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Abstrakt 

 

V bakalářské práci budu hovořit o společnosti hotel International Brno, a.s. a na 

základě finanční analýzy podám návrhy na možná zlepšení. V teoretické části práce 

budou definovány základní pojmy, včetně definic finanční analýzy a jejich různých 

částí. V praktické části bude na konkrétních finančních výkazech provedena samotná 

finanční analýza firmy. 

 

Abstract 

 

In my bachelor thesis I’m going to compose complex financial view on the 

company hotel International Brno, a.s. and proposals to possible solutions.  My 

eleborate will be based on the financial analysis. The theoretical part will define basic 

financial concepts. The practical part will aim for financial analysis. 
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Úvod 
 

Cílem každého podnikání je dosažení zisku, pokud nehovoříme o neziskové 

organizaci. Z ekonomického pohledu podnik musí dosahovat určité rentability při 

platební schopnosti, tedy likviditě a dalších ekonomických ukazatelů. Ne vždy se ovšem 

daří tohoto pravidla dosáhnout z mnoha důvodů. Podnik však lze připravit na situace, 

které v konkurenčním prostředí mohou nastat. Klíčovým faktorem bývá vedení 

společnosti, které navrhuje, připravuje, vysvětluje a aplikuje změny, které jsou nezbytné 

pro to, aby firma byla konkurenceschopná a přinášela vlastníkům zisk. Všechny změny 

musí být náležitě podloženy fakty, které vyplývají z analýzy společnosti, jejího okolí 

a možností trhu. Právě poslední ze zmiňovaných faktorů přináší nejvíce neznámých a je 

pro mnoho firem osudovým. Jednou z cest, jak usnadnit manažerům vedení podniku 

v oblasti financí je finanční analýza. 

Finanční analýza bývá nástrojem, vycházejícím z finančních výkazů společnosti, 

kterým lze efektivně zjišťovat finanční zdraví podniku, srovnávat vývojové trendy 

společnosti v čase a porovnávat podnik s konkurencí, slouží tak managementu pro 

rozhodování, plánování a kontrolu. Právě finanční analýzou se zabývá tato práce. 

 Výsledky finanční analýzy je nutné hodnotit v kontextu s vnějším a vnitřním 

prostředím podniku, jinak nemusí být pochopena správně.  K tomuto slouží interní 

a externí analýzy, které budou nedílnou součástí práce. Finanční analýza v konečném 

důsledku umožňuje sestavit výhled na možný budoucí vývoj firmy, navrhuje podklady 

pro zlepšení finanční situace, napomáhá k zefektivnění rozhodovacích a kontrolních 

procesů firmy.  
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1 Cíl práce 
 
 

Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci hotelu International 

Brno, a.s. za pět po sobě následujících období. Pro analýzu byly vybrány roky 2003 - 

2007. Po dosažení hlavního cíle je nutné si stanovit následující dílčí cíle. 

 

� Teoretické poznatky stručně a výstižně shrnout do teoretické části práce, 

� představit hodnocený podnik, 

� analyzovat široké okolí podniku, oborové okolí a interní prostředí, 

� provést finanční analýzu podniku z dostupných výkazů, interpretovat výsledky 

této analýzy a najít příčiny případného nepříznivého stavu, 

� navrhnout podniku možná řešení pro zlepšení situace. 

 

 

Pro splnění cílů budou použity následující metody: 

 

� sběr sekundárních dat, 

� analýza, 

� srovnávání a  

� dedukce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2 Teoretická východiska práce 
 

Finanční analýza je soubor postupů prováděných s cílem získat informace 

pro finanční (ekonomické) řízení podniku a rozhodování externích subjektů. 

Je to finančně ekonomické hodnocení podnikatelské jednotky, které vychází z účetních 

(případně dalších) informací. [2]  

Ekonomická analýza podniku se skládá ze dvou základních částí: 

 
• Fundamentální analýza: je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech 

odborníků, na jejich subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. 

Zpracovává velké množství kvalitativních údajů, a pokud využívá kvantitativní 

informaci, odvozuje zpravidla své závěry bez použití algoritmizovaných 

postupů. [4] 

 

• Technická analýza: používá matematických, statistických a dalších 

algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat 

s následným (kvalitativním) ekonomickým posouzením výsledků. [4] 

 
Základními zdroji dat pro ekonomickou analýzu jsou výkaz zisku a ztrát, rozvaha 

a cash flow hodnocené firmy. Výsledky jsou zejména důležité pro majitele 

a rozhodovací procesy firmy (vedení). V celkovém důsledku se jedná o interní a citlivá 

data, proto každý podnik dbá na to, aby se informace a z nich zjištěné závěry nedostaly 

do nesprávných rukou, zejména ke konkurenci. V neposlední řadě finanční analýzy 

využívají i externí uživatelé jako odběratelé, dodavatelé, banky apod.  

 

 

2. 1 Analýza okolí podniku 
 

2.1.1 SLEPTE analýza 
 

Používá se označení SLEPT(E) analýza. Každé písmeno tohoto spojení 

představuje jednu důležitou část externího ekonomického prostředí, a to sociální, 

legislativní, ekonomickou, politickou, technologickou a ekologickou. Analýza by měla 

odhalit vývojové trendy, které přímo či nepřímo ovlivňují chod společnosti. 
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• Social - sociální faktory: v daná části se posuzují demografické charakteristiky, 

sociálně kulturní vlivy, popřípadě pracovní zvyky.  

• Legal - legislativní faktory: zde hovoříme převážně o zákonech, vyhláškách 

a normách, které by jakýmkoliv způsobem mohly ovlivnit chod společnosti. Mezi 

nejvýznamnější faktory řadíme daňové zákony, občanský zákoník, obchodní 

zákoník a jiné. 

• Ekonomic - ekonomické faktory: ekonomické faktory jsou úzce spjaty 

s příležitostmi a hrozbami všech subjektů na trhu. Jde především 

o nezaměstnanost, inflaci, hrubý domácí produkt, úrokové sazby, průměrnou 

hrubou mzdu a další. Je třeba zohlednit i globální měřítko. 

• Policy - politické faktory: jsou míněny faktory jako politická stabilita země, 

postoj vládnoucí strany k podnikání, politická forma a stabilita vlády a jiné. Tento 

bod je velmi úzce spjat s legislativními faktory. 

• Technology - technologické faktory: považujeme jakékoliv technologické 

novinky, které by mohly ovlivnit fungování podniku nebo stávající 

standardy daném okruhu podnikání. Také můžeme zahrnout bankovní a investiční 

produkty. Tyto faktory jsou úzce spojeny s příležitostmi SWOT analýzy.  

• Ekology - ekologické faktory: tyto faktory ovlivňují řadu podnikatelských 

odvětví a postupem času se vyvíjí a mění. Jsou úzce spjaty s technologiemi. 

