteriální 

hodnotě ukazatele, kterou je vážený aritmetický průměr.  

Hodnota indexu větší než 2 znamená, že můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci. 

U hodnoty mezi 1 a 2 lze předpokládat potenciální finanční problémy, jde o takzvanou 

šedou zónu a pro hodnotu menší než 1 je firma pravděpodobně ohrožena vážnými 

finančními problémy. (11, str. 111). 
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3 Analýza problému a současné situace 

 

Společnost ASD-ML, s.r.o. je jedním z hlavních poskytovatelů služeb přes čtyři základní 

řetězce: Supply Chain, e-Business, Aftermarket a Entitlement Management. Firma je 

součástí velkého koncernu s 38 pobočkami v 14 zemích.  

Společnost poskytuje svým zákazníkům služby v oblasti kompletací softwaru, 

zdravotnických prostředků, telekomunikací, bezdrátových spojení, skladování, dopravu 

ke konečným uživatelům a zabezpečení toku nezbytné dokumentace. 

 

3.1  Základní údaje o podniku 
 

Datum zápisu:  29. dubna 2005 

Obchodní firma:  ASD-ML, s.r.o.  

Zapsáno:   29. dubna 2005 

Sídlo:    Brno 

Identifikační číslo:  XXX XX XXX 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  Činnost podnikatelských, finančních, organizačních 

a ekonomických poradců, poskytování software a poradenství 

v oblasti hardware a software, zpracování dat, služby databank, 

správa sítí, velkoobchod, zprostředkování obchodu a služeb 

zasilatelství, balicí činnosti, skladování zboží a manipulace 

s nákladem, vydavatelské a nakladatelské činnosti, vázání 

a konečné zpracování knih a dalších tiskovin, kopírovací práce, 

reklamní činnost a marketing, podnikání v oblasti nakládání  

s nebezpečnými odpady. 
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3.2  Strategická analýza společnosti 
 

3.2.1 PESTE analýza 
 

Politické a právní prostředí – nejdůležitější událostí roku 2013 byla bezesporu přímá 

volba prezidenta České republiky, která se konala ve dnech 11. a 12. ledna 2013. 

Výsledky voleb prezidenta 2013 byly pro mnohé voliče překvapením i zklamáním, 

protože Karel Schwarzenberg získal v prvním kole relativně velkou podporu voličů. 

Výsledky v druhém kole však hovoří jasně pro Miloše Zemana. (14, VOLBA-

PREZIDENTA). 

Od 1.1.2014 je v platnosti nový občanský zákoník, který zavádí řadu změn do oblasti 

podnikání i běžného občanského života. Odstraňuje též komplikovanou dualitu mezi 

občanským a obchodním zákoníkem. Speciální úprava pro některé oblasti avšak zůstane - 

například zákoník práce, autorský zákon nebo zákon o obchodních korporacích. I nadále 

platí, že občanský zákoník je nadřazen. Občanský zákoník se zabývá i podnikáním. 

Definuje podnikatele, instituty, obchodní firmy, obchodní tajemství nebo jmění. Smluvní 

problematika je nyní nově upravena pouze občanským zákoníkem, ať už se jedná 

o nájemní, kupní nebo třeba darovací smlouvy. (16, OBČANSKÝ ZÁKONÍK). 

Ekonomické prostředí – je formováno mnoha faktory, které působí na jeho vývoj  

a ovlivňují jeho strukturu. Mezi základní faktory řadíme DPH, kupní sílu koruny, hladinu 

inflace výši mezd a míru nezaměstnanosti. 

 Inflace je obecně definována jako růst cenové hladiny, tj. charakterizuje míru 

znehodnocování měny v přesně vymezeném časovém období. Míra inflace je 

měřena pomocí přírůstku indexu spotřebitelských cen. Průměrná roční míra 

inflace v roce 2013 byla 1,4 %, což je o 1,9 procentního bodu méně než v roce 

2012 a nejnižší hodnota od roku 2009. 

 HDP - klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Představuje souhrn hodnot přidaných 

zpracováním ve všech odvětvích. Meziroční pokles hrubého domácího produktu 

ve třetím čtvrtletí byl korigován z dřívějších 1,3 % na 1,2 %. Negativní vývoj 



 

34 
 

HDP byl důsledkem klesající investiční aktivity a slabé zahraniční poptávky. (17, 

CZSO). 

 

Graf 1: HDP %, r/r, reálně (16, CZSO). 

V letošním roce je prognózován růst všech složek HDP. Mírné oživení spotřeby 

má být podpořeno růstem reálných příjmů. Ten je očekáván v souvislosti 

s poklesem inflace na začátku roku, ale také z důvodu klesajících cen energií  

a rušení regulačních poplatků ve zdravotnictví. (17, INVESTUJEME). 

 Devizové kurzy – to je cena, za kterou se prodávají a nakupují bezhotovostní 

formy cizích peněz. Koncem listopadu 2013 se Bankovní rada ČNB rozhodla 

intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz 

koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR. Důvodem pro intervence byl 

pokles inflace mimo cílové pásmo ČNB a cílem tohoto kroku bylo oslabit korunu 

a uvolnit tak ještě více měnovou politiku.  
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Graf 2: Kurz české koruny k euru / dolaru (17, CZSO). 

 
Sociální prostředí – je jedním z důležitých faktorů vnějšího prostředí, které je zaměřeno 

na oblast sociální, demografickou a kulturní. Výstup analýzy těchto faktorů významně 

ovlivňuje manažerské rozhodování. 

 Počet obyvatel – v Jihomoravském kraji, kde společnost sídlí je registrováno podle 

poslední aktualizace 1 169 734 obyvatel, což je za poslední roky nárůst v desítkách 

tisíc. 

 Průměrná hrubá měsíční mzda – na jednoho zaměstnance zahrnuje všechny 

pracovní příjmy, které byly zúčtovány zaměstnancům evidenčního počtu podle 

příslušných platových a mzdových předpisů. Mzda je počítána za celé národní 

hospodářství, zahrnuje tedy údaje za všechny zaměstnance. Průměrná mzda pro 

rok 2014 byla stanovena na 25 942 korun. V Jihomoravském kraji je za rok 2013 

průměrná mzda 23 593 korun. (18, CZSO). 

 Obecná míra nezaměstnanosti – je počítána jako podíl počtu nezaměstnaných  

na celkové pracovní síle v procentech. Podle údajů Ministerstva práce  

a sociálních věcí ČR dosáhl podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu 

v Jihomoravském kraji k 31. prosinci 2013 8,94 %. Proti konci roku 2012 byl 

zaznamenán nárůst podílu nezaměstnaných, a to o 0,79 bodu. (18, CZSO). 
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Obr. 7: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (18, CZSO). 

Technické a technologické prostředí - jako součást vědy a technologií, představuje 

klíčový prvek zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného 

rozvoje a sociální soudržnosti. Výsledky výzkumu a vývoje a jejich využití hrají 

důležitou roli ve všech oblastech života dnešní společnosti. Zároveň jsou činnosti spojené 

s výzkumem a vývojem náročné jak z hlediska lidských zdrojů, tak z hlediska finančních 

zdrojů. Efektivní alokace finančních a lidských zdrojů v každé oblasti se však neobejde 

bez znalosti charakteristik jeho vývoje až do současné podoby, a proto hrají ukazatele 

vědy a technologií důležitou roli pro určování priorit a tvorbě budoucích politik. 
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Obr. 8: Výdaje na vědu a výzkum (19, CZSO). 

Mezi prioritami je především kvalitní vzdělávání, věda a vývoj nových technologií, které 

jsou podmínkou pro zajištění konkurenceschopnosti firem. (19, CZSO). 

Dopravní infrastruktura je pro zemi s tak výhodnou geografickou polohou, jakou má ČR, 

naprosto klíčová. Každý rok se tak celkový stav české silniční a dálniční sítě zhoršuje. 

Infrastruktura v ČR patří mezi evropský podprůměr. Jako nejhorší je hodnocena silniční 

infrastruktura. 

Ekologické prostředí - systém environmentálního managementu představuje aktivní 

přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému eliminaci dopadů svých činností  

na životní prostředí v rámci globálního systému řízení organizace. Provozní podmínky  

ve firmách by měly být takové, aby nedocházelo k přenosu znečištění mezi jednotlivými 

složkami životního prostředí. Cílem je především snížení celkového negativního vlivu 

na životní prostředí. Technická úroveň zařízení by měla odpovídat normám zejména 

z pohledu dosahované výše emisí, produkce odpadů, materiálové a energetické 

náročnosti. Environmentální vzdělávání je proto nezbytným nástrojem v procesu 
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celoživotního učení. Jeho přínosem jsou pak znalosti včetně nejnovějších poznatků 

výzkumu a vědy a legislativních norem. (20, CENIA). 

 

3.2.2 Oborové (odvětvové) prostředí 
 
 
Úroveň konkurence je závislá na pěti konkurenčních silách, které určují intenzitu 

konkurence v daném odvětví a pomáhá zjistit jeho ziskový potenciál a úspěšnost na trhu. 

Konkurenti v odvětví - mezi hlavní konkurenty společnosti patří několik firem, které působí 

ve stejné oblasti podnikání a to v kompletaci softwaru, telekomunikacích, bezdrátových 

spojeních, skladování a dopravě. 

 Wistron InfoComm (Czech), s.r.o. – je tchajwanská společnost se sídlem  

v Brně. Je předním výrobcem z oblasti informačních technologií 

a telekomunikací, stolních počítačů, serverů a mobilních systémů. Má pobočky  

v Asii, Americe a Evropě. Ve své pobočce v Brně zaměstnává kolem  

300 zaměstnanců. 

 DHL – jeden z největších logistických poskytovatelů na světě. Je součástí 

předního světového poštovního a logistického koncernu, skládajícího se ze tří 

divizí: DHL Express, DHL Global Forwarding, Freight a DHL Supply Chain, 

který nabízí řadu služeb z oblasti logistiky, a to služby skladování, management 

přepravy, zpětnou logistiku, management a optimalizace zásob, balení a odeslání 

zboží, doplňování (just-in-time a kanban), celní makléřství a celní prohlášení.  

V České republice zaměstnává kolem 2 000 zaměstnanců. 

 Banta Global Turnkey, s.r.o. – americká společnost poskytuje řízení 

dodavatelského řetězce, kompletace, testování, balení technologických, 

zdravotnických výrobků a přístrojů, skladování, distribuci, výrobu a opravy 

elektrických strojů, zprostředkování obchodu a služeb, poskytuje poradenství 

v oblasti hardware a software. Ve své pobočce v Brně zaměstnává kolem  

130 zaměstnanců. 



 

39 
 

 Flextronics International s.r.o. - hlavní sídlo celé nadnárodní korporace je 

umístěno v Singapuru. V České republice má své sídlo v Pardubicích,  

kde zaměstnává celkem 150 zaměstnanců. Je předním poskytovatelem výrobních 

služeb v oblasti elektroniky zaměřený na dodání komplexního řešení. Nabízí 

svým klientům plánování a nákup materiálů, distribuci náhradních dílů, 

skladování řízené zákazníkem, ale také zpětnou logistiku, recyklace a likvidace 

odpadu. 

 Moep Czech Republic s.r.o. – švýcarská společnost, která působí v oboru 

telekomunikačních zařízení, jejím předmětem činnosti je výroba, instalace, 

opravy elektrických strojů a přístrojů, mikrovlnných antén, elektronických, 

telekomunikačních zařízení. Ve své pobočce v Brně zaměstnává kolem  

450 zaměstnanců. 

Potenciální noví konkurenti – nová konkurence může pro firmu znamenat potencionální 

hrozbu, ale také impuls pro oživení, zpestření či zefektivnění podnikatelských aktivit 

zavedené firmy.  

Pro společnost ASD-ML, s.r.o. je hrozba nové konkurence reálná, poněvadž v oblasti  

ve které působí, nejsou velké pořizovací náklady na nákladné montážní linky,  

nebo technologie, což je pro vstupující subjekty důležité, poněvadž v případě neúspěchu 

rychle můžou potencionálně z trhu. Hrozba vstupu nových konkurentů na trh hrozí 

především od firem, které jsou součástí světových řetězců. Právě světové řetězce jsou 

totiž schopny překonat vstupní bariéru, danou náklady na vybudování a vybavení nových 

hal a zároveň náklady na oslovení potenciálních zákazníků, neboť mají za sebou sílu 

kapitálu nadnárodních společností. 

Novým potencionálním konkurentem je podle posledních informací internetový obchod 

Amazon, který nejpozději koncem roku 2014 plánuje otevřít u Prahy a Brna dvě nová 

distribuční centra. Práci chce dát až deseti tisícům lidí. Distribuční centra v České 

republice se tak mají stát součástí sítě celkem 25 distribučních center Amazonu 

rozmístěných v sedmi evropských zemích. Příchod Amazonu by tak znamenal velké 

přitvrzení v už tak dost konkurenčním prostředí. 
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Dodavatelé - představují jeden důležitých klíčových prvků ve firmě, který má  

v konečném důsledku velký vliv na zisk podniku. Společnost ASD-ML, s.r.o. vynakládá 

značné prostředky na nákup vstupů a proto věnuje patřičnou pozornost dodavatelsko-

odběratelským vztahům. Zajištění kvalitního nákupu je podmíněno velkým množstvím 

činností, které předcházejí samotné dodávce materiálu. Patří sem především výběr 

dodavatele, posouzení nabídek, určení frekvence a velikosti dávek dodávaného materiálu 

až po konečné hodnocení dodavatelů, které prověřuje požadovanou úroveň dodacích lhůt, 

plnění dodacích termínů a dodržování správného objemu dávek materiálu. 

Mezi naše přední dodavatele patří: 

 Rompa CZ - lisování plastových dílů a jejich potisk pro spotřební elektroniku 

 GRAFOBAL a.s. - výroba obalů, etiket, prospektů a letáků 

 JAMNIK D.O.O. – dodavatel pro papírové a kartonové obaly 

 SVS s.r.o. - vyrábí samolepící etikety v rolích 

 Inovac s.r.o. - výroba standardních druhů obalů pro software, audio a video  

 OBALIA s.r.o. - produkuje obaly a sady mikrotenových sáčků 

 TRIDAS s.r.o. - výroba obalů a obalových materiálů z nasávané kartonáže 

 

Společnost ASD-ML, s.r.o. se snaží prohlubovat dobré vztahy s dodavateli tak,  

aby vztahy zůstaly pro obě strany vzájemně výhodnými, to vede k podstatnému snížení 

případných reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod a zabezpečení stability 

dodávek. 

 

Odběratelé – společnost nachází své zákazníky nejen v České republice, ale v celém 

světě. Mezi její klienty patří známé mezinárodní společnosti z oblasti zdravotní péče, 

elektroniky a mobilních komunikací, kterým poskytujeme kompletace výrobků, 

skladování a distribuci hotových výrobků. Zákazníkům dodáváme na základě jejich 

objednávek zboží na smluvně určené místo. 
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Mezi odběratele patří společnost Philips, která je přední světovou firmou v systémech 

domácí zdravotní péče. Dalším významným zákazníkem je společnost Sony Mobile 

zaměřená na mobilní komunikaci a mnoho dalších. Společnost ASD-ML, s.r.o. má  

se svými zákazníky uzavřené dlouhodobé písemné dohody o spolupráci odsouhlasené 

oběma stranami. Na základě těchto smluv jim poskytuje komplexní řešení v rámci celého 

dodavatelského řetězce. 