 

 

2.1.2 Porterova analýza 
 

Porterův pětifaktorový model se zabývá působením konkurenčních sil na daný 

podnik. Jedná se o vstupující firmy na trh, hrozby možných substitutů, smluvní sílu 

dodavatelů a odběratelů a konkurenci, která je na daném trhu. Působení těchto faktorů 

je zachyceno na níže uvedeném schématu. 
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Vstupující firmy

Dodavatelé Odběratelé

Substituty

Konkurence

 

Obr. č. 1: Porterův pětifaktorový model 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů je snižována tehdy, jestliže jsou fixní náklady 

vstupu do odvětví velmi vysoké, existují dobré podmínky pro využívání úspor z rozsahu 

výroby, výrobky jsou vysoce diferencované, náklady přestupu do jiného oboru 

či k jinému dodavateli jsou vysoké apod. [1] 

Zákazník má vůči svému dodavateli silnou pozici především tehdy, jestliže 

je velkým, případně významným zákazníkem, jestliže může snadno přejít 

ke konkurenci, má k dispozici potřebné tržní informace, aby mohl uskutečnit tzv. 

zpětnou integraci. [1] 

Vyjednávací síla dodavatelů může být v pojetí Porterova modelu vysoká zejména 

v situacích, kdy dodavatel je na daném trhu velkým či významným subjektem. 

Pro podnik je snazší situace, pokud je pro dodavatele důležitým zákazníkem, pokud 

zboží, které zákazník poptává je vysoce diferencované a zákazník má k dispozici 

potřebné tržní informace. [1] 

Hrozba substitutů je snižována především tehdy, neexistují-li k danému výrobku 

blízké substituty, jestliže firmy nabízející substituty vyrábějí s vyššími náklady, pokud 

nabízející substituty příliš nezvyšují nabídku, náklady přestupu na spotřebu substitutu 

jsou vysoké a cena výrobku, který by mohl být nahrazován substituty, je pro 

spotřebitele lákavá. [1] 

Rivalita firem působících na daném trhu může být vysoká, jedná-li se o velmi 

málo rostoucí trh, o nové, v budoucnu lukrativní odvětví, v odvětví působí velký počet 

konkurentů, ziskovost odvětví je velmi malá, konkurenti sledují strategii přežití atd. [1] 
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2.1.3 Analýza interního okolí 
 

Pomocí interní analýzy se hodnotí úroveň řízení jednotlivých celků. Z analýzy 

vyplývají silné a slabé stránky podniku. Aby bylo možné sestavit SWOT analýzu, 

pak by měla být provedena jak analýza externího okolí, tak i analýza interního prostředí 

podniku. 

 

 

2.1.4 SWOT analýza 
 

        SWOT analýza je metoda, pomocí které je možno identifikovat silné 

(ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) 

a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, 

politikou apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu, ale také 

např. při analýze a tvorbě politik (policy analysis). S jeji pomocí je možné komplexně 

vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí 

strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. [9]  

SWOT analýzu je možné využít jako silný nástroj pro stanovení a optimalizaci 

strategie společnosti, projektu nebo zlepšování stávajícího stavu či procesů. Při volbě 

strategie je možné vybrat jednu ze čtyř variant.  

• MAX-MAX strategie  – maximalizací silných stránek – maximalizovat příležitosti 

• MIN-MAX strategie  – minimalizací slabých stránek – maximalizovat příležitosti 

• MAX-MIN strategie  – maximalizací silných stránek – minimalizovat hrozby 

• MIN-MIN strategie  – minimalizací slabých stránek – minimalizovat hrozby [8]  

 

 

2.2 Finanční analýza 
 

 Následující text popisuje vybrané metody finanční analýzy, které budou sloužit 

jako teoretický odklad pro praktickou část práce. 
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2.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 
 

Absolutní ukazatele jsou obsažené v účetních výkazech a vyjadřují procentuálně 

jednotlivé položky účetních výkazů, např. aktiva, pasiva, náklady, výnosy apod. Jsou 

dále využívány při procentním rozboru, při analýze trendů, indexové analýze a také 

při konstrukci poměrových ukazatelů. [7] 

 

2.2.1.1 Horizontální analýza 
 

Pojmem horizontální analýza se rozumí meziroční porovnání jednotlivých hodnot 

(například zisku, přidané hodnoty, vlastního kapitálu). Tento typ analýzy umožňuje 

odhalit změny, ke kterým dochází v hodnoceném podniku a hlavní trendy v jeho 

hospodaření. Základem hodnocení je výpočet rozdílových hodnot po dva po sobě 

následující roky a procentní vyjádření změny určité hodnoty v roce n ve srovnání téže 

hodnoty v předchozím roce n- 1. [2]  

 

Změnu položek můžeme vyjádřit následujícím způsobem: 

 

01 xxxi −=∆ , 

0

01

x

xx
xi

−
=∆ , 

kde xi je vybraná bilanční položka, 

x1 je hodnota položky rozvahy nebo položky výsledovky ve sledovaném roce,  

x0 je hodnota položky v roce předcházejícím. 

 

 

2.2.1.2 Vertikální analýza 
 

Vertikální analýza vyjadřuje vztah určité hodnoty k celku a zobrazuje tak strukturu 

významných položek rozvahy (např. skladbu dlouhodobého nebo oběžného majetku) 

a výkazu zisku a ztráty (např. přidané hodnoty). [2]  
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Procentní rozbor je výhodný: 

• Pro porovnávání výkazů firmy v delším časovém horizontu, 

• pro srovnávání výsledků firmy v rámci oboru jako celku,                                     

• pro porovnání výkazů v rámci vnitropodnikových útvarů, 

• pro komparaci výsledků firmy se srovnatelnými firmami v oboru. 

 

Nevýhody procentní analýzy: 

• Neukazuje příčiny změn, 

• absolutní základna pro výpočet se mění, 

• vykazované údaje mohou být obsahově nesrovnatelné. [7]  

 

 

2.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
 

Rozdílové ukazatele jsou někdy nazývány ve finanční analýze fondy finančních 

prostředků. Jedná se o rozdíl mezi některými položkami krátkodobých aktiv 

a krátkodobých pasiv. Mezi nejčastější fondy patří čistý pracovní kapitál a čisté finanční 

prostředky. 

 

• Čistý pracovní kapitál (net working capital) 
 

Je nejčastěji užívaným ukazatelem vypočteným jako rozdíl mezi celkovými 

oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Ty mohou být vymezeny 

od splatnosti 1 rok až po splatnost 3 měsíční, což umožňuje oddělit výstižněji 

v oběžných aktivech tu část finančních prostředků, která je určena na brzkou úhradu 

krátkodobých dluhů (závazků), od té části, která je relativně volná a kterou chápeme 

jako určitý finanční fond. Pro finančního manažera představuje tento fond součást 

oběžného majetku, financovanou dlouhodobým kapitálem, čili je částí dlouhodobého 

kapitálu vázaného v oběžném majetku. Jde tedy o relativně volný kapitál, který 

je využíván k zajištění hladkého průběhu hospodářské činnosti. [4]  

Čistý pracovní kapitál lze vyjádřit následujícím vztahem: 
 

ČPK = celková oběžná aktiva - celkové krátkodobé dluhy 
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• Čisté pohotové prostředky 

 

Čisté pohotové prostředky se používají pro sledování okamžité likvidity 

společnosti. Zohledňuje méně likvidní až nelikvidní položky oběžného majetku. 

Ukazatel představuje rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě 

splatnými závazky, kde za pohotové peněžní prostředky považujeme pouze 

nejlikvidnější aktiva (peníze na pokladně a běžných účtech). [4] 

Čisté pohotové prostředky lze vyjádřit následujícím vztahem: 
 

ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky 
 
 

2.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 
 

Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou finanční 

analýzy, neboť umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách firmy. Nejčastěji vychází z účetních dat. Můžeme je chápat jako určité 

síto, jež zachytí oblasti vyžadující hlubší analýzu. [4]  

 

Konstrukce poměrových ukazatelů vychází ze znalosti určitých vztahů mezi 

dvěma či více absolutními hodnotami. Předmětem další části budou nejpoužívanější 

poměrové ukazatele, členěné do následujících skupin: 

 

• Ukazatele rentability, 

• ukazatele likvidity, 

• ukazatele zadluženosti a finanční struktury, 

• ukazatele aktivity. [2]  

 

 

2.2.3.1 Rentabilita 
 

Vyjadřuje schopnost podniku generovat zisk na základě realizovaných tržeb. 