3.2.3 McKinseyho model 7S 
 
 
Strategie - společnost ASD-ML, s.r.o. se snaží především o udržení stávajících 

zákazníků, pro které poskytuje služby v oblasti logistiky a o získání nových zákazníků, 

kteří by pomohli k naplnění kapacit pronajatých hal. Společnost proto dělá maximum. 

Vlastní několik certifikátů nejznámějších standardů kvality. Získala certifikaci systému 

managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001, aby prokázala svoji schopnost 

trvale poskytovat službu, která splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky 

předpisů. Dále certifikát environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 

14001:2005, který specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu 

tak, aby organizace měla možnost formulovat politiku a stanovovat cíle, které zahrnují 

jak zákonné požadavky a informace o významných environmentálních dopadech,  

tak pomáhají měřit dopady a přijímat preventivní opatření. Mezi další patří i získání 

certifikace ISO 13485:2003, která stanovuje požadavky na systém managementu kvality 

v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost poskytovat zdravotnické 

potřeby a příslušné služby. 

Od roku 2010 společnost vlastní certifikát TAPA-A. Hlavním důrazem kladeným  

na tento certifikát je hledání řešení u bezpečnostních hrozeb v oblasti nákladní 

autodopravy. Certifikace TAPA garantuje dodržování ochrany a bezpečnosti zásilek při 

jejich přepravě a uskladňování. Pro dosažení certifikátu typu A je nutné splňovat všechna 

bezpečnostní kritéria na 100 %. 

Společnost se snaží hledat nová zlepšení, identifikovat a odstraňovat příčiny nedostatků  

a případných chyb v procesech. K tomu ji napomáhá Lean Sigma model, který 

představuje logickou evoluci a spojení několika nástrojů pro zlepšování, které byly  

po desetiletí vyvíjeny, od původních procesů Henryho Forda při výrobě Modelu T. Lean 
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Sigma zahrnuje rychlost a přínosy Lean s kvalitou a změnami řízení Six Sigma - to vše 

při rychlosti metod Lean. K tomu se používají Lean nástroje k odstranění zbytečných 

aktivit a časových prodlev a plýtvání z tradičních Six Sigma, čímž se snižuje průměrná 

doba na projekt z šesti měsíců až na šest týdnu. Sloučením těchto dvou postupů lze 

docílit jeden hladký proces, který dosahuje rychlé zlepšení. Firma vytvořila v lonském 

roce nové oddělení kde zaměstnává dva pracovníky, kteří byli externě proškoleni  

na Interquality Black Belt a Green Belt a teď sami řídí procesy zlepšování ve firmě. 

Struktura – základní organizační struktura vedení společnosti ASD-ML, s.r.o. Tato 

struktura se dále člení po jednotlivých odděleních. 

 

 

Obr.9: Organizační struktura (Interní materiály firmy). 

 

Systémy řízení - Společnost ASD-ML, s.r.o. používá v současné době dva ERP 

informační systémy IFS a SAP. Tyto aplikace nabízejí rozšířenou funkcionalitu ERP 

především řízení dodavatelského řetězce, majetkovou evidence a řízení vztahů  

se zákazníky. ERP je zkratka pro Enterprise Resource Planning - podnikové plánovaní. 

Příjem zákaznických objednávek se uskutečňuje pomocí technologie EDI (elektronická 

komunikace). ERP systém slučuje jednotlivé oblasti: oddělení péče o zákazníka, nákup, 
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plánování, výrobu, skladové hospodářství a distribuci. To vše pod dohledem kvality  

a   s provázaností v celém toku na finanční oddělení.  

ERP řešení integruje velmi rozsáhlý a komplexní systém, především pomáhá vytvářet  

a aktualizovat rozsáhlé databáze materiálů, dodavatelů, zákazníků, majetku, účtů, 

zpracování obchodních dokumentů (objednávky, kontrakty, faktury, dobropisy, celní 

deklarace), sledování a plánování nákladů na výrobu, sledování neshod ve výrobě. Dále 

umožňuje vytvářet a prezentovat požadované přehledy, statistiky a základní analýzy 

zpracování výsledků všech aktivit ve finančním účetnictví. 

Výběr konkrétního informačního systému, ve kterém bude proces příjmu zákaznických 

objednávek implementován, je volbou zákazníka. 

Vybavení ve firmě IT technologií je na vysoké úrovni, avšak je udržován firemní 

standard. Tzn., že firma nevlastní, co se týče poruch systému IT podporu. Má pouze dva 

zaměstnance na údržbu hardware. 

IT podpora v oblasti software je pro všechny pobočky centralizována do Indie  

a komunikace ohledně závad a případných problémů je na webovém rozhraní. Data jsou 

uchovávána a hromadně zálohována na vzdálených terminal serverech v USA, proto je 

někdy odezva pomalejší a může nastat problém při potřebě obnovy dat pro jednotlivého 

uživatele, kde není vždy zcela možné data ze zálohy kompletně obnovit. 

Společnost nejen pro oblast IT přistoupila k centralizaci. Tato změna postihla i oddělení 

nákupu, které bylo transferováno do Číny. Bohužel pro pobočku v Brně je časový posun 

+6 hodin v době trvání českého letního času a +7 hodin v době zimního času. Problémy 

se pak neřeší okamžitě. Také finanční oddělení je částečně přesunuto do Indie, což vede  

k problémům s komunikací a často i k opoždění účtování. 

Spolupracovníci - zdravý, výkonný a spolehlivý pracovník je zárukou úspěchu každé 

organizace. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je neodmyslitelnou součástí péče  

o lidské zdraví a o uchování pracovní aktivity člověka po co nejdelší část jeho života.  

Ve svém dopadu má pak přímý vliv na úspěšnou seberealizaci a spokojenost jedince, 

efektivitu výroby v podnikání a hospodářskou prosperitu firmy. Společnost má zájem 

vytvářet stabilní, výkonný, tvůrčí tým spolehlivých pracovníků.  
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Společnost ve své pobočce v Brně zaměstnává kolem 550 zaměstnanců na hlavní 

pracovní poměr. Pozice pracovníků ve výrobě, distribuci a skladu jsou nově obsazovány 

brigádníky, které zajišťují personální agentury. Právě na dělnických pozicích je neustála 

fluktuace zaměstnanců i brigádníků, ale také bohužel i vysoká absence, což je zásadním 

problémem ve společnosti. 

Styl – na vedení firmy je kladen těžký úkol, jenž spočívá hlavně v řízení podřízených 

zaměstnanců, jejich úkolování, kontrole plnění, usměrňování, další motivaci, stimulaci  

a podpoře pro správné plnění činností. Dobrý manažer má potenciál rozvíjet nejen své 

podřízené, ale zároveň je to vzor a zástupce společnosti i navenek. Zajišťuje komunikaci 

a prezentaci celé společnosti. Manažer, nebo vedoucí pracovník je také ve většině 

případů i hlavním důvodem výpovědí a odchodu ze zaměstnání. Zaměstnanec podává 

výpověď většinou kvůli svému vedoucímu, než kvůli samotné práci či společnosti. 

Vedení společnosti se snaží o informovanost nižších vedoucích zaměstnanců především 

formou krátkých porad, kde předává informace o novém vývoji ve společnosti, diskutují 

o požadovaných úkolech a jejich plnění. Některým účastníkům pracovních porad,  

to nemusí vždy připadat přínosné, ale jako ztráta času spojená s pocity frustrace, avšak 

rozpoznat firemní problémy a jejich analýza je často prostředkem pro zvyšování pocitu 

sounáležitosti. 

Schopnosti - předpokladem naplnění cílů společnosti je fungující zaměstnanec. V naší 

firmě se personální oddělení stará o rozvoj zaměstnanců v souladu se vzdělávacími 

potřebami. Patří sem systém sociálních, ekonomických, organizačních, technických, 

výchovně vzdělávacích a zdravotních potřeb. Vedoucí pracovníci se podílejí na tvorbě 

adaptačních plánů, kontrole a spolupráci při adaptačním procesu nově nastupujících 

zaměstnanců nebo zaměstnanců přeřazených na novou pozici. Vzdělávání není 

považováno za nutný výdaj, ale za investici. Neboť výdaje na vzdělávání, výcvik a rozvoj 

zaměstnanců lze považovat za účelně vynaložené investice přinášející významné 

výsledky v podobě zvýšení výkonu podniku a zisku.  

Vzdělávání zaměstnanců je velmi důležité, zejména v oblasti managementu jakosti  

a interního školení počítačového systému IFS a SAP. Pro kancelářské zaměstnance je zde 

možnost vzdělávání v kurzech angličtiny a elearningového školení programu Excel.  

Pro nižší a střední management jsou organizována školení, které zahrnují oblasti jako 
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zavádění změn, komunikace, tvorba motivačního prostředí, konfrontace, podstata 

vnímání, úloha a odpovědnost vedoucího, úloha a užitečnost systému, přístup k řešení 

problémů, podstata a příčiny ztrátových časů a styly řízení. 

Sdílené hodnoty - cesta k úspěšnému fungování společnosti je založena na vytváření 

hodnot pro společnost. Máme zodpovědnost ke svým zaměstnancům, dodavatelům  

i zákazníkům. Společnost vyžaduje, aby všichni zaměstnanci, funkcionáři a ředitelé 

dodržovali všechny zákony, pravidla a předpisy, které se vztahují na společnost na všech 

místech, kde společnost podniká. Proto stanovila Kodex zásad etického chování, který 

vychází z principů vlastní zodpovědnosti, upřímnosti, loajality k firmě a respektu vůči 

ostatním lidem a životnímu prostředí a který se všichni zaměstnanci zavázali dodržovat. 

3.2.4 SWOT analýza 
 

Na základě analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, jsem stanovila silné a slabé stránky 

společnosti, její příležitosti a případné hrozby. 

Silné stránky 

 Velká nadnárodní společnost 

 Zdokonalování firemních procesů pomocí Lean Sigma modelu 

 Kvalita a velké pracovní zkušenosti vedení společnosti 

 Získání certifikace systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 

 Certifikát environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 
14001:2005 

 Získání certifikace ISO 13485:2003 – která stanovuje požadavky na systém 
managementu kvality v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji 
schopnost poskytovat zdravotnické potřeby a příslušné služby 

 Certifikát TAPA-A jako garance ochrany a bezpečnosti zásilek 

 Vysoká úroveň interních počítačových systémů IFS a SAP 

 Kodex zásad etického chování 
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Slabé stránky 

 IT podpora a záloha dat v zahraničí 

 Velká fluktuace zaměstnanců 

 Pozice pracovníků ve výrobě a skladu jsou nově obsazovány brigádníky 

 Oddělení nákupu transferováno do Číny, časový posun oproti ČR tak je +6 hodin 
v době trvání českého letního času a +7 hodin v době zimního času. Problémy  
se neřeší okamžitě. 

 Finanční oddělení částečně přesunuto do Indie - účtování, problém s komunikací 

Příležitosti 

 Bankovní sektor není považován v současné době za faktor nestability  

 Mírné oživení spotřeby kupujících 

 Nadále pokračuje zájem zahraničních investorů o podnikání v ČR  

 Brno má výhodnou geografickou polohu  

 Růst úrovně služeb v oblasti logistiky  

 Posilování konkurenceschopnosti České republiky na evropském trhu 

Hrozby 

 Opakované politické krize, rozpad politického systému 

 Růst cen hlavních výrobních vstupů a výstupů 

 Výsledky ekonomiky a struktura vývoje cen neumožňují firmám zvyšovat mzdy 

 Odklon některých investic směrem do zemí s nižšími náklady 

 Infrastruktura v ČR patří mezi evropský podprůměr. Jako nejhorší je hodnocena 
silniční infrastruktura. 

 Stávající konkurence je silným protivníkem na trhu 

 V ČR bude nejpozději příští rok otevřeno nové logistické centrum internetového 
distribučního obchodu Amazon, které se bude nacházet v Brně. Má zde nově 
vzniknout zhruba dva tisíce stálých a tři tisíce sezónních pracovních míst, což 
způsobí zvýšenou fluktuaci zaměstnanců. 

 Možná nespolehlivost dodavatelů. 
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Přehled hlavních ukazatelů je shrnut v obr.10. 

 
Obr.10: Matice SWOT společnosti ASD-ML, s.r.o. (vlastní zpracování) 

Společnost by se měla snažit využít příležitostí a silných stránek a naopak eliminovat 

hrozby a slabé stránky.    

 Příležitosti. Hlavní příležitostí pro společnost, je stále trvající zájem zahraničních firem 

o investice v ČR a klíčová poloha Brna. Rovněž logistika má nárůst úrovně                      

v poskytovaných službách, což je pozitivní pro budoucí investory. 

 Hrozby. Mezi hlavní hrozby patří odklon zahraničních firem do zemí s nižšími náklady. 

Vstup nových firem do oboru a v posledních letech opakované politické krize. 

Silné stránky. Sem patří zejména velké pracovní zkušenosti vedení společnosti, 

spolehlivý informační systém SAP a IFS, ale také zdokonalování firemních  procesů 

využitím  postupů Lean Sigma modelu. 

Slabé stránky. Především velká fluktuace zaměstnanců,  IT podpora a záloha dat            

v zahraničí jsou slabými stránkami společnosti. Také obsazování pracovních míst 

především ve výrobě patří do této kategorie a to především proto, že brigádníci nejsou 

zainteresováni do chodu firmy a nemají motivaci pracovat nad rámec svých standardních 

poviností. 
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4 Hodnocení finanční situace podniku 

V této kapitole bude hodnoceno finančního zdraví podniku ASD-ML, s.r.o. . Při analýze 

se bude vycházet z dat finančních výkazů společnosti za období 2009 – 2012. V hlavní 

části práce budou zmíněny výsledky ukazatelů, které budou zaznamenány do tabulek. 

Také budou zpracovány celkové položky rozvany a výkazu zisku a ztrát, které se budou 

nacházet v příloze této práce. 

Současně bude analyzována i finanční situace konkurenčního podniku Moep Czech 

Republic s.r.o. Všechny hodnocené ukazatele budou zpracovány v tabulkách a nachází  

se  v příloze 3. 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 
 
 
Absolutní ukazatele slouží zejména k analýze vývojových trendů pro srovnání vývoje 

v časových řadách. 

4.1.1 Horizontální analýza 
 
Tato analýza využívá absolutních a rozdílových ukazatelů, sleduje vývoj zkoumaných 

hodnot v čase. Zjišťuje procentní změny jednotlivých účetních výkazů k výchozímu roku. 

Vybrané položky horizontální analýzy aktiv společnosti ASD-ML, s.r.o. jsou zobrazeny  

v tabulce 1. 