Tržbami se zpravidla rozumí součet tržeb z hlavních podnikových činností (součet tržeb 

z prodeje zboží a z prodeje výrobků a služeb, popřípadě další, které lze považovat 

za klíčovou činnost podniku). V praxi lze použít několik variant tržeb. Rentabilita 

podniku se porovnává s oborovými průměry. [2]  
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Ukazatele v oblasti ziskovosti, resp. nákladovosti, mají zejména podobu 

absolutních hodnot (které byly již zmíněny v rámci horizontální a vertikální analýzy, 

např. vývoj tržeb a provozního zisku), upravených hodnot vypovídajících o ziskovosti 

nebo se jedná poměrové ukazatele vyjadřující vztah zisku a tržeb, resp. vztahu určitého 

typu nákladů vzhledem k tržbám. [2] 

V práci budou využity dva typy zisku, a to EBIT a EAT. 

EBIT:  Zisk před úroky a zdaněním, udávaný anglickou zkratkou EBIT (Earnings 

befor Interest and Taxes). 

EAT: Jedná se o zisk po zaplacení daní a úroků, anglickou zkratkou je EAT 

(Earnings after taxes). 

 

• Rentabilita vlastního kapitálu (ROE- Return on equity) 

 

kapitál vlastní

zisk
ROE=  

 

Míra zisku vypočtená z vlastního kapitálu je ukazatelem, pomocí kterého mohou 

akcionáři, majitelé a další investoři zjistit, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos, 

tj. zda je využíván s intenzitou, která odpovídá velikosti jejich investičního rizika. [4]  

 

• Rentabilita aktiv (ROA- Return on assets) 

 

aktiva celková

zisk
ROA =  

 

Ukazatel rentability celkových aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů byla financována 

(vlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobých). [4]  

 

• Rentabilita vloženého kapitálu (ROI- Return of investments) 

 

aktiva celková

zisk
ROI =  
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Patří k nejdůležitějším ukazatelům, jimiž se hodnotí podnikatelská činnost firem. 

Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál, vložený do firmy, 

nezávisle na zdroji financování. [4] 

 

• Rentabilita tržeb (ROS- Return of sales) 

 

tržby

zisk
ROS=  

 

Tržby ve jmenovateli představují tržní ohodnocení výkonů firem za určité časové 

období (rok, měsíc, týden, den). Výkony dobře známé z doby centrálního řízení měří 

výkonnost firmy (množství výrobků, služeb vyprodukovaných v určité době), tj. jak 

účinně využije všechny své prostředky (kapitál, personál, budovy stroje) k vytvoření 

hodnot, s nimiž se uchází o přízeň na trhu. Teprve tržní uznání výsledků práce firmy 

stanoví jejich cenu, která se do firmy vrátí k pokrytí nákladů a k vytvoření zisku. [4]  

 

• Finanční páka (gearing) 

 

kapitál vlastní

aktiva
páky finančinIndex =  

 

Index finanční páky je poměrem výnosnosti aktiv podniku k výnosnosti 

dlouhodobých zdrojů. Ukazatel říká, zda je výhodné použít cizí kapitál k financování 

společnosti. Aby bylo použití cizího kapitálu v podniku k užitku, musí být hodnota 

ukazatele větší než jedna. 

 
 

2.2.3.2 Likvidita 
 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své splatné závazky, tj. platební 

schopnost. Podstatou likvidity je vzájemný vztah mezi složkami oběžného 

(krátkodobého) majetku a krátkodobými závazky. Ve finančním pojetí jde tedy o řešení 

následující otázky: Má podnik k určitému okamžiku dostatek peněžních prostředků 

k úhradě svých závazků? [2] 
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Každý podnik má k dispozici určité platební prostředky (hotové peněžní 

prostředky, pohledávky nebo např. zásoby zboží), které může ihned (v případě 

peněžních prostředků), nebo v krátké době (po přeměně pohledávek v hotovost 

a po prodeji zásob a z nich vzniklých pohledávek) použít k úhradě krátkodobých 

závazků vůči obchodním partnerům, pracovníkům, státu či jiným subjektů. [2] 

Z hlediska časového období, za které zkoumáme problémy likvidity, je nutné 

rozlišit čtyři základní stupně likvidity: 

 

• Okamžitá likvidita  

 

závazky krátkodobé

majetek finanční krátkodobý
likvidita Okamžitá =  

 

Uvažuje jen nejlikvidnější prostředky, které jsou okamžitě k dispozici. 

Doporučené hodnoty se pohybují od 0,5 do 1,1. Hodnota vyšší jak 1 značí, že firma 

je schopna okamžitě splatit veškeré krátkodobé závazky, ale že na druhou stranu váže 

přebytečné finanční prostředky, které nejsou využity efektivně. [3] 

 

• Pohotová likvidita  

 

závazky krátkodobé

zásoby-aktiva oběžná
likvidita Pohotová =  

 

Je považována za nejdůležitější ukazatel likvidity, ukazuje schopnost společnosti 

splatit krátkodobé závazky. Ukazatel pohotové likvidity vylučuje sporné položky, které 

jsou představovány zejména zásobami z výpočtu, protože zásoby mohou být např. 

neprodejné. Doporučené hodnoty se pohybují od 1 až do 1,5. [3] 

 

• Běžná likvidita  

 

závazky krátkodobé

aktiva oběžná
likvidita Běžná =  
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Je ukazatel hodnotící celkovou likviditu podniku, uvažovanou z celého objemu 

oběžných aktiv. Podnik vykazuje dobrou likviditu, jestli se hodnota ukazatele pohybuje 

v rozmezí 1,7 až 3 respektive 2 až 2,5. Hodnota je závislá na charakteru podniku, 

produkci a odvětví. Tento ukazatel zahrnuje do výpočtu i položky, jejichž likvidita, 

zpeněžení, může být do jisté míry sporná. [3] 

 

 

2.2.3.3 Ukazatele zadluženosti 
 

Pod pojmem zadluženost je možné si představit skutečnost, že společnost využívá 

k financování svých aktiv a činností cizí zdroje (jak krátkodobé, tak dlouhodobé). 

Používání cizích zdrojů ovlivňuje jak výnosnost kapitálu akcionářů, tak riziko.  

Samostatnou otázkou je, jaký má být optimální poměr vlastního a cizího kapitálu. 