Tabulka 1: Horizontální analýza aktiv společnosti ASD-ML, s.r.o. za období 2009 - 2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka rozvahy /rok 
Změna 2010 - 2009 Změna 2011 - 2010 Změna 2012 - 2011 
V tis. Kč v % V tis. Kč v % V tis. Kč v % 

  AKTIVA CELKEM -64,658 -15.04 373,593 102.26 136,139 18.42 
B. Dlouhodobý majetek -4,503 -8.21 6,127 12.16 -12,558 -22.23 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 147 167.05 430 182.98 -136 -20.45 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek -4,650 -8.49 5,697 11.36 -12,422 -22.25 
C. Oběžná aktiva -56,829 -15.96 366,413 122.46 152,141 22.86 
C. I. Zásoby -3,353 -6.29 226,281 453.08 -64,063 -23.19 
C. II. Dlouhodobé pohledávky 955 0.00 1,430 149.74 4,182 175.35 
C. III. Krátkodobé pohledávky -63,642 -28.89 197,064 125.81 72,123 20.39 
C. VI. Krátkodobý finanční majetek 9,211 11.17 -58,362 -63.65 139,899 419.78 
D. I. Časové rozlišení -3,326 -17.42 1,053 6.68 -3,444 -20.48 
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Výsledky horizontální analýzy aktiv ukazují viditelný rostoucí trend v oblasti celkových 

aktiv, především v roce 2011 kdy obrovský nárůst způsobilo navýšení oběžný aktiv  

o více než 120 %, přičemž největší podíl mají zásoby a to 450 %. Tento nárůst byl 

zapříčiněn příchodem nového zákazníka a tudíž nákupem velkého množství materiálu  

do výroby. V posledním roce je markantní především nárůst krátkodobého finančního 

majetku o více než 400 %, který byl způsoben navýšením na bankovních účtech. 

Složení a výše aktiv společnosti ASD-ML, s.r.o. za období 2009 – 2012 je znázorněno 

v grafu 4. 

 

Graf 3: Vývoj struktury jednotlivých složek aktiv společnosti ASD-ML, s.r.o. za období 

2009 – 2012 (v tis. Kč)  

 

Horizontální analýza aktiv konkurence 

Srovnání výsledků horizontální analýzy aktiv s konkurenční společností jsou značně 

rozdílné. Celková aktiva společnosti Moep Czech Republic s.r.o. ve sledovaném období 

mají tendenci po všechna období klesat. Pokles je způsoben jednak poklesem hodnoty 

dlouhodobého hmotného majetku, tak i dlouhodobého finančního majetku. Největší 

pokles zaznamenal především rok 2010. Dlouhodobý hmotný majetek v prvních 

hodnocených obdobích přibývá na své hodnotě, ale v roce 2012 zaznamenává pokles. 

Celkově klesá i hodnota dlouhodobého finančního majetku, kdy největší pokles je 
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zaznamenán v roce 2010. Na poklesu celkových aktiv má svůj značný podíl i hodnota 

oběžného majetku. Trend hodnoty oběžného majetku je opět klesající. Struktura aktiv je 

zobrazena v grafu 5. 

 

Graf 4: Vývoj struktury jednotlivých složek aktiv konkurenční společnosti Moep Czech 

Republic s.r.o. za období 2009 – 2012 (v tis. Kč)  

 

Horizontální analýza pasiv 

Druhá část horizontální analýzy rozvahy sleduje analýzu pasiv, což jsou zdroje 

financování podniku. Vývoj celkových pasiv kopíruje vývoj celkových aktiv. V tabulce 2 

jsou uvedeny vybrané položky horizontální analýzy pasiv společnosti ASD-ML, s.r.o.  

Tabulka 2: Horizontální analýza pasiv společnosti ASD-ML, s.r.o. za období 2009 - 2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka rozvahy /rok 
Změna 2010 - 

2009 
Změna 2011 - 

2010 
Změna 2012 - 

2011 
V tis. Kč v % V tis. Kč v % V tis. Kč v % 

  PASIVA CELKEM -64,658 -15.04 373,593 102.26 136,139 18.42 
A. Vlastní kapitál  28,290 30.84 28,272 23.56 28,838 19.45 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 24,631 36.83 28,290 30.91 28,272 23.60 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-)                         3,659 14.86 -18 -0.06 566 2.00 

B. Cizí zdroje -92,460 -27.37 345,321 140.76 107,301 18.17 
B. I. Rezervy -1,085 -14.67 2,015 31.92 559 6.71 
C. I. Časové rozlišení -488 0.00 0 -100.00 0 0.00 
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Vlastní kapitál zaznamenal meziroční nárůst ve všech sledovaných obdobích. Tento 

nárůst je způsoben především výrazným navýšením výsledku hospodaření z minulých let, 

který je především díky nerozdělenému zisku minulých let a který si drží stabilní kladný 

vývoj. V rámci cizích zdrojů je zde patrný kolísavý trend, kde velký nárůst v roce 2011 je 

díky krátkodobým závazkům, které byly především určeny na nákup oběžných aktiv  

pro nového klienta. Struktura pasiv společnosti ASD-ML, s.r.o. za sledované období je 

zobrazena v grafu 6. 

 

Graf 5: Vývoj struktury jednotlivých složek pasiv společnosti ASD-ML, s.r.o.  za období 

2009 – 2012 (v tis. Kč)  

 

Horizontální analýza pasiv konkurence 

Vlastní kapitál konkurenční společnosti od počátku sledovaného období klesá. Největší 

pokles je patrný především v roce 2011, o téměř 17 %. Ve sledovaném období došlo  

ke snížení základního kapitálu o více než 1 mil. Kč. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období vykazuje kromě roku 2010 ztrátu o více než 60 %.  

Cizí zdroje mají kolísavý charakter. V roce 2012 je zaznamenán pokles o téměř 19,5 %. 

Jedná se především o pokles krátkodobých závazků, které se evidentně snaží konkurenční 

firma snižovat. Struktura jednotlivých položek pasiv je zobrazena v grafu 7. 
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Graf 6: Vývoj struktury jednotlivých složek pasiv konkurenční společnosti Moep Czech 

Republic s.r.o. za období 2009 – 2012 (v tis. Kč)  

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V tabulce 3 je zpracována horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti  

ASD-ML, s.r.o. ve sledovaném období. 

Tabulka 3: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti ASD-ML, s.r.o.  

za období 2009-2012 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Výkazu zisku a 
ztráty/rok 

Změna 2010 - 2009 Změna 2011 - 2010 Změna 2012 - 2011 
V tis. Kč v % V tis. Kč v % V tis. Kč v % 

II. Výkony                               -104,846 -10.02 258,722 27.49 805,027 67.09 

II. 1 Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb -111,375 -10.62 246,982 26.34 827,961 69.89 

B. Výkonová spotřeba                         -174,150 -21.98 286,807 46.41 760,756 84.08 
B. 
1. 

Spotřeba materiálu a 
energie -54,942 -12.57 209,435 54.82 622,840 105.30 

B. 
2. Služby -119,208 -33.56 77,372 32.79 137,916 44.01 

+ Přidaná hodnota                       69,304 27.30 -28,085 -8.69 44,271 15.00 
C. Osobní náklady 42,339 19.44 -12,879 -4.95 12,984 5.25 
C. 
1. Mzdové náklady 29,082 18.29 -9,523 -5.06 11,589 6.49 

* Provozní výsledek 
hospodaření     27,148 157.46 -31,413 -70.77 46,368 357.34 

* Finanční výsledek 
hospodaření                                             -24,603 -157.48 33,283 -370.63 -49,913 -205.38 

** Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost      3,659 14.86 -18 -0.06 566 2.00 

*** Výsledek hospodaření za 
účetní období (+/-)    3,659 14.86 -18 -0.06 566 2.00 
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Výkaz zisku a ztráty je citlivý na externí vlivy jako jsou ceny, úroky, daň z příjmů atd., 

ale i na vnitřní vlivy vývoj objemu prodeje, cen, výrobně technologické změny a změny 

výrobního sortimentu. 

Z horizontální analýzy lze vyčíst za celé sledované období vzestupný nárůst tržeb  

za prodej vlastních výrobků a služeb, což je velkém pozitivem pro firmu, ale především 

dynamika tohoto nárůstu. S tímto nárůstem tržeb je spojen také nárůst jednotlivých 

položek nákladů. Společnost také prodala v posledním roce značnou část dlouhodobého 

majetku a materiálu což mělo také velký vliv na navýšení provozního výsledku 

hospodaření, jakož i přidaná hodnota která se po propadu v roce 2011 opět dostala  

do kladných hodnot. 

Výsledek hospodaření z finanční činnosti má po celé sledované období zápornou 

hodnotu, na tento výsledek mají velký vliv kurzové ztráty, bankovní poplatky  

a nákladové úroky. 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty konkurence 

Ukazatele z oblasti tržeb za prodej zboží mají ve sledovaném období v posledním roce 

znažný pokles, který je avšak doprovázen podobným poklesem nákladů na prodej zboží. 

Hodnota výkonů má klesající trend. Velmi pozitivní je po propadu v roce 2011 u přidané 

hodnoty značný nárůst v posledním roce. 

Společnost také prodala v posledním roce značnou část dlouhodobého majetku  

a materiálu což mělo také velký vliv na navýšení provozního výsledku hospodaření. 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost byl značně ovlivněn výsledky z finanční činnosti  

a proto zde dochází k postupnému poklesu. 

 

4.1.2 Vertikální analýza 
 

Vertikální analýza zobrazuje podíl jednotlivých položek na jejich agregovaných 

hodnotách. Takto je tedy možné sledovat změny ve struktuře jednotlivých položek 

finančních výkazů v čase. 
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Za pomocí vertikální analýzy rozvahy je možné sledovat strukturu aktiv a pasiv podniku, 

která nás informuje o poměru jednotlivých položek výkazu vztaženo k celkové sumě. 

Tabulka 4 znázorňuje vertikální analýzu aktiv společnosti ASD-ML, s.r.o. Hlavní položky 

rozvahy jsou uvedeny v procentním vyjádření z celkových aktiv. 

Tabulka 4: Vertikální analýza aktiv společnosti ASD-ML, s.r.o. za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka rozvahy vyjádřena v % /rok 2009 2010 2011 2012 

  AKTIVA CELKEM 100.00 100.00 100.00 100.00 
B. Dlouhodobý majetek 12.76 13.79 7.65 5.02 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.02 0.06 0.09 0.06 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 12.74 13.72 7.56 4.96 
C. Oběžná aktiva 82.80 81.90 90.08 93.45 
C. I. Zásoby 12.39 13.67 37.38 24.24 
C. II. Dlouhodobé pohledávky 0.00 0.26 0.32 0.75 
C. III. Krátkodobé pohledávky 51.23 42.87 47.86 48.66 
C. VI. Krátkodobý finanční majetek 19.18 25.10 4.51 19.80 
D. I. Časové rozlišení 4.44 4.32 2.28 1.53 

 

U společnosti ASD-ML, s.r.o. převažují jednoznačně oběžná aktiva, která ještě  

ve sledovaném období postupně narůstají. Tento stav je způsoben především velkým 

podílem krátkodobých pohledávek a to zejména pohledávkami z obchodních vztahů. 

V posledních dvou sledovaných obdobích je patrný také nárůst zásob a to především 

materiálu na skladě. 

Dlouhodobý majetek na klesající tendenci a to díky prodejům nepotřebného majetku, 

které firma uskutečnila. 

Vertikální analýza aktiv konkurence 

Vertikální analýza aktiv znázorňuje majetkovou strukturu společnosti. Dlouhodobý 

majetek konkurenta tvoří většinový podíl celkových aktiv, kdy dlouhodobý finanční 

majetek má vyšší podíl v prvních dvou letech sledovaného období a v dalších dvou letech 

převláda dlouhodobý hmotný majetek. Oběžná aktiva se podílí čtvrtinovým podílem  

na celkových aktivech. Z oběžných aktiv pak mají významný podíl krátkodobé 

pohledávky. 
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Vertikální analýza pasiv 

U vertikální analýzy pasiv se dostáváme k velmi důležitým výsledkům, jež nejvíce 

ovlivňují současnou finanční situaci podniku. Je zřejmé, že převažují cizí zdroje nad 

vlastním kapitálem. Vlastní kapitál je největší měrou tvořen položkou výsledku 

hospodaření minulých let, která byla nejvyšší v roce 2010. 

 Negativním jevem je právě klesající poměr vlastního kapitálu. S klesající hodnotou 

podílu vlastního kapitálu také dochází ke zvyšující se potřebě využívat cizích zdrojů, 

které tvoří především krátkodobé závazky. Výsledné hodnoty vertikální analýzy pasiv 

společnosti ASD-ML, s.r.o. jsou znázorněny v tabulce 5. 

Tabulka 5: Vertikální analýza pasiv společnosti ASD-ML, s.r.o. za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka rozvahy vyjádřena v % /rok 2009 2010 2011 2012 

  PASIVA CELKEM 100.00 100.00 100.00 100.00 
A. Vlastní kapitál  21.33 32.85 20.07 20.24 
A. I.   Základní kapitál 0.05 0.05 0.03 0.02 
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 0.00 0.01 0.00 0.00 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 15.55 25.05 16.21 16.92 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-)                         5.73 7.74 3.83 3.30 

B. Cizí zdroje 78.55 67.15 79.93 79.76 
B. I. Rezervy 1.72 1.73 1.13 1.02 
C. I. Časové rozlišení 0.11 0.00 0.00 0.00 

 

Vertikální analýza pasiv konkurence 

U konkurenční společnosti převládají taktéž cizí zdroje nad vlastním kapitálem, avšak 

menší měrou. Cizí zdroje jsou tvořeny jak krátkodobými závazky, ale také vzrůstajicími 

dlouhodobými závazky, kterými podnik řeší krátkodobé závazky z obchodních vztahů. 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tato vertikální analýza není na rozdíl od ostatních zcela jednoznačná, pokud jde  

o vztahovou veličinu, kterou je v případě rozvahy bilanční suma. Vzhledem k tomu,  

že podnik se snaží o generování tržeb za prodej zboží, výrobků a služeb, jsem právě sumu 

těchto položek označila za základnu, ke které se vztahují ostatní položky výkazu zisku  
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a ztráty. Tabulka 6 ukazuje vertikální analýzu výkazu zisku a ztráty společnosti ASD-

ML, s.r.o. ve sledovaném období. 

Tabulka 6: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti ASD-ML, s.r.o.  

za období 2009-2012 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Výkazu zisku a 
ztráty vyjádřena v % /rok 2009 2010 2011 2012 

  Celkové tržby 100.00 100.00 100.00 100.00 
II. Výkony                               99.71 99.63 98.73 99.62 

II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100.00 100.00 100.00 100.00 
B. Výkonová spotřeba                          75.51 65.91 76.37 82.75 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 41.65 40.74 49.92 60.33 
B. 2. Služby 33.86 25.17 26.45 22.42 

+ Přidaná hodnota                        24.20 34.46 24.91 16.86 
C. Osobní náklady 20.76 27.74 20.87 12.93 

C. 1. Mzdové náklady 15.15 20.05 15.07 9.45 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 1.97 2.00 1.88 1.52 
IV. Ostatní provozní výnosy 0.53 0.55 0.10 7.92 
H. Ostatní provozní náklady 0.52 0.37 0.84 7.97 
* Provozní výsledek hospodaření     1.64 4.73 1.10 2.95 
* Finanční výsledek hospodaření                                             1.49 -0.96 2.05 -1.27 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                0.78 0.76 0.76 0.24 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost      2.35 3.02 2.39 1.43 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-)    2.35 3.02 2.39 1.43 

 

Společnost získává tržby pouze za prodej vlastních výrobků a služeb, výkonová spotřeba 

kromě roku 2010 narůstá. Největší měrou se na ní podílí spotřeba materiálu a energie. 