Pro určitá odvětví existují vyzkoušené poměry kapitálové struktury, popřípadě můžeme 

vycházet i z časových řad z minulosti nebo uvedených v prognóze. Existují důvody 

pro a proti používání cizího kapitálu jako takového. [5]  

 

Důvody pro používání cizího kapitálu 

• Podnikatel nedisponuje dostatečně velkým vlastním kapitálem nezbytným 

k založení podniku jeho provozu nebo další rozvoj, 

• použitím cizího kapitálu nevznikají věřiteli žádná práva k podniku jako 

takovému (poskytovatelé cizího kapitálu mohou vyvíjet nepřímý tlak na finanční 

řízení ve společnosti, ale nemají významnější vliv na běžný chod společnosti), 

• cizí kapitál je většinou levnější než vlastní kapitál (akcionáři nesou největší 

riziko), 

• cizí kapitál s sebou přináší zlevnění nákladů na celkový kapitál až do určité míry 

zadluženosti, 

• s používáním cizího kapitálu je spojen daňový efekt a působení tzv. finanční  

páky. 
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Důvody proti použití cizího kapitálu 

• Cizí kapitál zvyšuje zadluženost podniku a tím snižuje jeho finanční stabilitu, 

• při sjednávání úvěru jsou společnosti často nuceny vystavovat záruky 

za poskytnutí úvěru, nejčastěji ve formě zástavy stálých aktiv, výjimečně 

i budoucích zisků, 

• každý další dluh je dražší a je obtížnější jej získat: dostupnost kapitálu je silně 

ovlivněna ratingovým ohodnocením společnosti, respektive ohodnocením 

investora, 

• vysoký podíl cizího kapitálu omezuje jednání managementu, které musí být 

přizpůsobeno věřitelům, 

• s růstem zadluženosti roste i úroková míra v důsledku větší rizikovosti pro 

věřitele (typicky banky). [5]  

 

 

Koeficient zadluženosti (debt equity ratio) 

 

Má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost. Oba rostou s tím, jak 

roste proporce dluhů ve finanční struktuře firmy. Celková zadluženost roste lineárně 

(až do 100 %), zatímco koeficient zadluženosti roste exponenciálně až k nekonečnu. [4]  

 

kapitál vlastní

kapitál cizí
tizadluženos Koeficient =  

 

• Celková zadluženost (debt ratio) 

 

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tzn. čím vyšší je zadluženost firmy 

ve vztahu k celkovému kapitálu, tím je riziko věřitelů vyšší. Tedy čím větší je podíl 

vlastního kapitálu, tím je větší „bezpečnostní polštář“ proti ztrátám věřitelů v případě 

likvidace. Proto věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti. Vlastníci na druhé straně 

vyžadují větší finanční páku ke znásobení svých zisků. [4] 

 

aktiva

kapitál cizí
tzadluženos Celková =  
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• Krátkodobá a dlouhodobá zadluženost 

 

Při hodnocení zadluženosti podniku je nutné zohlednit časovou strukturu dluhů, 

s nimiž podnik disponuje. Proto se používají ukazatele krátkodobé a dlouhodobé 

zadluženosti. 

 

aktiva

závazky krátkodobé
tzadluženos Krátkodobá =  

 

aktiva

závazky dlouhodobé
tzadluženos Dlouhodobá =  

 

 

• Úrokové krytí (interest coverage) 

 

Mezi další ukazatele zadluženosti řadíme tzv. ukazatel úrokového krytí (interest 

coverage). Ten podává informace, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Převrácená 

hodnota ukazatele se nazývá úrokové zatížení. Literatura uvádí jako postačující, jsou-li 

úroky pokryty ziskem třikrát až šestkrát. Tuto doporučenou hodnotu je opět nutné brát 

pouze jako orientační. [6] 

 

úroky

zisk
krytí Úrokové =  

 

• Doba splácení dluhů 

 

Ukazatel určuje, po kolika letech by byl podnik schopen vlastními prostředky 

splatit své veškeré dluhy (krátkodobý a dlouhodobý cizí kapitál). V zahraničí dosahují 

finančně zdravé podniky hodnoty menší jak tři roky. 

 

CF provozní

FM - zdroje cizí
DSD =  
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2.2.3.4 Ukazatele aktivity  
 

Měří, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více, než je 

účelné, vznikají jí zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Má-li jich nedostatek, pak se 

musí vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí a přichází 

o výnosy, které by mohla získat. Obvykle se uvádějí v podobě ukazatelů vyjadřujících 

vázanost kapitálu ve vybraných položkách aktiv a pasiv, obratovost aktiv (jako inverzní 

podoba vázanosti aktiv) nebo dobu obratu aktiv (vyjádřenou počtem dnů). [4] 

 

• Obrat celkových aktiv  
 

Udává počet obrátek (tj. kolikrát se aktiva obrátí) za daný časový interval (za rok). 

Pokud intenzita využívání aktiv firmy je nižší než počet obrátek celkových aktiv 

zjištěný jako oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby nebo odprodána některá 

aktiva. [4]  

 

aktiva

 tržby
akticcelkových Obrat =  

 

• Obrat stálých aktiv  
 

Má význam při rozhodování o tom, zda pořídit další produkční investiční majetek. 

Nižší hodnota ukazatele než průměr v oboru je signálem pro výrobu, aby zvýšila využití 

výrobních kapacit, a pro finanční manažery, aby omezili investice firmy. 

 

aktiva stálá

tržby
aktivstálých Obrat =  

 

• Obrat zásob  
 

Udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy prodána a znovu 

uskladněna. Pokud ukazatel vychází ve srovnání s oborovým průměrem příznivý (tedy 

vyšší), znamená to, že firma nedrží zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly 

nadbytečné financování. [4]  
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zásoby

tržby
zásobObrat =  

 

• Doba obratu pohledávek 
 

Výsledkem výpočtu ukazatele doby obratu pohledávek je počet dní, během nichž 

je inkaso peněz za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách, tj. průměrná doba, 

po kterou musí firma čekat na inkaso plateb za své již provedené tržby. Je vhodné 

ji srovnat s běžnou platební podmínkou, za které firma fakturuje své zboží. Tím podnik 

zjistí, jaká je platební morálka odběratelů. [4] 

 

 tržbydenní

pohledávky
pohledávekobratu  Doba =  

 

• Doba obratu závazků 
 

Udává, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým dodavatelům. Srovnáním 

s dobou splatnosti přijatých faktur podnik hodnotí, jaká je jeho morálka splácení 

závazků. [4] 

 

 

 tržbydenní

mdodavatelů čizávazky vů
závazkůobratu  Doba =  

 

 

2.2.4 Soustavy ukazatelů 
 

Finančně ekonomickou situaci firmy lze analyzovat pomocí poměrně velkého 

počtu rozličných ukazatelů. Nevýhodu tohoto přístupu je, že jednotlivé ukazatele mají 

sami o sobě omezenou vypovídací hodnotu, protože charakterizují pouze určitý úsek 

činnosti firmy. K posouzení její celkové situace se proto vytváří soustavy ukazatelů, 

které analyzují souhrnně celou finanční situaci společnosti. V práci budou využity dva 

indexy, a to index IN, který je koncipován na českou ekonomickou situaci a Altmanův 

index finančního zdraví, který se používá ve světovém měřítku. 
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2.2.4.1 Almanůn index finančního zdraví 
 

V roce 1968 sestavil prof. Edward Altman z New York Univerzity na základě 

statistické analýzy soubor ukazatelů, umožňujících pravděpodobnostně předpovídat 

prosperující nebo problémový podnik. Soubor ukazatelů využívá několik finančních 

ukazatelů vážených podle jejich relativního významu pro finance podniku; výsledkem 

je určení tzv. skόre Z. [2]  

 

aktiva

ČPK
x1 = , 

aktiva

letminulých zisk  ýnerozdělen
x 2 = ,

aktiva

EBIT
x 3 = , 

kapitál cizí

kapitálu zákl. hodnota tržní
x 4 = , 

aktiva

tržby
x 5 =  

  

Rovnice výpočtu Altmanova indexu vypadá následovně. 