Mzdové náklady mají za poslední tři sledovaná období klesající charakter. Vzhledem 

k porovnání s tržbami jsou u všech výsledků hospodaření velmi nízké hodnoty. Provozní 

výsledek hospodaření je nejvyšší v roce 2010 a to právě díky poklesu výkonové spotřeby 

v tomto roce. 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty konkurence 

Celkové tržby konkurenční společnosti jsou tvořeny většinovým podílem rovněž  

za prodej vlastních výrobků a služeb, ale navíc má firma tržby i z tržeb za prodej zboží. 

Ve sledovaném období největším podílem na tržbách má výkonová spotřeba. Její podíl  

se za celé období pohybuje ve stejné úrovni. Pouze v roce 2012 poklesla oproti předchozímu 

roku o téměř 10 %. Výkonovou spotřebu tvoří ze dvou třetin spotřeba materiálu a energie. 
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Zbylou jedna třetinu tvoří služby. Osobní náklady se ve sledovaném období postupně 

navyšovaly a měly téměř stejnou hodnotu jako přidaná hodnota. Výsledky hospodaření 

dosahují nejvyších hodnot v roce 2010. 

4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
 

Rozdílové ukazatele jsou používány k analýze a řízení finanční situace. Označujeme je 

jako fondy finančních prostředků. Fond je chápán jako seskupení určitých stavových 

položek vyjadřujících aktiva nebo pasiva. Mezi rozdílové ukazatele řadíme čistý pracovní 

kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžně-pohledávkový finanční fond. 

Hodnoty vybraných ukazatelů společnosti ASD-ML, s.r.o. jsou znázorněny v tabulce 7. 

Tabulka 7: Rozdílové ukazatele v letech společnosti ASD-ML, s.r.o. 2009-2012 (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Položka 2009 2010 2011 2012 
ČPK (v tis. Kč) 25,656 60,202 83,309 128,708 
ČPP (v tis. Kč) -247,914 -147,328 -548,996 -515,839 
ČPPFF (v tis. Kč) -27,640 9,304 -195,300 -90,020 

 

Čistý pracovní kapitál je zaměřen na platební schopnost podniku. Je nejvíce 

používaným rozdílovým ukazatelem, který se počítá jako rozdíl mezi celkovými 

oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Velikost čistého pracovního kapitálu 

je klíčovým ukazatelem platební schopnosti podniku. Čím vyšší je čistý pracovní kapitál, 

tím lepší je schopnost podniku hradit svoje finanční závazky.  

Společnost ASD-ML, s.r.o. vzkazuje ve všech sledovaných obdobích kladné podnoty 

které mají vzestupnou tendenci. Pro podnik je to pozitivní. I kdyby byl nucen splatit 

všechny své krátkodobé závazky, tak mu ještě zbudou prostředky na provoz. 

Čisté pohotové prostředky slouží pro sledování okamžité likvidity. Jeho výpočet je 

počítán jako rozdíl mezi pohotovými finančními prostředky a krátkodobými závazky. 

Zde se společnost dostává do záporných čísel, zároveň dochází k prohlubování těchto 

minusových hodnot. Je zřejmé, že tento vývoj pro firmu představuje problémy,  
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které se týkají pohotových peněžních prostředků. Výsledky ukazují, že společnost by 

nebyla schopna uhradit okamžitě svoje splatné závazky. 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond, tento ukazatel je určitým kompromisem 

mezi předchozími ukazateli. Od oběžného majetku jsou odečteny zásoby, dlouhodobé 

pohledávky a krátkodobé závazky. Hodnoty tohoto ukazatele mají rovněž záporné 

hodnoty, kromě roku 2010, kdy byly krátkodobé závazky za celé sledované období  

na nejnižší úrovni. 

Rozdílové ukazatele konkurence 

Čistý pracovní kapitál by měl být v kladných hodnotách, v případě konkurenční společnosti 

jsou hodnoty v záporných hodnotách, to signalizuje problémy s platební schopností, avšak 

pozitivní je, že tyto hodnoty se postupně ve sledovaném období navyšují, což postupně danou 

situaci zlepšuje. Ukazatel čistých pohotových prostředků jasně dokazuje, že konkurenční 

společnost by nebyla schopna rovněž uhradit okamžitě svoje krátkodobé závazky.  

U hodnocení čistého peněžně-pohledávkového finanční fondu se hodnoty daného 

ukazatele opět pohybují v záporných číslech s rostoucím trendem. Společnost přesto trpí 

značnými problémy s platební schopností. 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů 
 

Poměrové ukazatele představují nejrozšířenější metodu, která je považována za samotné 

jádro celé finanční analýzy. Postup výpočtu je založen na poměru - vydělení jedné 

položky jinou položkou. Tyto ukazatele jsou výpočtem v podobě koeficientů  

nebo procentních údajů. 

4.3.1 Ukazatele rentability 
 
Rentabilita je ukazatelem schopnosti podniku dosahovat zisku, vytvářet nové zdroje  

za pomoci investovaného kapitálu. Ukazatele rentability společnosti ASD-ML, s.r.o.  jsou 

uvedeny v tabulce 8. 
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Tabulka 8: Ukazatele rentability společnosti ASD-ML, s.r.o. za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel vyjádřen v %  2009 2010 2011 2012 
ROA  7.65 9.69 5.09 4.30 
ROI  35.85 29.50 25.39 21.25 
ROE  26.85 23.57 19.06 16.28 
ROS 2.30 2.96 2.34 1.41 

 

Rentabilita celkového kapitálu ROA měří efektivitu využití celkového kapitálu. Čím 

vyšší je hodnota ukazatele rentability aktiv, tím lepší pro hodnocení rentability firmy. 

Vyjadřuje, kolik peněžních prostředků podniku připadá na jednu investovanou korunu, 

bez ohledu na zdroje jeho financování. Nejvyšší hodnoty dosáhla společnost v roce 2010, 

poté následoval postupný pokles ke 4 %, což je především klesajícím ziskem v oblasti 

hospodářského výsledeku před zdaněním a růstem nákladových úroků. 

Rentabilita investovaného kapitálu ROI poměřuje vydělané peníze k penězům 

investovaným a informuje nás o čisté rentabilitě podniku. U sledované firmy dochazí 

k sestupnému poklesu, avšak nejnižší hodnota ve sledovaném období překračuje 21 %, 

což jsou velmi dobré výsledky. 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE, neboli míra ziskovosti vlastního kapitálu, je 

ukazatelem kterým vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál přinesl dostatečný výnos.  

Výsledná hodnota ukazatele v roce 2012 poklesla na hodnotu ukazatele 16 %,  

avšak i přesto výrazně překročila doporučenou hodnotu 3 – 5 %. Také při porovnání 

výsledků ROE > ROA nastalo splnění podmínky, a to dokazuje kladné působení finanční 

páky. 

Rentabilita tržeb ROS tento ukazatel tvoří základ efektivnosti celého podniku. 

Rentabilita tržeb vypovídá o tom, jak dokáže podnik hospodařit s prostředky  

a kontrolovat své náklady. Hodnota ukazatele sledované společnosti dosahuje kladných, 

tedy pozitivních hodnot, avšak tyto dosažené výsledky nejsou zrovna nejpříznivější, celkově 

jsou nejnižší ze sledovaných ukazatelů rentability. 
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Ukazatele rentability konkurence  

Hodnota ukazatele ROA charakterizuje že se společnost dostává do zisku. Nejvyšší 

hodnota buda dosažena v roce 2010 a následuje sestupný trend, který avšak i nadále zůstává 

v kladných hodnotách. Pokles hodnoty ukazatele je zejména způsoben výrazným poklesem 

výsledku hospodaření. U ukazatele rentability investovaného kapitálu ROI dosahuje 

konkurenční společnost výrazně vyšších hodnot než společnost ASD-ML, s.r.o. , který je 

způsoben především vysokým hospodářským výsledkem před zdaněním a v roce 2010 

dosahuje více než 65 %. 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE charakterizuje, jak výnosný je podnik pro jeho 

vlastníky a u konkurenční společnosti výsledky kopírují předchozí ukazatele. Pozitivní je 

především, že hodnota ukazatele ROE je vyšší než ROA. Ukazatel ROS vykazuje nižší 

hodnoty a to především díky klesajícím tržbám, avšak tento výsledek převyšuje dosažené 

hodnoty společnosti ASD-ML, s.r.o. . 

 

4.3.2 Ukazatele likvidity 
 

Likvidita je především rozhodující indikátor platební schopnosti podniku, ukazují zda je 

firma schopna dostát svým závazkům. Vypočtené hodnoty likvidity za sledované období 

zobrazuje tabulka 9. 

Tabulka 9: Ukazatele likvidity společnosti ASD-ML, s.r.o. za období 2009-2012 (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 
Běžná likvidita 1.08 1.25 1.14 1.19 
Pohotová likvidita 0.92 1.04 0.67 0.88 
Hotovostní likvidita 0.25 0.38 0.06 0.25 

 

Běžná likvidita udává, kolika Kč oběžného majetku je kryta 1 Kč krátkodobých závazků 

podniku. Ve společnosti ASD-ML, s.r.o. v celém sledovaném období hodnota nedosahuje 

doporučených hodnot. Nejblíže je tomuto doporučení v roce 2010, ale ani tak by firma 

nebyla schopna zaplatit své dluhy veřitelům prodejem oběžných aktiv.  
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Pohotová likvidita poměřuje pohotová oběžná aktiva s krátkodobými závazky. Zde by 

se doporučená hodnota měla pohybovat v rozmezí 0,7 až 1 a to se za sledované období 

firmě povedlo téměř ve všech sledovaných letech. Nejhorší hodnoty dosahuje 

v předposledním roce a to necelých 0,7.  

Hotovostní likvidita je nejpřísnějším ukazatelem, který se také označuje jako okamžitá 

likvidita. Zobrazuje aktuální platební schopnost podniku. Doporučený interval 0,2 až 0,5 

společnost splňuje ve třech sledovaných letech ze čtyř. Nejnižší hodnoty dosahuje v roce 

2011, kdy krátkodobý finanční matetek klesl téměř o dvě třetiny hodnoty předchozích let. 

Ukazatele likvidity konkurence  

Konkurenční společnost má u běžné likvidity velmi nízké vypočtené hodnoty, které 

zdaleka nedosahují doporučeným a jsou nižší než u hodnocené společnosti ASD-ML, 

s.r.o. . Pozitivním jevem je skutečnost, že zde dochází k postupnému nárustu. Rovněž je 

také situace pobobná u pohotové a hotovostní likvidity, kde ani v jednom roce firma 

nedosahuje doporučené hranice, což ukazuje, že firma má značné problémy s platební 

schopností. Porovnání výsledků ukazatelů likvidity společnosti ASD-ML, s.r.o. a 

konkurenční společnosti Moep Czech Republic s.r.o. za sledované období ukazuje, že ve 

vetšině srovnání je společnost ASD-ML, s.r.o. výrazně na lepší úrovni než konkurenční 

firma. Porovnání výsledků zobrazuje graf 7. 

 

Graf 7: Porovnání ukazatelů likvidity společnosti ASD-ML, s.r.o. a konkurenční firmy 

Moep Czech Republic s.r.o.  za období 2009-2012 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.3.3 Ukazatele aktivity 
 
 
Ukazatele aktivity jsou nazývané také ukazateli obratu, měří jak efektivně podnik 

hospodaří se svými aktivy. Hodnoty vybraných ukazatelů aktivity společnosti ASD-ML, 

s.r.o. jsou zobrazeny v tabulce 10. 

Tabulka 10: Ukazatele aktivity společnosti ASD-ML, s.r.o. za období 2009-2012 (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 
Obrat celkových aktiv 2.49 2.62 1.63 2.34 
Obrat stálých aktiv 19.53 19.08 21.62 47.07 
Obrat zásob 20.07 19.15 4.37 9.63 
Doba obratu zásob (dny) 18.18 19.06 83.53 37.90 
Doba obratu pohledávek (dny) 75.15 60.14 107.67 77.24 
Doba obratu závazků (dny) 112.72 91.21 176.09 123.09 

 

Obrat celkových aktiv je nejkomplexnější ukazatel v této skupině poměrových ukazatelů. 

Měří efektivnost využití veškerých aktiv v podniku. Doporučené hodnoty jsou 1,6 – 3. 

Společnost ASD-ML, s.r.o. tyto hodnoty splňuje a to značí, že hospodaří se svým 

majetkem efektivně. 

Obrat stálých aktiv informuje o efektivnosti a intenzitě využití budov, strojů a zařízení. 

V prvních třech letech sledovaného období se hodnota pohybuje kolem hodnoty 20  

a v posledním roce sledovaného období se hodnota zvýšila dokonce až k 50. 

Obrat zásob vyjadřuje kolikrát za rok jsou zásoby ve společnosti přeměněny v jinou 

formu majetku a ta zase znovu naskladněna. Obecně platí, že čím je hodnota obratu zásob 

vyšší, tím lépe. Společnost má hodnotu ukazatele v prvním dvou letech značně vysokou 

kolem 20 a poté dochazí k poklesu ke 4. V posledním roce ale dochází opět k nárůstu 

k hodnote 10. 

Doba obratu zásob (dny) je to doba, kterou jsou zásoby v podniku drženy. První dvě 

sledované období je počet dnů v normě, avšak v roce 2011 dochází ke skokovému 

nárůstu počtu dnů na 83 a to především z důvodu nárůstu zásob materiálu pro nového 

zákazníka. V dalším roce počet dnů obrátkovosti klesá na necelých 38 dnů. 
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Doba obratu pohledávek (dny), jedná se o průměrný počet dnů, za které dostane podnik 

zaplaceno od svých odběratelů. Čím nižší počet dnů, tím pro podnik lépe. Ve sledovaném 

období je výsledkem kolísání hodnot, přičemž v roce 2011 je počet dnů 107, což svědčí  

o špatné platební moralce zákazníků. 

Doba obratu závazků(dny) kopíruje trend doby obratu pohledávek, jen je násobně 

vyšší. Je obecně doporučováno aby se tato situace dodržovala, neboť když nedostane 

podnik zaplaceno, nemůže sám zaplatit bez toho, aniž by se více zadlužoval. 

Ukazatele aktivity konkurence 

Obrat celkových aktiv firma udržuje stále ve stejné hodnotě, těsně nad hodnotou 1,  

což nesplňuje doporučené hodnoty a je to méně než u společnosti ASD-ML, s.r.o.  

Je na místě zvážit snížení celkových aktiv společnosti. 

Obrat stálých aktiv vykazuje klesanící trend, přičemž nejvyšší hodnota v tomto období je 

4,77. Tento ukazatel vykazuje vyšší hodnoty, než obrat celkových aktiv, a to je 

v pořádku, ale proti výsledkům tohoto ukazatele u hodnocené společnosti ASD-ML, s.r.o. 

je tento výsledek velmi nízký. 