 

54321 x0,998x0,420x3,107x0,847x0,717Z ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  

 

 

Tabulka č. 1: Z-skόre 

Hodnota Z-skόre Výsledné hodnocení: 

Z-skόre < = 1,2 Společnost má závažné problémy s financováním, směřuje k bankrotu. 

1,2  Z-skόre <= 

2,9 "Šedá zόna" poukazuje na problémy s financováním, nejasný vývoj. 

Z-skόre > 2,9 Firma nemá žádné problémy, jedná se o prosperující společnost. 
 

   

    

    

 

2.2.4.2 Index IN 
 

Index důvěryhodnosti IN95 je původním českým pokusem Inky a Ivana 

Neumaierových najít postup, který by umožnil odhad posouzení finančního rizika 

českých podniků z pohledu světových ratingových agentur. [2] 

Poprvé byl použit v roce 1995 pod názvem IN95, s postupem času byl dvakrát 

přepracován, poprvé v roce 1999 a podruhé v roce 2002. Tak vznikla současná podoba 

ukazatele nazvaná IN01. 
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kr.úvěrykr.závazky

aktiva oběžná
0,09

aktiva

výnosy
0,21

aktiva

EBIT
3,92

úroky nákl.

EBIT
0,04

kapitál cizí

aktiva
0,13IN01

+
++++=

 

Tabulka č. 2: IN01 

Hodnota IN01 Výsledné hodnocení: 

IN01 < 0,75 Společnost má závažné problémy s financováním, je v krizi. 

0,75 < IN01 < 1,77 "Šedá zόna" . 

IN01 > 1,77 Firma nemá žádné problémy, jde o prosperující firmu. 
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3 Analýza současného stavu 
 

V následující části bakalářské práce bude na základě teoretických poznatků 
provedena analýza vybraného podniku. 

 
3.1 Představení podniku 
 

3.1.1. Stručná charakteristika podniku 

 
V práci bude provedena analýza hotelu International, a.s. se sídlem v Brně. Jedná 

se o čtyřhvězdičkový hotel patřící do asociace Best Western s oceněním Premier. Best 

Western je celosvětový řetězec sdružující více než 4000 hotelů v 80 zemích světa. 

Značka Premier zaručuje vyšší standard servisu, stylu a kvality. Hotel podniká v oblasti 

poskytování ubytování a gastronomických služeb. Díky jeho dobré alokaci, která je 

přímo v centru Brna, se může těšit vysoké návštěvnosti. Bezproblémová přístupnost 

k BVV přináší další výhodu. Kvalitou služeb patří mezi nejlepší v Brně.  

Základním produktem hotelu jsou ubytovací služby. Hotel disponuje 261 pokoji, 

a to 123 jednolůžkovými, 130 dvojlůžkovými a 9 pokoji typu „junior suit“, které nabízí 

největší kvalitu komfortu a služeb. Pokoje jsou vybaveny koupelnou, WC, telefonem 

s přímou provolbou, přípojkou pro PC, TV se satelitním příjmem, hotelovým 

informačním systémem Eclipse, placeným TV programem, minibarem a sejfem. 

Všechny pokoje a většina ostatních prostor hotelu jsou pokryty WiFi signálem, všechny 

pokoje jsou také vybaveny internetovou přípojkou typu LAN. 

Produktem hotelu mimo hotelnické služby jsou i služby gastronomické. V hotelu 

jsou umístěny tři typy kuchyní. První z nich je studená kuchyně, v níž se připravují 

studené pokrmy. Druhou je klasická teplá kuchyně, kde jsou připravovány hlavní chody 

a polévky. Třetí je cukrárna, kde jsou připravovány dorty, zmrzliny, bonbόny a další. 

Návštěvník si tak může vybrat ze široké palety jídel. Image kuchyně vylepšuje její 

šéfkuchař Miroslav Husák, který je členem českého olympijského kuchařského týmu.  

Hotel dále působí v oboru cateringu, a to již od svého vzniku v roce 1962. Byl 

spoluorganizátorem akcí, které probíhaly i mimo hotel při zahájení veletrhů 

v pavilonech na brněnském výstavišti, v městských divadlech, muzeích a dalších 

společenských a historických prostorách ve městě. Těchto akcí hotel organizuje více 

jak 200 ročně.  
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3.1.2 Vývoj společnosti 

 

Zakladatelem hotelu v roce 1962 byla firma ČEDOK a.s., která podniká 

ve zprostředkování zájezdů. Ta vlastnila hotel až do roku 1992, kdy přešel do 

soukromého vlastnictví. Vlastníky hotelu jsou v současné době JUDr. Radim Bartoněk, 

Pavel Brdička, Kristýna Jiříková a Petr Mohelský. Základní kapitál hotelu činí 

92 560 000 Kč. Počet zaměstnanců se ustálil na 210. 

Hotel prošel za 47 let své existence několika rekonstrukcemi, dostavbami 

a v neposlední řadě modernizacemi, které jsou nezbytnou součástí udržení standardů 

a kroku s konkurencí. Nejvýznamnější změnou bylo zastřešení otevřeného atria a jeho 

proměna v kavárnu, která proběhla na konci 70. let. Nyní je tato kavárna známá pod 

jménem Siesta. Neustálé změny v trendech hoteliérství proměnily vinárnu Kaskáda 

v kongresový sál, s možností využití při snídaních. Mezi další změny interiéru patřily: 

rekonstrukce recepce, průběžné inovování pokojů tak, aby vyhovovaly požadavkům 

zákazníků a standardům čtyřhvězdičkového hotelu, inovace restaurací Plzeňka 

a Lucullus, výstavba nového výtahu a další dílčí změny. Samostatný projekt bylo 

vybudování wellness a fitness centra, které se nachází v těsné blízkost hotelu. 

Mezi nejvýznamnější hosty, kteří hotel navštívili, byli Alžběta II., královna 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Hosty byli také bývalý 

a současný prezident České republiky- Václav Havel a Václav Klaus, finský prezident 

Martí Ahtisaari, polský prezident Aleksander Kwaśniewski a bývalá ministryně 

zahraničí USA Madeleine Albrightová. O popularitě hotelu dnes i v jeho historii svědčí 

i jeho oblíbenost mezi významnými osobnostmi ČR i světa. 

 
 

3.1.3 Organizační struktura 

 

Hotel je řízen dle modelu liniově štábní organizační struktury. Využívá 

se zejména proto, že toto seskupení je logické pro zabezpečení činností a jednoduchost. 
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Obr. č. 2: Organizační struktura hotelu International Brno, a.s. 

 
 

3.2 Okolí podniku 
 
 

V následující části bude popsáno externí a obecné okolí podniku pomocí analýz  

SLEPT a Porter. Na základě těchto analýz a ve spojení s analýzou interní bude 

sestavena analýza SWOT. 

 
 

3.2.1  SLEPTE analýza 
 

Slepte analýza, jak bylo popsáno v teoretické části, zahrnuje analýzu sociálních, 

legislativních, ekonomických, politických, technologických a ekonomických faktorů, 

které podnik ovlivňují.  
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Sociální 
 

Protože Brno je město, které se výrazně rozvíjí a obyvatel v produkčním věku 

přibývá, má hotel dobrou pozici pro další vlastní rozvoj. Ubytování využívá především 

zahraniční klientela, jak obchodníci, kteří navštěvují BVV, průmyslovou zónu 

Černovické terasy a Technologický park, tak i turisté ze západní Evropy, kteří jsou 

zvyklí na vyšší standard ubytování, který jim hotel zaručí. Moderní dopravní 

prostředky, globalizace a zájem lidí cestovat napomáhají hoteliérství v globálním 

měřítku, avšak musíme zdůraznit rizika plynoucí ze světové finanční krize. 

Pokud se zaměříme na gastronomické zařízení, pak lze vysledovat, že zde hlavní 

klientelu tvoří obyvatelé Brna v nejčastějším věkovém rozmezí 30-50 let. Zvyšující 

se životní úroveň napomáhá rostoucím tržbám, zůstává však otázkou, jak světová 

finanční krize ovlivní tento trend.  

 
 
Legislativa 

 

Zde můžeme hovořit a o zákonech, vyhláškách a nařízeních, které by mohly mít 

jakýkoliv dopad na firmu. Za aktuální změny, které se podniku dotknou, můžeme 

považovat: zákon o daních z příjmů, zákon o nemocenském pojištění, zákon o dani 

z přidané hodnoty, poplatek za televizní přijímač a další. 

Daň z přidané hodnoty se od 1.1.2004 od základu změnila. Snížená sazba DPH 

se z 5 % zvýšila na 9 %. Od 1.5.2005 byly převedeny pohostinské služby ze snížené 

do základní sazby daně, jak vyplývá z novely zákona o dani z příjmů. V současné době 

je snažení o zařazení zpět do snížené sazby daně, což bude mít na podnik kladný vliv. 

Oběma těmito změnami došlo k predikovanému snížení tržeb hotelu, a to jak v oblasti 

hotelnictví, tak v oblasti gastronomických služeb. 

Hotel si s největší pravděpodobností budou moci rychleji odepisovat dlouhodobý 

hmotný majetek. Tato změna čeká na vyřízení novely zákona o dani z příjmů. Další 

změny legislativy, které v souvislosti s ekonomickou krizí plánuje vláda, budou mít 

spíše pro podniky kladný vliv. Stát se bude v dobách krize snažit legislativními 

změnami podporovat podnikání. 
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Ekonomika 

 

Ekonomickou situaci v České republice značně ovlivňuje ekonomická krize 

ve světě, způsobená špatně krytými hypotečními půjčkami v USA. Hlavními důsledky 

jsou snížení exportu a průmyslové výroby, zvýšená nezaměstnanost, dramatické snížení 

ekonomického růstu, až recese, snížení poptávky po zboží a službách. 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci 

předchozího roku se od září 2008 snižuje. Tento pokles souvisí s celkovým utlumením 

ekonomiky, české i zahraniční. ČNB v důsledku světové i tuzemské krize snížila stejně 

jako většina ostatních centrálních bank základní úrokovou sazbu z úrovně 3,5 % až na 

současnou úroveň 2,25 %. Tento pokles ale nenásledovaly úrokové sazby hypotečních 

úvěrů, jak se očekávalo. Tato situace nebude mít v konečném důsledku vliv na množství 

peněz v ekonomice a tedy na poptávku po službách. 

Česká koruna od června 2008 postupně oslabuje a vrací se ke svým hodnotám 

v polovině roku 2007. Současná hodnota ke dvoum nejvýznamnějším měnám, dolaru 

a euru, je 26,63 Kč za euro a 20,29 Kč za dolar ke dni 26.4.2009. V konečném důsledku 

se hotel stává levnější pro zahraniční klientelu. 

Obecná míra nezaměstnanosti je v ČR dlouhodobě nižší než průměr všech 

členských zemí Evropské unie. Nezaměstnanost v posledním čtvrtletí roku 2008 činila 

6%, což se nevymyká průměru minulých let, avšak v důsledku již mnohokrát 

zmiňované finanční krize dochází k nárůstu. Propouštění se čeká ve výrobním sektoru, 

který je spojen s exportem. Nárůst nezaměstnanosti a šetření firem má dopad 

na obsazenost hotelu v negativním slova smyslu. 

Ve 3. čtvrtletí 2008 byla průměrná hrubá měsíční nominální mzda 23 144 Kč, což 

je meziročně o 7,9 % více než v roce 2007, reálná mzda vzrostla o 1,2 %. 

V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 9,1 %, reálně o 2,3 %. 

V nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 3,7 %, reálně poklesla o 2,7 %. Růst 

reálných mezd má na agregátní poptávku obecně kladný vliv. 
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Politika 

 

Současná politická situace se nedá považovat za příliš stabilní, když v  krajských 

volbách vyhrála opoziční strana ČSSD, a to ve všech 13-ti krajích. Vládě navíc škodí ne 

příliš populární kroky v podobě poplatků u lékaře a nemocenské, které vzaly straně 

sociálně slabší voliče a zapříčinily fiasko ve volbách.  

Nestabilita je všeobecně špatná pro ekonomickou situaci. Nestabilitu vlády 

potvrdila její nedávná demise po prohlášení nedůvěry. V současné době je sestavována 

nová dočasná vláda, která bude působit do voleb v říjnu 2009. Podniky v mnohých 

rozhodnutích vyčkávají na to, jak se nová vláda postaví k otázkám krize 

a protikrizovým opatřením. Turbulentní změny jsou obecně pro podniky známkou 

nejistoty.  

 

 

Technologie 

 

Jedná se především o to, zda nové technologie jsou k dispozici na českém trhu 

a jejich přínos pro hotel, ať už se jedná o informační systémy, gastronomická zařízení 

nebo IT vybavení. V současné době je hotel pokryt wi-fi signálem, každý pokoj 

disponuje přípojkami typu LAN a je napojen na informačním systémem ECLIPSE. 

Hotel je střežen kamerovým systémem. Rychlý vývoj technologií je obecně výzvou pro 

řadu podniků. Pro hotelnictví na úrovni čtyřhvězdičkového hotelu je sledování 

a přizpůsobování se novým technologiím nezbytné. 

 

 

Ekologie 

 

Ekologie na podnik nemá zásadní vliv ve srovnání s jinými obory podnikání. 

Obecnému tlaku na snižování odpadů, se podnik přizpůsobuje. 
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3.2.2  Porterův pětifaktorový model 
 

Konkurence 
 

Názory na množství poskytovatelů ubytování a gastronomie se různí. V tomto 

oboru se v Brně setkáváme s názorem, že kvalitních služeb je dostatek, tak s názorem, 

že na trhu je prostor pro další podniky. Mezi současné konkurenty řadíme hotely: 

Holiday Inn Brno *****, Grand hotel Brno ****, Voroněž ****, Austerlitz ***, 

Continental *** a hotel Slovan ***. 

Holiday Inn je jediný pětihvězdičkový hotel ve městě Brně, proto ho řadím na 

první místo v konkurenci. Zahájil svůj provoz v roce 1993. Hlavním předmětem 

podnikání je poskytování ubytování a gastronomických služeb. Byl prvním zástupcem 

světového hotelového řetězce Holiday Inn v České republice. V létě 2006 proběhla 

renovace pokojů, která uzavřela postupnou změnu interiéru celého hotelu do uceleného 

designu. V roce 2007 zařadila AHR (asociace hotelů a restaurací)  Holiday Inn Brno na 

první místo mezi hotely v Jihomoravském kraji. do kategorie pětihvězdičkových hotelů. 

Jeho velkou výhodou je těsná blízkost BVV. 