Obrat zásob má klesající trend, avšak sledované hodnoty jsou celkově vyšší,  

než u hodnocené společnosti. V prvních dvou hodnocených letech jsou téměř 

srovnatelné, ale od roku 2011, následuje u hodnocené společnosti ASD-ML, s.r.o. velký 

pokles ukazatele, zatímco konkurenční společnost si vede podstatně lépe. 

Délka doby obratu zásob má opačný trend, než obrat zásob, ve sledovaném období,  

což ukazuje na negativní vývoj, poněvadž firmy se snaží zkracování průměrné délky obrátky 

a ne opak. 

Je pravidlem, že doba obratu pohledávek by měla být pokud možno co nejkratší.  

Za sledované období je patrný kolísavý trend, kdy nejvyšší hodnota je v roce 2011, avšak 

v následujícím roce je zde příznivý pokles, což signalizuje zlepšení platební morálky 

zákazníků. 

U doby obratu závazků je pozitivní, že platí pravidlo, aby doba obratu závazků byla delší, 

než doba obratu pohledávek, ale doba kolem 200 dnů je poněkud dlouhá doba a lze zde 

očekávat problémy ohledně opožděných plateb od dodavatelů. 
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4.3.4 Ukazatele zadluženosti 
 
Tyto ukazatele poměřují závislost, jak je firma financována cizími zdroji v porovnání se 

svými, je hodnocena optimální finanční struktura podniku.  

Jednotlivé ukazatele hodnocení zadluženosti společnosti ASD-ML, s.r.o. jsou zobrazeny 

v tabulce 11. 

Tabulka 11: Ukazatele zadluženosti společnosti ASD-ML, s.r.o. za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka  2009 2010 2011 2012 
Celková zadluženost (v %) 78.55 67.15 79.93 79.76 
Míra samofinancování (v %) 21.45 32.85 20.07 20.24 
Úrokové krytí 1,730.68 35,410.00 102.03 9.62 

 

Celková zadluženost podniku vypovídá o tom, na kolik je majetek podniku financován 

cizími zdroji a ukazuje, jaký je podíl vlastních a cizích zdrojů, přičemž za ideální poměr  

se považuje podíl 50:50. Hodnocená společnost vykazuje kolísavý trend, který se však 

pohybuje ve vyšších hodnotách až k 80, daleko vyšších než jsou doporučované, což je 

zadluženost s vysokým rizikem. 

Míra samofinancování je doplňující ukazatel celkové zadluženosti podniku, který 

ukazuje opačný trend. Vyjadřuje proporci v jaké jsou aktiva společnosti financována 

vlastním kapitálem. 

Úrokové krytí je poměrový ukazatel, který informuje o tom, kolikrát jsou úroky  

s poskytnutých úvěrů pokryty výsledkem hospodaření firmy za konkrétní účetní období. 

Čím vyšší je tento ukazatel, tím je finanční situace podniku lepší. Ukazatel vykazuje 

velmi vysoké hodnoty, zejména v roce 2010, což je způsobeno téměř nulovými 

nákladovými úroky, avšak poté společnost ASD-ML, s.r.o. navýšila krátkodobé závazky  

a tím narostly i placené úroky. Proto tedy následuje strmý pokles ukazatele. 

Ukazatele zadluženosti konkurence 

Celková zadluženost konkurenčního podniku udržuje rovnoměrný trend zadluženosti, který 

se však pohybuje ve vyšších hodnotách, které jsou ovšem nižší, než hodnocené společnosti. 

Míra samofinancování je opačnou hodnotou a s celkovou zadlužeností dává sumu 100 %.  
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Je patrné, že se podnik snaží o udržení trendu nebo jeho nárůstu. Úrokové krytí vykazuje 

vysoké hodnoty, zejména v roce 2011, což je způsobeno především nízkými nákladovými 

úroky, poněvadž konkurenční společnost nečerpá úvěry od bankovních institucí. 

4.4 Analýza soustav ukazatelů 
 
 
Soustavy ukazatelů jsou také označovány jako systémy včasného varování, umožňují 

podniku předvídat případné budoucí problémy. 

4.4.1 Altmanova analýza 
 

Tato analýza nabízí možnost společnosti předvídat finanční situaci, předpovědět finanční 

krach dva roky před skutečným krachem. 

Výsledná Z-skóre jednotlivých faktorů společnosti ASD-ML, s.r.o. pro sledované roky 

jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka 12: Altmanův index společnosti ASD-ML, s.r.o. za období 2009-2012 (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Altmanův index 2009 2010 2011 2012 
 0,717*X1           0.04       0.12       0.08       0.11  
 0,847*X2           0.05       0.07       0.03       0.03  
 3,107*X3           0.24       0.30       0.16       0.13  
 0,420*X4           0.11       0.21       0.11       0.11  
 0,998*X5           2.43       2.56       1.60       2.30  
Z - skóre 2.88 3.25 1.98 2.67 

 

Podle výsledků Z-skóre je zřejmé, že se podnik většinu sledovaného období nachází 

v takzvané šedé zóně 1,2 < Z < 2,99, oblast nevyhraněných výsledků. Ani jednou  

se podnik nedostal pod tuto hranici. V roce 2010 se dokonce analyzovaná společnost 

vyšplhala nad tento interval s hodnotou 3,25 což je již dosti uspokojivá finanční situace. 

Nejnižší výsledek je v roce 2011 a to 1,98. Je to především díky značnému nárůstu 

kapitálu na téměř dvojnásobek, avšak tržby přestože vykazují nárůst, tento není tak 

dynamický jako u kapitálu. Což ukazuje, že společnost má zřejmě částečné finanční 

problémy, ale v blízké budoucnosti mu bankrot nehrozí. V následujícím roce společnost 
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vykázala značné navýšení tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a díky tomu celková 

hodnota indexu X5 a tudíž Z-skóre opět zaznamenala pozitivní nárůst. 

Altmanova analýza konkurence 

Konkurenční společnost je většinu sledovaného období podle výsledků těsně nad 

minimem intervalu šedé zóny 1,2 < Z < 2,99 a to poukazuje na silné finanční problémy. 

Na těchto neuspokojivých výsledcích se podílel především záporný index X1  

a to především díky zápornému ČPK. Tento kapitál je poměrem oběžných aktiv  

a krátkodobých závazků a jeho záporná hodnota poukazuje na nepříznivé finanční zázemí, 

problémy v oblasti likvidity a platební schopnosti. Pouze v roce 2010 byla jeden rok 

společnost uprostřed intervalu, ale další dva roky nasledoval opět pokles k dolní hranici. 

Kde zejména v roce 2012 má na tomto poklesu podíl index X2 díky klesajícímu zisku  

po zdanění.  

 

Graf 8: Porovnání výsledků Z-skóre společnosti ASD-ML, s.r.o. a konkurenční 

společnosti Moep Czech Republic s.r.o. za období 2009 – 2012.  
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4.4.2 Index důvěryhodnosti českého podniku - Index IN 
 

Index IN je indexem důvěryhodnosti českého podniku pro podmínky České republiky. 

Podle Altmanova indexu, který je obecně sestaven pro všechny firmy, má tudíž větší 

vypovídající schopnost.  

U koeficientu X2, kde se dává do poměru EBIT a nákladové úroky, nelze použít 

výsledek, poněvadž nákladové úroky jsou velmi nízké. Proto autoři tohoto modelu 

doporučují jako maximální hodnotu koeficientu volit 9.  

Tabulka 13 zobrazuje výsledné hodnoty indexu IN05 společnosti ASD-ML, s.r.o.  

pro sledované období. 

Tabulka 13: Index IN společnosti ASD-ML, s.r.o. za období 2009-2012 (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 
 0,13*X1           0.17        0.19        0.16        0.16  
 0,04*X2           0.36        0.36        0.36        0.36  
 3,97*X3           0.30        0.38        0.20        0.17  
 0,21*X4           0.24        0.56        0.36        0.54  
 0,09*X5           0.23        0.26        0.24        0.25  

Index IN05 1.29 1.76 1.32 1.48 
 

Výsledky tohoto bankrotního modelu ukazují, že se společnost ASD-ML, s.r.o. opět 

nachází po většinu hodnoceného období v tzv. šedé zóně, která je vyhraněna intervalem 

0,9 až 1,6. Pro tento inerval je pravděpodobnost 50 %, že společnost může zkrachovat, 

nicméně i 70 % pravděpodobnost, že se udrží na trhu. V roce 2010 se společnost dostala 

až nad tento interval a podle hodnocení Indexu IN05 tvořila hodnotu, což je jedním 

z hlavních cílů vlastníků podniku a také investorů. 

Index IN05 konkurence 

Hodnoty indexu IN05 konkurenční společnosti jsou za sledované období v průměru 

nepatrně nižší než u hodnocené společnosti ASD-ML, s.r.o., nicméně jsou daleko 

pozitivnější, než u předchozího Altmanova bankrotního modelu Z-skóre.  
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Celkově Index IN05 vykazuje kolísavý trend. Většinu hodnoceného období je 

konkurenční společnost také v oblasti šedé zóny. V roce 2010 se dostává nad interval této 

zóny a to dokonce o 14 desetin více než hodnocená společnost a v dalším roce 

konkurenční společnost dosáhla stejného výsledku. V posledním sledovaném roce avšak 

dochazí k výraznému poklesu na 1,06 a to především díky poklesu hospodářského 

výsledku, který ovlivnila ztráta finančního výsledku hospodaření. 

Porovnání obou společností znázorňuje graf 9. 

 

 
 
Graf 9: Porovnání výsledků Indexu IN05 společnosti ASD-ML, s.r.o. a konkurenční 

společnosti Moep Czech Republic s.r.o. za období 2009 – 2012. 

 

4.5 Celkové zhodnocení finanční situace podniku 
 
 
Aktiva společnosti ukazují viditelný rostoucí trend v oblasti celkových aktiv, především 

v roce 2011, kdy obrovský nárůst způsobilo navýšení oběžný aktiv o více než 120 %, 

přičemž největší podíl mají zásoby. Tento nárůst byl zapříčiněn příchodem nového 

zákazníka. Pasiva společnosti tvoří převážně cizí zdroje a to především krátkodobé závazky. 
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Výkaz zisku a ztráty ukazuje na vzestupný nárůst tržeb za prodej vlastních výrobků  

a služeb, což je velkém pozitivem pro firmu, ale především je významná dynamika 

tohoto nárůstu. S tímto nárůstem tržeb je spojen také nárůst jednotlivých položek 

nákladů.  

Analýza rozdílových ukazatelů má u ČPK ve všech sledovaných obdobích kladné 

hodnoty, které mají vzestupnou tendenci. Pro podnik je to pozitivní i když by byl nucen 

splatit všechny své krátkodobé závazky, tak mu ještě zbydou prostředky na provoz. ČPP 

a ČPPFF vykazují záporné hodnoty a to ukazuje, že společnost by nebyla schopna uhradit 

okamžitě svoje splatné závazky. 

U poměrových ukazatelů rentability jsou všechny sledované období hodnoty kladné. 

Také při porovnání výsledků ROE > ROA nastalo splnění podmínky a to dokazuje 

kladné působení finanční páky. Rentabilita tržeb je však nejnižší ze všech sledovaných 

ukazatelů rentability. 

Ukazatele likvidity jsou všechny kladné, avšak doporučených hodnot společnost 

nedosahuje ve všech sledovaných letech. 

Hodnocení aktivity ve společnosti pro obrat celkových a stálých aktiv jsou ve většině 

období v doporučených hodnotách. Doba obratu zásob se příchodem nového zákazníka 

značně zpomalila, ale v posledním roce dochází opět k nárůstu. U doby obratu 

pohledávek platí čím nižší počet dnů, tím pro podnik lépe. Bohužel ve sledovaném 

období je výsledkem kolísání hodnot, přičemž v roce 2011 je počet dnů 107, což svědčí o 

špatné platební moralce zákazníků. Doba obratu závazků kopíruje trend doby obratu 

pohledávek, jen je násobně vyšší.  

Zadluženost společnosti se pohybuje ve vyšších hodnotách až k 80, daleko vyšších než 

jsou doporučované, což je zadluženost s vysokým rizikem. Úrokové krytí vykazuje 

velmi vysoké hodnoty, zejména v roce 2010, což je způsobeno téměř nulovými 

nákladovými úroky. 

Podle výsledků Z-skóre i Indexu IN05 je zřejmé, že se podnik většinu sledovaného 

období nachází v takzvané šedé zóně, oblasti nevyhraněných výsledků. Ani jednou  

se podnik nedostal pod tuto hranici, to ukazuje, že společnost má zřejmě částečné 

finanční problémy, ale v blízké budoucnosti jí bankrot nehrozí.  
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Konkurenční společnost v oblasti aktiv i pasiv má tendenci po všechna období klesat  

a i výsledek hospodaření za sledované období klesá. U rozdílových ukazatelů má 

konkurenční společnost všechny hodnoty záporné, což v případě ČPK signalizuje 

problémy s platební schopností. Porovnání výsledků ukazatelů likvidity společnosti 

ASD-ML, s.r.o. a konkurenční společnosti Moep Czech Republic s.r.o. za sledované 

období ukazuje, že ve vetšině srovnání je společnost ASD-ML, s.r.o. výrazně na lepší 

úrovni než konkurenční firma. Obrat celkových aktiv firma udržuje stále ve stejné 

hodnotě, těsně nad hodnotou 1, což nesplňuje doporučené hodnoty a je to méně než  

u společnosti ASD-ML, s.r.o. Obrat stálých aktiv vykazuje klesanící trend. Oproti 

výsledkům tohoto ukazatele u hodnocené společnosti ASD-ML, s.r.o. je tento výsledek 

velmi nízký. V řízení zásob však konkurenční společnost vykazuje lepší výsledky, stejně 

tak má nižší dobu obratu pohledávek. Celková zadluženost konkurenčního podniku 

udržuje rovnoměrný trend zadluženosti, který se však pohybuje ve vyšších hodnotách, avšak 

jsou nižší, než hodnocené společnosti. Bankrotní modely konkurenční společnost hodnotí 

nepatrně hůře než společnost ASD-M, s.r.o., zejména pak v posledním roce sledovaného 

období. 
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5 Vlasní návrhy řešení 

Na základě provedených analýz budou v této kapitole doporučeny návrhy na zlepšení 

stávající situace podniku. Společnost má určité nejen finanční problémy a tuto situaci je 

nutné řešit. Hlavní problematikou je především: 

 Návrhy ke snížení zadluženosti 

 Získání dalších zákazníků 

 Rozšíření v oblasti služeb 

 Fluktuace zaměstnanců 

5.1 Návrhy ke snížení zadluženosti 
 
Financování společnosti ASD-ML, s.r.o. je tvořeno především cizími zdroji, hodnota 

vlastního kapitálu je nízká kolem 20 %. Největší poměr cizích zdrojů je tvořen 

krátkodobými závazky, kde poslední dva roky sledovaného období je patrný značný 

nárůst. Další financování krátkodobým dluhem je pro podnik riskantní. 