Dalším z konkurentů je Grand hotel Brno. Nachází se v blízkosti hlavního 

vlakového nádraží v centru Brna. Jedná se o jeden z nejstarších hotelů, který poskytuje 

služby již od roku 1870. Celková kapacita hotelu je 110 pokojů, 43 jednolůžkových 

a 67 dvojlůžkových. Grandhotel Brno má čtyři místnosti pro pořádání konferencí 

a banketů. Jejich kapacita je až 250 osob. Všechny jsou v klasickém stylu a nacházejí se 

v přízemí hotelu. 

Hotel Voroněž je situován podobně jako Holiday Inn v blízkosti BVV. Má 

největší kongresové centrum v regionu s moderním technickým vybavením včetně 

vybavení pro video-konference. K ubytování slouží 692 lůžek v 369 pokojích - 

jednolůžkové, dvoulůžkové, suite a business suite.  

Hotel Austerliz byl uveden do provozu roce 1993. Hotel je svojí architekturou, 

interiéry i dalšími prvky věnován jedné z významných historických událostí  

brněnského regionu - bitvě "tří císařů". Disponuje 28 dvoulůžkovými pokoji a 4 

apartmány. Každý hotelový pokoj je věnován některému z význačných generálů, kteří 

se zúčastnili bitvy u Slavkova v roce 1805. 
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Hotel Continental se nachází téměř v centru města. Nabízí ubytování v 230 

pokojích, 190 dvojlůžkových pokojů, 18 dvojlůžkových superior, jeden dvojlůžkový 

pro invalidy, 20 dvojlůžkových design a jednom apartmánu. 

V neposlední řadě je konkurentem hotel Slovan. Nabízí ubytování 

v jednolůžkových, dvojlůžkových a třílůžkových pokojích. Celkem je v hotelu umístěno 

83 pokojů. Stejně jako většina ostatních hotelů se nachází v blízkosti centra města Brna. 

Ubytovaným zákazníkům nabízí restauraci Bugatti. 

Všechny výše zmíněné hotely lze považovat za stálice v městě Brně. Svou 

cenovou strategii se zaměřují na klientelu z řad obchodníků, manažerů a zahraničních 

turistů. Co bychom mohli všem hotelům až na jeden vytknout (Holiday Inn), je naprosto 

nedostatečné zpracování webových stránek po grafické, někdy i informační stránce. 

 

 

Hrozba vstupu nových firem na trh 

 

Jak již bylo uvedeno, názory na velikost konkurence hotelů v městě Brně se různí. 

Městský dvůr na Šilingrově náměstí, bývalá budova Masarykovy univerzity na Zelném 

trhu a dům Padowetz na rohu Masarykovy ulice, jsou tři historické domy, které plánují 

zahraniční společnosti přeměnit na čtyř a pětihvězdičkové hotely. Každý by měl mít 

přibližně sto pokojů. Podle mnohých odborníků ale Brno nové hotely nepotřebuje. 

Zahraniční investoři, kteří do rekonstrukce domů vkládají několikasetmilionové částky, 

přesto věří, že mají šanci na úspěch. Stojí za nimi i magistrát města Brna. Otázka ovšem 

zůstává, jak světová finanční krize tyto projekty a šanci na jejich úspěch ovlivní.  

Protože informovanost v oboru je velká, podnik bude mít při vzniku nových 

hotelů dostatek času na to, aby se na vstup nových firem připravil například novou 

strategií nebo zvýšením množství poskytovaných služeb.  

 

 

Dodavatelé 

 

Vyjednávací síla analyzovaného hotelu vůči dodavatelům je poměrně silná díky 

velké konkurenci dodávajících firem na trhu. Dodavatele můžeme rozdělit do dvou 

hlavních skupin. První a nejpočetnější dodává veškeré potraviny, nápoje a vybavení pro 
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gastronomickou větev. Druhou skupinou jsou dodavatelé vybavení pokojů, ať už se 

jedná o nábytek nebo doplňkový sortiment.  

V první skupině se nachází kolem 60-ti stálých dodavatelů. Mezi největší 

a nejvýznamnější řadíme: Vitana a.s. (koření), NOWACO CZECH REPUBLIK s.r.o 

(mražené výrobky), Jaromír Steinhauser s.r.o (uzeniny), Madeta Logistic a.s. (mléčné 

výrobky), Vamix Česká Republika s.r.o. (sušené a mražené ovoce), Emco s.r.o. 

(cereálie), Platen CZ s.r.o. (jateční zvířata), Cano CZ s.r.o. (doplňkový sortiment), Vine 

Life a.s. (vína), Pilsner Urquell a.s. (pivo), Makro Cash & Carry s.r.o. (doplňkový 

sortiment) a další. 

Druhá skupina je o poznání menší, čítá okolo 15-ti dodavatelů. Jedná 

se především o zboží na objednávku od truhlářských firem, elektrospotřebiče a jiné. 

Mezi dodavatele řadíme: Sahm s.r.o. (dekorace, nápojové sklo), SWING s.r.o. 

(doplňkový gastronomický sortiment), SAM s.r.o. (nábytek),  MONARC s.r.o. 

(kuchyně a nábytek), Office & Chairs, spol. s r.o. (kancelářské vybavení), Winterhalter 

Gastronom s.r.o. (myčky a servis) a další. 

 

 

Odběratelé 

 

Smluvní síla odběratelů (zákazníků) je středně velká z důvodů vázanosti 

na zahraniční klientelu, která má největší podíl na ubytování hotelu, pokud ji bereme 

jako celek. Uvažujeme-li pouze jednotlivé zákazníky, tak vyjednávací síla jednotlivců 

je malá. Jeden zákazník nemá podstatný vliv na obsazenost pokojů či odběr 

gastronomických služeb. O ztrátu větších odběratelů se hotel nebojí, protože vždy 

nabízí perfektní ubytovací a gastronomické služby, se kterými jsou odběratelé již 

mnoho let spokojeni a sami zaměstnancům a managementu sdělují, že nemají důvod 

přecházet k jiným dodavatelům. 

 

 

Hrozba substitutů 

 

Motely, hostely, ubytovny a soukromé ubytování, tyto všechny instituce můžeme 

považovat za možné substituty. Podnik je ale nepovažuje za reálnou hrozbu, protože 

ve srovnání s podobnými podniky nabízí nadstandardní služby. 
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3.2.3 Interní analýza  
 

Bude provedena interní analýza z pohledu jednotlivých oddělení dle organizační 

struktury. 

 

• Obchodní oddělení 
 

Současným ředitelem obchodního oddělení je pan Michal Řičánek.  Zodpovídá 

za veškeré obchodní činnosti spojené se získáváním klientely a v neposlední řadě 

marketingovou podporu. V obchodním oddělení pracuje 7 zaměstnanců. Kanceláře jsou 

propojeny s F&B oddělením a ekonomickým úsekem. 

 

 

• F&B oddělení 
 

Ředitelem největšího úseku je pan JUDr. Zdeněk Sedmera. Pod tento úsek spadají 

veškeré činnosti spojené s přípravou, organizací, průběhem, ukončením a kvalitou 

veškerých akcí hotelu. Oddělení dále zodpovídá za dodavatelsko – odběratelské vztahy, 

hospodyně, odbytová střediska, sklady, zásobování a v neposlední řadě za také za teplou 

kuchyni, studenou kuchyni a cukrárnu, které jsou úzce spjaty s dvěma restauracemi 

uvnitř hotelu. V celém oddělení pracuje na 110 zaměstnanců. 