Jako řešení se nabízí zkrátit obratový cyklus peněz, a to především zkrácením doby 

obratu zásob ve dnech, které v roce 2011 skokově narostly, především díky příchodu 

nového zákazníka. Firma by se měla snažit zajistit optimalizaci materiálových zásob, 

eliminovat objednávky materiálu, které mohou být nevyužity a zaměřit se také na využití 

skladových kapacit.  

Společnost drží skladem také určitou část hotových výrobků pro zajištění případných 

expres objednávek. Zde by bylo žádoucí zkontrolovat jednotlivé výrobní šarže, jejich 

dobu obratu a pokud o konkrétní výrobky není ze strany zákazníků zájem, nechat 

případné zastaralé zásoby zlikvidovat a ušetřit tím prostředky na jejich skladování.  

Pro činnost fyzické kontroly je žádoucí, aby tuto činnost prováděl každý měsíc 

zaměstnanec skladu. Rozpad doby obratu zásob je zobrazen v tabulce  14. 
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Tabulka 14: Rozpad doby obratu zásob (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Ukazatel ve dnech  2009 2010 2011 2012 

Doba obratu zásob  
18.18 19.06 83.53 37.90 

Doba obratu materiálu 15.75 15.01 69.73 34.55 

Doba obratu nedokončená výroba a polotovary 
0.00 0.01 0.85 0.46 

Doba obratu výrobků 2.44 4.03 6.95 2.89 
 

Je třeba kontrolovat jednotlivé kategorie materiálu i výrobků a pravidelně řešit ty              

s nejdelší dobou obratu. Seznam materiálů a výrobků, které měly nejdelší pohyb ve dnech 

na části skladu, podle systémové historie pohybů je uveden v tabulce  15.  

Tabulka 15: Počet dní materiálu a zásob na skladě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kategorie materiálu/ výrobku Materiál Počet dnů na skladě 
Media  8014394309  450 
   8014943112  170 
   8014943113  87 
   8016535308  37 
Etikety  8010551658  695 
   8011406492  297 
   8011818001  70 
Hardware  8011250837  254 
   8011250838  62 
Obalové materiály  8012878473  432 
   8012878474  331 
   8012878475  233 
   8012878476  132 
Baterie  8011188627  422 
   8011409857  249 
Reklamní materiály  0005554688  149 
   8010848738  103 
   8011580257  50 
   8013127750  41 

 

Sledování obrátky materiálu by mělo zabezpečit oddělení nákupu. Komunikaci se 

zákazníky jsou pověřeni pro každého zákazníka zaměstnanci na pozici specialisty 

zákaznického servisu. Je proto na místě, aby komunikaci ohledně neobrátkových výrobků 

komunikovali právě oni. 
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K řízení stavu zásob lze také využít analýzu ABC, která vychází z Paretova pravidla,  

kde 80 % všech držených zásob je tvořeno 20 % materiálových položek. Pokud se podnik 

rozhodne na základě tohoto pravidla redukovat těchto 20 %, pak bude mít přehled  

o většině skladových položek. Tato činnost spadá do nákupního oddělení, pověvadž zde 

se tvoří podmínky dodání, velikost objednacích dávek a nákupčí také komunikují 

s dodavateli o případných reklamacích. 

Rozdělení ABC: 

Položky A – položky s vysokou spotřebou, přibližně 20 % položek které jsou skladem.  

Je nutné sledovat nesplněné objednávky a urgovat včasné dodání. Je nutné nastavit 

pojistnou zásobu a objednávat raději pokud je možné v malých a častějších množstvích. 

Položky B – jsou kompromisem, platí stejná opatření jako u položek A jen s tím 

rozdílem, že se budou nakupovat méně často a velikosti dávek i pojistná zásoba budou 

větší. 

Položky C – velký počet položek s nízkou spotřebou, tyto položky jsou skladem,  

ale významně neovlivňují celkovou průměrnou hodnotu zásob v podniku, poněvadž 

hodnota těchto zásob je poměrně malá. Položkám kategorie C se věnuje nejmenší 

pozornost.  

Za zařazení materiálu či výrobků do tříd A, B a C by měl být pro každý projekt 

zodpovědný nákupčí daného projektu, který by je rovněž prováděl v informačním 

systému. Pokud by se na zákaznickém projektu vyskytl nový druh materiálu či výrobku, 

měl by se nastavit podle nejpodobnějšího materiálu či výrobku. Toto nastavení by se 

mělo pravidelně přehodnocovat. 

Je také třeba nastavit proces inventarizace jednotlivých kategorií. Frekvence  

inventurních počítání dle klasifikace znázorňuje tabulka  16. 

Tabulka 16: Inventarizace materiálu a zásob (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kategorie Četnost počítání Pracovní dny 
A týdně 5 
B mesíčně 20 
C jednou za čtvrt roku 60 
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Možností jak řešit finanční situaci ve firmě je také předčasné nebo alespoň včasné inkaso 

pohledávek s jejichž splatností se společnost také potýká a které v roce 2011 měli obrat 

ve dnech 107 dnů. Pokud zákazníci zaplatí dříve než jsou standartní podmínky splatnosti, 

bude mít společnost k dispozici více finančních zdrojů. Je na zvážení společnosti,  

zda  nenavrhnout zákazníkům možnost skonta při předčasné úhradě (2 – 3 %). V tomto 

případě společnost sice přijde o část pěněz za jednotlivé zakázky, avšak získá finance 

dříve a tak by je mohla využít. Pro lepší přiblížení uvedu příklad výhodnosti skonta. Při 

výši objednávky 500 tisíc Kč, která je splatná do 30 dnů, by výše skonta činila 2 – 3 % 

pokud by bylo zaplaceno nejpozději 10. den. V případě využití této nabídky by musela 

být objednávka financována krátkodobým úvěrem (roční úroková sazba 5,90 %). Při 

výpočtu se bere v úvahu 360 dnů v roce. Tabulka 17 ukazuje výpočet úvěru a skonta pro 

zákazníky. 

Tabulka 17: Výpočet úvěru a skonta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Skonto v % 2% 3% 
Objednávka v Kč 500,000 
Sazba p.a. v % 5.90 
Skonto v Kč 10,000 15,000 
Úrok u Bú v Kč 1,606 1,590 
Výhoda pro 
zákazníka v Kč 8,394 13,410 

 

Z tabulky lze vyčíst výhodnost tohoto skonta pro zákazníka, protože skonto (výnosy) 

převyšuje úrok z krátkodobého úvěru (náklady), a je tak motivací k dřívějšímu zaplacení 

pohledávky.  

Pro společnost ASD-ML, s.r.o. je hlavní výhodou splacení pohledávek před dobou 

splatnosti a tím snížení doby obratu pohledávek. Kde může peněžní prostředky využít pro 

své potřeby a může tak snížit svoje krátkodobé pohledávky, nebo získané prostředky 

investovat. Nevýhodou je pro společnost snížení tržeb. 

Přesnou výši skonta by si podnik určil sám, případně by mohl využít více variant podle 

své stávající zkušenosti se zákazníky, ale také podle různé výše objednávek.  
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 Pokud zákazník nebude mít zájem o poskytované skonto, pak je třeba urgovat mailem 

zákazníky přibližně 7 kalendářních dní před uplynutím splatnosti faktur, tato činnost by 

měla být prováděna ze strany finančního oddělení.  

Lhůty splatnosti umožňuje hlídat firemní informační systém SAP i IFS, kdy je možné si 

nechat exportovat a ukládat tyto informace automaticky informačním systémem funkcí 

“background job“ do předem připravené složky v počítači, nebo si nechat informačním 

systémem posílat tento export mailem. 

Je také na posouzení, zda společnost využívá všech svých kapacit ve skladovacích  

a výrobních prostorách. Pokud jsou tyto prostory částečně nevyužité, lze je na dobu 

určitou s výpovědní lhůtou pronajnout jiné společnosti, a tak pomocí pronájmu částečně 

uhradit svoje fixní náklady, které společnost s provozem budov má.  

Tyto opatření pomohou navýšit finanční majetek, který napomůže s úhradou  

krátkodobých závazků. Tím dojde k navýšení pracovního kapitálu a tedy i k posílení 

celkové likvidity. 

5.2 Získání dalších zákazníků 
 
V současné době není zákonem stanovené pro společnosti s ručeným omezením,  

aby vlastnily internetové stránky a uváděly tam o sobě aktuální základní informace, jako 

je tomu u akciových společností. V dnešní době je to však pomalu nutnost, poněvadž 

většina firem hledá o svých dodavatelích i zákaznícich informace právě na internetu.  

Ze všech masových reklamních prostředků je web nejméně finančně nákladný, dokáže 

veřejnost nejvíce oslovit a je jednou z největších image každé firmy.  

Společnost ASD-ML, s.r.o. nemá svoje vlastní webové stránky, na kterých by 

informovala stávající i potencionálně nové zákazníky o svých službách, podávala ucelené 

informace o oblasti působení, o všech akcích a novinkách. Je proto pro společnost  

na zvážení zda neinvestovat do marketingu a to především webových stránek společnosti, 

ale také se zviditelnit účastí na různých charitativních a veřejně prospěšných aktivitách.  

Společnost obdržela cenovou nabídku od firmy ArtinVision, s.r.o. na předběžné vyčíslení 

nákladů na webové stránky, které jsou uvedeny v tabulce 18. 
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Tabulka 18: Předběžné vyčíslení nákladů na webové stránky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady   Cena v Kč  
 Návrh struktury webu  9,000 
 Naprogramování funkcí webu  20,000 
 Základní nastavení a spuštění webu  6,000 
 Počáteční náklady celkem  35,000.00 
Správa webu měsíčně 3,000 

 

Srovnání 3 nabídek od tvůrců internetových stránek jsou porovnány v tabulce 19. 

Tabulka 19: Porovnání nabídek na tvorbu internetových stránek (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Kritérium 

Stanovení 
důležitosti-

váhy 

HaR Komplet s.r.o. E-invent, s.r.o. ArtinVision, s.r.o. 

Hodnocení 
Celkový 
výsledek 

Hodnocení 
Celkový 
výsledek 

Hodnocení 
Celkový 
výsledek 

1-nejvyšší 1-nejlepší 1-nejlepší 1-nejlepší 

8-nejnižsí 10-
nejhorší 

10-
nejhorší 

10-
nejhorší 

Design 1 2 2 2 2 3 3 

Cena 3 3 9 1 3 6 18 
Snadná 
správa webu 5 1 5 4 20 3 15 
Technická 
podpora 2 5 10 3 6 1 2 
Cizojazyčné 
verze 6 6 36 5 30 7 42 
Funkčnost / 
přehlednost 7 2 14 7 49 4 28 
Kvalita 
struktury 
informací 8 4 32 6 48 2 16 

Recenze 4 5 20 3 12 5 20 
Celkem     128   170   144 
 

Podle zadaných kritérií a jejich váhy (důležitosti) je nejvýhodnějším řešením nabídka  

od firmy HaR Komplet s.r.o. Jedním z hlavních kritérií je design, technická podpora  

a cena, všechny tyto kritéria byly hodnoceny víc než dobře.  

Je důležité nezapomínat na již získané zákazníky, poněvadž ztratit zákazníka je lehčí,  

než ho získat. Pokud jde o služby zákazníkům, firma si udržuje loajální zákazníky 

zejména tím, že jim napomáhá rychle a jednoduše řešit jejich problémy. Dodává 

v termínu a požadované kvalitě objednané zboží a poskytuje potřebnou zákaznickou 

podporu. 
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5.3 Rozšíření činnosti v oblasti služeb 
 

Firmy usilují o zabezpečení kvality nabízených služeb, které jsou plněny včas, jsou 

komplexní a dostupné pro své zákazníky. Společnost poskytuje svým zákazníkům služby 

v oblasti kompletací softwaru, zdravotnických prostředků, telekomunikací, bezdrátových 

spojení, skladování, dopravu ke konečným uživatelům a zabezpečení toku nezbytné 

dokumentace. 

Jako rozšíření stávajících poskytovaných služeb, které zákazníci často vyžadují, je zpětná 

logistika. Do této služby patří především vyřizování reklamací, oprava výrobků, likvidace 

poškozeného nebo vráceného zboží a zaslání nového zboží. 

Mezi hlavní náplň zpětné, neboli reverzní logistiky patří třídění, demontáž a zpracování 

použitých výrobků, ale také součástek a vedlejších produktů, kde hlavním cílem je zajistit 

jejich využití nebo materiálové zhodnocení a to především způsobem, který je šetrný  

k životnímu prostředí. 

Tuto službu by měla společnost ASD-ML, s.r.o. nabídnout již stávajícím zákazníkům, 

pro které společnost ASD-ML, s.r.o. nakupuje obalový materiál, kompletuje zboží  

na zakázku a zajišťuje distribuci ke konečným zákazníkům.  

Požadovaná služba reverzní logistiky by měla zahrnovat naskladnění reklamovaných 

výrobků, testování funkčnosti, podle výsledků testu by následovala buď oprava,  

nebo demontáž a odeslání opraveného, nebo nového výrobku konečnému uživateli. 

Osobní náklady na plánovaný objem 8 tisíc kusů zobrazuje tabulka 20.  
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Tabulka 20: Osobní náklady na zpětnou logistiku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Proces  
 Počet 

zaměstnanců  
 Osobní náklady v tis. Kč za 

měsíc  
 Osobní náklady v tis. Kč za 

rok  

 Příjem zboží  3.00 54.00 648.00 

 Test  6.00 120.00 1,440.00 

 Oprava  2.00 46.00 552.00 

 Demontáž  3.00 48.00 576.00 

 Distribuce  1.00 18.00 216.00 

 Administrativa  0.50 13.00 156.00 

 Kvalita  1.00 22.00 264.00 

 Vedoucí směny  1.00 25.00 300.00 

 Celkem  17.50 346.00 4,152.00 

 

Provozní náklady na plánovaný objem 8 tisíc kusů zobrazuje tabulka 21. 

Tabulka 21: Provozní náklady na zpětnou logistiku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zařízení a provoz  Měsíční náklady v tis. Kč   Roční náklady v tis. Kč  

 Stoly  10.79 129.46 

 Paletové regály  3.30 39.56 

 Židle  5.39 64.73 

 Dopravní pás  13.89 166.67 

 Osvětlení  2.50 29.97 

 Fixní náklady na provoz a skladování  34.72 416.67 

 Přenosný počítač  13.89 166.67 

 Barcode skener  17.59 211.11 

 Paletový vozík  1.10 13.19 

 VZV vozík  17.48 209.77 

 Testovací stanice  19.98 239.73 

 Zebra tiskárna  6.64 79.72 

 Telefon  3.33 39.96 

 Siťová kabeláž  0.50 5.99 

 Tiskárna  1.74 20.83 

 Celkem  152.83 1,834.01 
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Celkové náklady na plánovaný objem 8 tisíc kusů zobrazuje tabulka 22. 

Tabulka 22: Celkové náklady na zpětnou logistiku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady celkem   Měsíční náklady v tis. Kč   Roční náklady v tis. Kč  

 Osobní náklady  346.00 4,152.00 

 Provozní náklady  152.83 1,834.01 

 Celkem  498.83 5,986.01 

 

Podle ceníku služeb, které společnost ASD-ML, s.r.o. poskytuje, za jednotlivé činnosti, 

které je třeba provést na zpracování jednoho kusu na oddělení zpětné logistiky, vychází 

cenová předpověď za jeden kus 97.23 Kč.  Výpočet je proveden v tabulce 23. 

Tabulka 23: Cenová předpověď za jeden kus (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ceník služeb   Cena na kus  

 Příjem fyzicky i systémově                                38.25  

 Kontrola a testování                                19.10  

 Očištění                                  9.80  

 Kontrola oddělením kvality                                  5.44  

 Balení                                  5.21  

 Expedice  fyzicky i systémově                                19.43  

 Celkem cena  97.23 
 

Výpočet bodu zvratu, kdy se cena rovná průměrným nákladům (tj. součtu fixních nákladů 

připadajících na jednotku produkce a variabilních nákladů na jednotku produkce) je 

v tabulce 24. Fixní a variabilní náklady jsou propočteny z osobních a provozních 

nákladů. 

Tabulka 24: Bod zvratu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Bod zvratu   Cena v Kč  

 Fixní náklady za měsíc          152,834.14  

 Variabilní náklady za kus                   43.25  

 Cena za kus                   97.23  

 Počet kusů  2,831 
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Bod zvratu tj. minimální množství které musí společnost zpracovat je 2831 kusů,  

zde se tržby rovnají nákladům a nevzniká žádný zisk ani ztráta. Každým kusem nad tento 

počet začne dosahovat zisku. 

Porovnání kalkulace pro zavedení zpětné logistiky jsou v tabulce 25 varianty 

pesimistická, reálná a optimistická. 

Tabulka 25: Kalkulace variant zisku/ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Varianta    Měsíční náklady v tis. Kč   Počet kusů   Měsíční výnosy v tis. Kč  
  Zisk/ztráta v 
tis. Kč  

 Pesimistická                                      498.83                 6,000.00                                 583.41  84.57 

 Reálná                                       498.83                 8,000.00                                 777.88  279.04 
 
Optimistická                                      498.83               10,000.00                                 972.35  473.51 

 

Roční zisk je vypočítám v tabulce 26. 

Tabulka 26: Kalkulace variant zisku/ztráty za rok (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Varianta    Zisk/ztráta v tis. Kč za rok  

 Optimistická  1,014.89 

 Reálná  3,348.52 

 Pesimistická  5,682.15 
 

Z celkového porovnání výnosů a nákladů na zavedení zpětné logistiky ve společnosti 

ASD-ML, s.r.o. vyplývá, že i u pesimistické varianty by zavedení této služby bylo  

pro společnost přínosem. Tato služba by napomohla k navýšení hospodářského výsledku.  

Díky této nové službě bude mít společnost konkurenční výhodu a tak se může firmě 

podařit lépe udržet stávající zákazníky, ale také tato služba může napomoci k získání 

zákazníků nových. 
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5.4 Fluktuace zaměstnanců 
 

Důležitý článek ve firmě, bez kterého se neobejde, jsou její zaměstnanci. Společnost  

ve své pobočce v Brně v současné době zaměstnává kolem 550 zaměstnanců na hlavní 

pracovní poměr. Pozice pracovníků ve výrobě, distribuci a skladu jsou nově obsazovány 

brigádníky, které zajišťují personální agentury. Právě na dělnických pozicích je neustála 

fluktuace zaměstnanců i brigádníků, ale také bohužel i vysoká absence, což je zásadním 

problémem ve společnosti. Vysoká fluktuace zaměstnanců ubližuje společnosti nejen tím, 

že příchází o získané zkušenosti, ale také finančně. Hledání nových zaměstnanců je 

nákladné na čas spojený s hledáním, školením, ale dělá také negativní reklamu  

pro společnost.  

Komunikace se zaměstnanci je potřebná na všech úrovních. Je důležité, aby veděli  

o cílech společnosti, na kterých se svojí prací podílejí, a věděli, že jsou pro firmu důležití. 

Možností je také určení zástupců mezi zaměstnanci, kteří se mohou obracet  

na manažerský tým a dávat jim tak svoji zpětnou vazbu. Jedním řešením by mohla být 

pravidelná setkání, při kterých by se řešily plánované změny, ale také i návrhy  

a doporučení od samotných zaměstnanců. Dalším opatřením by mohlo být používání 

anonimních dotazníků zaměřených na spokojenost, jak s ostatními zaměstnanci firmy,  

tak i se samotnou firmou. Dále je zde možnost provádět anonymní průzkumy 

prostřednictvím dotazníků, aby se společnost dozvěděla o problémech svých 

zaměstnanců.  

Zaměstnance je také třeba stimulovat ke zlepšování, udržení morálky na pracovišti  

a to nejen formou pochvaly, ale také prostřednictvím benefitů. 

Například ve formě: 

 Pohyblivé složky mzdy 

 Čtvrtletní odměny za pravidelnou docházku 

 Peněžní, nebo nepeněžní odměny na relaxační službu po splnění firemního 

dílčího cíle  
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Pohyblivou složkou mzdy se rozumí měsíční odměna, která bude vyplácena mezi 

jednotlivé zaměstnance. O rozdělení této odměny rozhodne vedoucí daného oddělení  

a schvalovat je bude manažer daného oddělení.  

Dále by bylo ke zvážení, zda nezavést  čtvrtletní odměnu, která bude vyplácena 

zaměstnancům v případě, že splní  pracovní fond v daném čtvrtletí, neomluvená absence 

bude činit 0 hodin, nebude čerpáno žádné neplacené volno a nebude udělen žádný 

vytýkací dopis za porušení pracovních povinností v daném kalendářním čtvrtletí. 

Přibližná kalkulace je vyčíslena v tabulce 27. 

Tabulka 27: Čtvrtletní náklady na benefity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Benefit Cena  

 Dárkový poukaz 50,000 

Odměna za pravidelnou docházku 360,000 

Celkem za čtvrletí 410,000 
 

Za předpokladu, že zaměstnanecký benefit ve formě dárkového poukazu získá 200 osob 

se tato cena vyšplhá na čásku 50 tisíc za čtvrletí. Pokud se bude 300 zaměstnanců  

dostavovat pravidelně a splní všechny podmínky pro získání čtvrtletní odměny, dosáhne 

celková částka za tento benefit hodnoty 360 tisíc. Vhodným řešením by bylo vytvoření 

sociálního fondu, ze kterého by byly benefity placeny. Porovnání výhodnosti  

pro zaměstnavatele u poskytnutí peněžní, nebo nepeněžní odměny na relaxační službu  

po splnění firemního dílčího cíle je zobrazeno v tabulce 28. 
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Tabulka 28: Porovnání výhodnosti poskytnutí příspěvku peněžní nebo nepeněžní 

odměnou. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady zaměstnavatele Výše mzdy 
Mzda s 
peněžní 
odměnou 

Mzda s 
nepeněžní 
odměnou 

 Finanční odměna / poukaz    1,500 1,500 
 Hrubá mzda  18,000 20,175 18,000 
 Sociální pojištění 6.5%  -1,170 -1,312 -1,170 
 Zdravotní pojištění 4.5%  -810 -908 -810 
 Záloha na daň  -3,630 -4,065 -3,630 
 Slevy na dani celkem  2,070 2,070 2,070 
Částka k výplatě: 14,460.00 15,960.00 15,960.00 
 Zaměstnavatel  18,000 20,175 18,000 
 Sociální pojištění 25%  4,500 5,044 4,500 
 Zdravotní pojištění 9%  1,620 1,816 1,620 
 Mzdové náklady:  24,120 28,535 24,120 
Navýšení daňových nákladů   2,915.00 1,500.00 

 

V případě zavedení tohoto benefitu bylo výpočtem zjištěno, že daňové náklady 

zaměstnavatele by byly při poskytování nepeněžní odměny téměř poloviční oproti stejné 

částce, která by byla vyplacena zaměstnanci v rámci navýšení hrubé mzdy. Je na zvážení 

zaměstnavatele, kterou variantu by v tomto případě zvolil. 
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6 Závěr 

 

Primárním cílem této bakalářské práce bylo zpracování finanční analýzy podniku  

ASD-ML, s.r.o. v rozmezí let 2009-2012 a z dosažených výsledků vypracovat návrhy  

pro zlepšení situace v podniku. Společnost poskytuje svým zákazníkům služby v oblasti 

kompletací softwaru, zdravotnických prostředků, telekomunikací, bezdrátových spojení, 

skladování a dopravě. 

V bakalářské práci byly v rámci strategické analýzy použity analýzy PESTE a model 7S, 

kde výsledky techto analýz byly shrnuty do SWOT analýzy a identifikovány silné a slabé 

stránky a příležitosti a hrozby pro společnost.  

Podkladem pro zpracování finanční analýzy byly účetní výkazy Rozvaha a Výkaz zisku  

a ztrát, interní dokumentace, odborné knižní publikace a internetové zdroje. Finanční 

analýza nabízí několik metod pro její zpracování, z nichž byla zvolena metoda založená 

na analýze absolutních ukazatelů - tj. horizontální a vertikální analýzy, dále pak analýza 

rozdílových ukazatelů a analýza poměrových ukazatelů, jejíž součástí jsou ukazatelé 

zadluženosti, aktivity a rentability. Finanční zdraví firmy bylo posouzeno dvěma 

bankrotními modely - Altmanův Z-score model a model Index IN.  

Na základě provedených analýz byly doporučeny návrhy a opatření na zlepšení stávající 

situace podniku s cílem udržet stávající zákazníky a zvýšení konkurenceschopnosti. Tyto 

návrhy by také měly zlepšit problémy zadluženosti, napomoci získání dalších zákazníků, 

rozšíření v oblasti služeb a snížit fluktuaci zaměstnanců. 

Výsledky všech analýz byly průběžně srovnávány s konkurenční společností Moep 

Czech Republic. Celkové výsledky konkurenční společnosti jsou horší než analyzované 

společnosti ASD-ML, s.r.o. Také bankrotní modely konkurenční společnost hodnotí 

nepatrně hůře než společnost ASD-ML, s.r.o. 

Je na zvážení vedení společnosti, které návrhy a doporučení využije pro svoji další 

strategii. Věřím, že všechny zjištěné poznatky plynoucí z finanční analýzy, se stanou 

přínosným podkladem pro zlepšení stávající situace podniku ASD-ML, s.r.o. 
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Příloha 1: Rozvaha společnosti ASD-ML, s.r.o.  v letech 2009-2012 

Rozvaha v plném rozsahu  
k 31. 12. (v celých tisících Kč) 

         
označ.  

a AKTIVA                                         b 
řád.  

c 2009 2010 2011 2012 
      

  AKTIVA CELKEM 001 430,010 365,352 738,945 875,084 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002         

B. Dlouhodobý majetek 003 54,871 50,368 56,495 43,937 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 88 235 665 529 

B. I.  1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 
0 0 0 0 

3. Software 007 88 235 665 529 

4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 

5. Goodwill 009 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 
0 0 0 0 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 54,783 50,133 55,830 43,408 

B. II. 1. Pozemky 014 0 0 0 0 

2. Stavby 015 4,457 2,821 3,884 3,841 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 
49,953 46,080 47,786 37,386 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 189 108 548 2,181 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 
184 1,124 3,612 0 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0 0 

B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0 

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 
0 0 0 0 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 
0 0 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 



 

 
 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 
0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 031 356,048 299,219 665,632 817,773 

C. I. Zásoby 032 53,296 49,943 276,224 212,161 

C. I. 1.  Materiál 033 46,152 39,345 230,600 193,432 

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 1 38 2,806 1,888 

3. Výrobky 035 7,143 10,560 22,986 16,164 

4. Zvířata 036 0 0 0 0 

5. Zboží 037 0 0 0 0 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 19,832 677 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 039 0 955 2,385 6,567 

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 
0 0 0 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 042 
0 0 0 0 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 043 

0 0 0 0 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 
  955 2,385 2,386 

6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 

7. Jiné pohledávky 046 0 0 0 0 

8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 4,181 

C. III. Krátkodobé pohledávky 048 220,274 156,632 353,696 425,819 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 139,439 128,086 266,432 219,481 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 1,277 5,479 18,182 26,496 

3. Pohledávky - podstatný vliv 051 9,961 14,082 47,689 155,629 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 052 

        

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053         

6. Stát - daňové pohledávky 054 10,943 1,863 5,536 642 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 
2,615 2,696 1,636 1,564 

8. Dohadné účty aktivní 056 55,789 3,865 13,931 19,079 

9. Jiné pohledávky 057 250 561 290 2,928 

C. VI. Krátkodobý finanční majetek 058 82,478 91,689 33,327 173,226 

C. IV.1. Peníze 059 137 143 70 141 

2. Účty v bankách 060 82,341 91,546 33,257 173,085 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 

D. I. Časové rozlišení 063 19,091 15,765 16,818 13,374 

D. I. 1. Náklady příštích období 064 19,091 15,765 16,818 13,374 



 

 
 

 

Označ.    
a 

PASIVA                                                                            b 

řád.    
c 2009 2010 2011 2012 

  PASIVA CELKEM 067 430,010 365,352 738,945 875,084 

A. Vlastní kapitál  068 91,733 120,023 148,295 177,133 

A. I.   Základní kapitál 069 200 200 200 200 

A. I.  1. Základní kapitál 070 200 200 200 200 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 0 0 

3. Změny základního kapitálu 072 0 0 0 0 

A. II. Kapitálové fondy 073 0 0 0 0 

A. II. 1. Emisní ážio 074 0 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 0 0 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 0 0 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 0 0 

5. Rozdíly z přeměn společností 078 0 0 0 0 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 079 20 20 20 20 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 20 20 20 20 

2. Statutární a ostatní fondy 081 0 0 0 0 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 082 66,882 91,513 119,803 148,075 

A. IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 083 75,252 91,513 119,803 148,075 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084 -8,370 0 0 0 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)                        085 24,631 28,290 28,272 28,838 

B. Cizí zdroje 086 337,789 245,329 590,650 697,951 

B. I. Rezervy 087 7,397 6,312 8,327 8,886 

B. I.  1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 0 0 0 0 

2. Rezervy na důchody a podobné závazky 089 0 0 0 0 

3. Rezerva na daň z příjmů 090 0 0 0 0 

4. Ostatní rezervy 091 7,397 6,312 8,327 8,886 

B. II. Dlouhodobé závazky 092 0 0 0 0 

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 093 0 0 0 0 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 094 0 0 0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 095 0 0 0 0 

4. Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům 
sdružení 096 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097 0 0 0 0 

6. Vydané dluhopisy 098 0 0 0 0 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099 0 0 0 0 



 

 
 

8. Dohadné účty pasivní  100 0 0 0 0 

9. Jiné závazky 101 0 0 0 0 

10. Odložený daňový závazek 102 0 0 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky 103 330,392 239,017 582,323 689,065 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 104 70,749 55,564 85,671 188,849 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105 127,490 92,761 176,981 153,076 

3. Závazky - podstatný vliv 106 4,571 6,041 97,044 120,060 

4. Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům 
sdružení 107 0 0 0 0 

5. Závazky k zaměstnancům 108 13,229 12,766 12,350 11,672 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 7,643 6,636 7,125 6,945 

7. Stát - daňové závazky a dotace 110 1,955 3,539 3,350 4,743 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 0 0 1,028 1,028 

9. Vydané dluhopisy 112 0 0 0 0 

10. Dohadné účty pasivní  113 100,396 61,376 198,397 202,512 

11. Jiné závazky 114 4,359 334 377 180 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 115 0 0 0 0 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 0 0 0 0 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 0 0 0 0 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 0 0 0 

C. I. Časové rozlišení 119 488 0 0 0 

C. I.  1. Výdaje příštích období 120 0 0 0 0 

2. Výnosy příštích období 121 488 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti ASD-ML, s.r.o.  v letech 2009-2012 

              
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu  

k 31. 12. (v celých tisících Kč) 
              

Označen
í    a TEXT                                                           b 

Číslo 
řádku 

c 2009 2010 2011 2012 

      

I. Tržby za prodej zboží 01 0 0 0 0 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 0 0 

+ Obchodní marže                             03 0 0 0 0 

II. Výkony                               04 1,046,06
5 

941,21
9 

1,199,94
1 

2,004,96
8 

II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 1,049,14
0 

937,76
5 

1,184,74
7 

2,012,70
8 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 -3,075 3,454 15,194 -7,740 

3. Aktivace 07 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba                          08 792,187 618,03
7 904,844 1,665,60

0 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 436,983 382,04
1 591,476 1,214,31

6 

B. 2. Služby 10 355,204 235,99
6 313,368 451,284 

+ Přidaná hodnota                        11 253,878 323,18
2 295,097 339,368 

C. Osobní náklady 12 217,751 260,09
0 247,211 260,195 

C. 1. Mzdové náklady 13 158,974 188,05
6 178,533 190,122 

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0 0 

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 51,765 63,590 60,610 62,595 

C. 4. Sociální náklady 16 7,012 8,444 8,068 7,478 

D. Daně a poplatky 17 366 445 1,088 475 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 19,608 23,119 25,642 23,317 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 20,701 18,736 22,308 30,645 

III.  1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 0 3,381 0 53 

2. Tržby z prodeje materiálu 21 20,701 15,355 22,308 30,592 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 22 16,330 16,561 19,801 25,873 

F.  1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku   23 0 3,192 0 77 

2. Prodaný materiál 24 16,330 13,369 19,801 25,796 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 3,419 -944 1,929 -177 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 5,591 5,171 1,208 159,365 

H. Ostatní provozní náklady 27 5,455 3,429 9,966 160,351 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 



 

 
 

* Provozní výsledek hospodaření     30 17,241 44,389 12,976 59,344 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0 0 0 

VII.  1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0 0 0 

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 0 

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 

K.  Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti 41 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 0 77 33 0 

N. Nákladové úroky 43 19 1 369 3,915 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 53,585 12,314 38,748 36,287 

O. Ostatní finanční náklady 45 37,943 21,370 14,109 57,982 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření                                              48 15,623 -8,980 24,303 -25,610 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                49 8,233 7,119 9,007 4,896 

Q. 1. -splatná 50 8,233 7,119 9,007 9,077 

2. -odložená 51 0 0 0 -4,181 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost      52 24,631 28,290 28,272 28,838 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti            55 0 0 0 0 

S. 1. -splatná 56 0 0 0 0 

2. -odložená 57 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření            58 0 0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)    60 24,631 28,290 28,272 28,838 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)    61 32,864 35,409 37,279 33,734 

 

 

 



 

 
 

Příloha 3: Vybrané ukazatele konkurenční firmy Moep Czech Republic s.r.o. za období 

2009-2012 

Horizontální analýza aktiv konkurenční společnosti Moep Czech Republic s.r.o. za 

období 2009 – 2012. 

Položka rozvahy /rok 
Změna 2010 - 2009 Změna 2011 - 2010 Změna 2012 - 2011 

V tis. Kč v % V tis. Kč v % V tis. Kč v % 
  AKTIVA CELKEM -20,337 -6.65% -12,088 -4.24% -40,371 -14.77% 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
B. Dlouhodobý majetek -38,922 -15.95% -10,493 -5.12% -21,717 -11.16% 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 12,898 19.43% 17,456 22.02% -9,890 -10.22% 
B. III. Dlouhodobý finanční majetek -51,820 -29.18% -27,949 -22.22% -11,827 -12.09% 
C. Oběžná aktiva 20,028 33.83% -1,431 -1.81% -19,444 -24.99% 
C. I. Zásoby 4,817 35.74% 83 0.45% 646 3.51% 
C. II. Dlouhodobé pohledávky 218 24.75% 6 0.50% 69 6.28% 
C. III. Krátkodobé pohledávky 5,886 15.06% 3,981 8.85% -21,416 -43.74% 
C. VI. Krátkodobý finanční majetek 9,107 158.42% -5,500 -37.02% 1,257 13.44% 
D. I. Časové rozlišení -1,442 -57.02% -164 -15.08% 790 85.58% 

 

Horizontální analýza pasiv konkurenční společnosti Moep Czech Republic s.r.o. za období 

2009 – 2012. 

Položka rozvahy /rok 
Změna 2010 - 2009 Změna 2011 - 2010 Změna 2012 - 2011 

V tis. Kč v % V tis. Kč v % V tis. Kč v % 
  PASIVA CELKEM -20,337 -6.65% -12,088 -4.24% -40,371 -14.77% 
A. Vlastní kapitál  -3,817 -3.45% -18,011 -16.86% -4,249 -4.79% 
A. I.   Základní kapitál 0 0.00% -1,100 -16.67% 0 0.00% 
A. II. Kapitálové fondy -51,840 -60.44% -5,059 -14.91% -11,826 -40.95% 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku -139 -7.11% 50 2.74% -86 -4.62% 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 11,155 -100.16% 26,821 152394% 25,388 94.59% 

A. V. Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-)                         37,006 134.89% -38,723 -60.09% -17,725 -68.92% 

B. Cizí zdroje -16,540 -8.48% 4,888 2.74% -35,729 -19.48% 
B. I. Rezervy -20,147 -97.76% 7,148 1547% -756 -9.93% 
C. I. Časové rozlišení 20 0.00% 1,035 5228% -393 -37.23% 

 

 

 

 



 

 
 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty konkurenční společnosti Moep Czech Republic 
s.r.o. za období 2009-2012. 
Položka Výkazu zisku a 

ztráty/rok 

Změna 2010 - 2009 Změna 2011 - 2010 Změna 2012 - 2011 

V tis. Kč v % V tis. 
Kč v % V tis. 

Kč v % 

I. Tržby za prodej zboží 311 7.63% 572 13.03% -2,164 -43.60% 

A. Náklady vynaložené na prodané 
zboží 246 8.10% 666 20.25% -1,667 -42.17% 

II. Výkony                               24,613 7.88% -40,816 -12.11% -34,456 -11.63% 

II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb 21,933 7.05% -37,797 -11.34% -33,552 -11.36% 

B. Výkonová spotřeba                          18,052 8.66% -6,937 -3.06% -51,482 -23.43% 
B. 
1. Spotřeba materiálu a energie 12,458 9.62% 2,045 1.44% -36,504 -25.34% 

B. 
2. Služby 5,595 7.08% -8,982 -10.61% -14,979 -19.80% 

+ Přidaná hodnota                        6,625 6.32% -33,972 -30.47% 16,529 21.32% 
C. Osobní náklady 6,705 6.39% 5,783 5.18% -3,555 -3.03% 
C. 
1. Mzdové náklady 4,958 6.57% 4,098 5.10% -1,282 -1.52% 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 2,983 215.24% -3,818 -87.39% 880 159.68% 

IV. Ostatní provozní výnosy 29 0.09% 39,036 127.28% -7,965 -11.43% 
H. Ostatní provozní náklady 1,329 20.87% -4,574 -59.43% -1,190 -38.11% 
* Provozní výsledek hospodaření     16,083 158.00% -22,074 -84.05% 9,555 228.10% 
* Finanční výsledek hospodaření              24,848 131.40% -14,486 -33.10% -34,804 -118.90% 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost              3,925 237.23% -4,689 -84.05% -646 -72.56% 

** Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost      37,006 134.89% -31,870 -49.46% -24,604 -75.54% 

** Mimořádný výsledek 
hospodaření            0 0.00% -6,853 0.00% 6,853 -100.00% 

*** Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-)    37,006 134.89% -38,723 -60.09% -17,725 -68.92% 

 

Vertikální analýza aktiv konkurenční společnosti Moep Czech Republic s.r.o. za období 

2009-2012. 

Položka rozvahy /rok 2009 2010 2011 2012 

  AKTIVA CELKEM 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

A. 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

B. Dlouhodobý majetek 79.81% 71.86% 71.20% 74.21% 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 21.71% 27.78% 35.40% 37.29% 
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 58.09% 44.08% 35.80% 36.93% 
C. Oběžná aktiva 19.36% 27.76% 28.47% 25.05% 
C. I. Zásoby 4.41% 6.41% 6.72% 8.17% 
C. II. Dlouhodobé pohledávky 0.29% 0.38% 0.40% 0.50% 
C. III. Krátkodobé pohledávky 12.79% 15.76% 17.92% 11.83% 
C. VI. Krátkodobý finanční majetek 1.88% 5.21% 3.42% 4.56% 
D. I. Časové rozlišení 0.83% 0.38% 0.34% 0.74% 

 



 

 
 

Vertikální analýza pasiv konkurenční společnosti Moep Czech Republic s.r.o. za období 

2009-2012 

Položka rozvahy /rok 2009 2010 2011 2012 

  PASIVA CELKEM 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
A. Vlastní kapitál  36.18% 37.42% 32.49% 36.30% 
A. 
I.   Základní kapitál 2.16% 2.31% 2.01% 2.36% 
A. 
II. Kapitálové fondy 28.06% 11.89% 10.57% 7.32% 
A. 
III. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 0.64% 0.63% 0.68% 0.76% 

A. 
IV. Výsledek hospodaření minulých let -3.64% 0.01% 9.82% 22.42% 
A. 
V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)                        

8.97% 22.58% 9.41% 3.43% 
B. Cizí zdroje 63.82% 62.57% 67.12% 63.42% 
B. 
I. Rezervy 6.74% 0.16% 2.78% 2.94% 
C. 
I. Časové rozlišení 0.00% 0.01% 0.39% 0.28% 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty konkurenční společnosti Moep Czech Republic 

s.r.o. za období 2009-2012 

Položka Výkazu zisku a 
ztráty/rok 2009 2010 2011 2012 

  Celkové tržby 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
I. Tržby za prodej zboží 1.29% 1.30% 1.65% 1.06% 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0.96% 0.97% 1.32% 0.86% 
II. Výkony                               99.07% 99.83% 98.62% 98.91% 

II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 98.71% 98.70% 98.35% 98.94% 
B. Výkonová spotřeba                          66.14% 67.13% 73.14% 63.56% 
B. 
1. Spotřeba materiálu a energie 41.08% 42.06% 47.96% 40.64% 
B. 
2. Služby 25.06% 25.07% 25.18% 22.92% 
+ Přidaná hodnota                        33.26% 33.03% 25.81% 35.54% 

C. Osobní náklady 33.25% 33.04% 39.06% 42.99% 
C. 
1. Mzdové náklady 23.92% 23.81% 28.12% 31.44% 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 0.44% 1.29% 0.18% 0.54% 

IV. Ostatní provozní výnosy 9.72% 9.08% 23.21% 23.33% 
H. Ostatní provozní náklady 2.02% 2.28% 1.04% 0.73% 

* Provozní výsledek hospodaření     3.23% 7.78% 1.39% 5.19% 
* Finanční výsledek hospodaření                                             6.00% 12.96% 9.75% -2.09% 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                0.52% 1.65% 0.30% 0.09% 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost      8.70% 19.09% 10.84% 3.01% 
** Mimořádný výsledek hospodaření            0.00% 0.00% -2.28% 0.00% 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-)    8.70% 19.09% 8.56% 3.02% 



 

 
 

Rozdílové ukazatele konkurenční společnosti Moep Czech Republic s.r.o. v letech 2009-

2012 

Položka 2009 2010 2011 2012 

ČPK (v tis. Kč) -96,842 -73,445 -53,717 -
31,089 

ČPP (v tis. Kč) -
150,296 

-
137,820 

-
122,162 

-
78,833 

ČPPFF (v tis. Kč) -
111,200 -92,838 -73,198 -

51,285 
 

Ukazatele rentability konkurenční společnosti Moep Czech Republic s.r.o. za období 2009-

2012 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 
ROA = EBIT/Aktiva 9.53% 24.56% 9.74% 3.54% 
ROI = EBIT/Celkový kapitál 26.33% 65.62% 29.99% 9.76% 
ROE = EAT / Vl. Kapitál  24.80% 60.34% 28.96% 9.45% 
ROS=EAT/Tržby 8.66% 18.85% 8.55% 3.00% 

 

Ukazatele likvidity konkurenční společnosti Moep Czech Republic s.r.o. za období 2009-

2012 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 
Běžná likvidita 0.38 0.52 0.59 0.65 
Pohotová likvidita 0.29 0.40 0.45 0.44 
Hotovostní likvidita 0.04 0.10 0.07 0.12 

 

Ukazatele aktivity konkurenční společnosti Moep Czech Republic s.r.o. za období 2009-

2012 

Položka 2009 2010 2011 2012 
Obrat celkových aktiv 1.04 1.20 1.10 1.14 
Obrat stálých aktiv 4.77 4.31 3.11 3.06 
Obrat zásob 23.50 18.69 16.37 13.99 
Doba obratu zásob (dny) 15.53 19.53 22.29 26.10 
Doba obratu pohledávek (dny) 46.07 49.19 60.73 39.40 
Doba obratu závazků (dny) 201.09 190.11 213.30 193.25 

 

 

 



 

 
 

Ukazatele zadluženosti konkurenční společnosti Moep Czech Republic s.r.o. za období 

2009-2012 

Položka  2009 2010 2011 2012 
 Celková zadluženost (v %)  63.82 62.57 67.12 63.42 
 Míra samofinancování (v %)  36.18 37.42 32.49 36.30 
 Úrokové krytí  756.57 1079.90 1423.88 625.00 

 

Altmanův index konkurenční společnosti Moep Czech Republic s.r.o. za období 2009-2012 

Altmanův index 2009 2010 2011 2012 
 0,717*X1  -0.23 -0.18 -0.14 -0.10 
 0,847*X2  0.08 0.19 0.08 0.03 
 3,107*X3  0.30 0.76 0.30 0.11 
 0,420*X4  0.24 0.25 0.20 0.24 
 0,998*X5  1.02 1.17 1.08 1.12 
Z - skóre 1.40 2.19 1.52 1.41 

 

Index IN konkurenční společnosti Moep Czech Republic s.r.o. za období 2009-2012 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 
 0,13*X1          0.20       0.21       0.19       0.20  
 0,04*X2          0.36       0.36       0.36       0.36  
 3,97*X3          0.38       0.97       0.39       0.14  
 0,21*X4          0.26       0.31       0.33       0.30  
 0,09*X5          0.03       0.05       0.05       0.06  

Index IN05 1.23 1.90 1.32 1.06 
 