 
 

• Technický úsek 
 

Vedoucím technického úseku je pan Martin Hobáň. Úsek zodpovídá za veškeré 

technické problémy, které se běžně v hotelu vyskytují. Jedná se o rozličná řemesla 

od instalatérů po elektrikáře. Dále spolupracuje při organizaci investičních akcí, kde 

zajišťuje montážní práce, dopravu a celkovou podporu. Úsek čítá 14 zaměstnanců. 

 

 

• Ubytovací oddělení 
 

Ředitelkou ubytovacího úseku je paní Kristýna Jiříková. V její kompetenci jsou 

fakturace, příjem, registrace a ubytování hostů a v neposlední řadě konečné zúčtování. 
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Zodpovídá za bezproblémový chod a připravenost pokojů. V oddělení pracuje asi 14 

zaměstnanců. 

 

 

• Ekonomické 
 

Vedoucí úseku je paní Jana Hráčková. Zodpovídá za fakturace a peněžní tok hotelu. 

Nedílnou součástí oddělení je i účtárna, kde jsou zpracovávány mzdy. 

Zde je zaměstnáno 6 pracovníků. 

 

 

3.2.4 IT vybavení a webové stránky hotelu 

 

Hotel je pokryt wi-fi signálem, takže je možno se bez problému připojit kdekoliv 

na internet. Na pokojích a v kancelářích je internetové připojení zajištěno pomocí 

přípojek typu LAN, které zabezpečují větší stabilitu, bezpečnost a rychlost připojení.  

V hotelu se nachází na 30 počítačů. Stáří hardwaru se různí hlavně podle potřeb 

oddělení, kde jsou umístěny. Většina počítačů disponuje integrovanou grafickou kartou, 

která je právě typická pro kancelářskou práci. V globálním měřítku můžeme říct, 

že průměrné staří počítačů jsou čtyři roky.  Počítače jsou vybaveny standardně 

operačním systémem Windows XP od společnosti Microsoft. Jediným odlišným 

operačním systémem je Linux, na kterém běží IS hotelu, o kterém bude zmíněno níže.  

Dalšími početnými programy jsou Word a Excel z balíku Microsoft Office. Speciálním 

programem je Micros Fidelio. Jedná se o pokladní systém pro luxusnější restaurace. 

Za další moderní technické vybavení můžeme považovat LCD televizory, dotykové 

poklady, laserové tiskárny, jednotky klimatizace, IP telefony a další. 

Nesmíme opomenout vlastní informační systém Locatel MMC Eclipse pro 

komunikaci s hotelovými hosty. Ten komunikuje interaktivně s hostem pomocí televizní 

obrazovky. Nabízí libovolně programovatelné textové či plně grafické informace, 

placené a neplacené služby pro hosty, televizní programy a placenou televizi (PAY TV) 

či VoD (video na přání). Mezi bezplatné služby patří: buzení pomocí televizoru, 

objednat různé služby hotelu (prádelna, restaurace, sauna apod). Z recepce je možné 

posílat cílené vzkazy jednotlivým hostům nebo definovaným skupinám, vysílat 
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evakuační zprávu v případě požáru či jiného nebezpečí. Hotelové informační stránky slouží pro 

zajištění maximální informovanosti hostů a zvýšení prodeje různých služeb hotelu. 

Zaměstnanci hotelu mohou pomocí TV přijímače posílat on-line informace o stavu 

pokoje, o závadách které je potřebné odstranit, ale také o konzumaci hosta z minibaru. 

Údaje se dle zvolené funkce automaticky zanesou do hotelového rezervačního systému 

jako např. Fidelio, Hogatex, apod. nebo se vytisknou na síťových tiskárnách. Host se 

může kdykoliv podívat na stav svého účtu.  

Hotel a jeho vedení jsou spokojeni s programy, které jim zajišťují veškeré 

potřebné informace. Pro zákazníky je používání vnitřního IS velmi pohodlné 

a jednoduché. Dá se říci, že v tomto ohledu hotel drží krok s nejnovějšími 

technologiemi a je pro svoji práci adekvátně vybaven. 

 

Internetové stránky jsou poměrně účelně uspořádány s možností výběru jednoho 

ze tří jazyků: čeština, němčina, angličtina. Základní lišta nabízí pět hlavních položek 

(domů, ubytování a rezervace, služby, konference, kontakt). Možnost rezervace 

je pevně ukotvena, tedy se zobrazuje na všech lištách spolu s kontaktními údaji na hotel. 

V záložce domů nalezneme úvodní stránku odkazující se hlavně na reference s ne příliš 

ostrou fotkou anglické královny Alžběty II. s bývalým prezidentem České republiky 

Václavem Havlem. Záložka reference nás přesměruje na jiný design stránek 

s cateringovými službami. Ubytování a reference nám pouze ukáží množství pokojů, 

vybavení a 3 fotografie pravděpodobně z nejlépe vybavených pokojů. Služby 

představují seznam nabídky hotelu. Konference popisují kongresové centrum hotelu, 

jeho ceny a vybavení. Poslední z možností je kontakt, zde jsou uvedena telefonní čísla 

na management hotelu. Zákazník hotelu najde na stránkách vše, co potřebuje vědět. 

Designově jsou stránky spíše průměrné, ale účelné.  

 
 

3.2.5  SWOT analýza 
 

Samotná SWOT analýza vyplývá z interní analýzy, které poukazují na silné 

a slabé stránky podniku a z analýz SLEPTE a PORTER, které poukazují na příležitosti 

a hrozby. 
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Tabulka č. 3: SWOT analýza 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• lokace v centru 

• bohatá historie 

• velmi dobré reference 

• vysoká kvalita služeb 

• management na dobré úrovni 

• propracovaný marketing 

• dvě kvalitní restaurace 

• stálé inovování služeb 

• nízká fluktuace zaměstnanců 

• profesionalita 

• TOP 100 českých firem 

• diversifikace obchodní činnosti 

• malá parkovací kapacita 

• nedostatečné webové stránky 

 

Hrozby (T) Příležitosti (O) 

• finanční krize ve světě 

• příchod nové konkurence 

• stávající konkurence 

• odchod managerů 

• zavřená ulice husitská 

• úbytek zahraniční klientely 

• silná koruna (kurz) 

• vázanost na zahraniční klientelu 

 

• příprava na příchod konkurenčních  

hotelů 

• rozvoj turismu 

• BVV, Černovické terasy, Velodrom,  

Technologický park 

• globalizace 

• téměř nulové substituty 

• slabá vyjednávací síla odběratelů a 

dodavatelů 

• slabá koruna (kurz) 

 
 
 

3.3 Finanční analýza 
 

V další části bakalářské práce bude vycházeno z metod finanční analýzy, které 

byly uvedeny v teoretické části.  Podkladem jsou rozvaha a výkaz zisku a ztrát za roky 

2003, 2004, 2005, 2006 a 2007. Výsledné hodnoty budou srovnány s oborovými 

průměry a doporučenými hodnotami.  
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Nejdříve bude provedena analýza absolutních ukazatelů rozvahy a výkazu zisku 

a ztrát. Poté bude zpracována analýza rozdílových, poměrových a provozních ukazatelů 

a také analýzu soustav ukazatelů za celé sledované období. 

 

 

3.3.1  Analýza absolutních ukazatelů  
 
Horizontální a vertikální analýzu nelze oddělit, protože jen jedna sama o sobě 

nemá dostatečně vypovídací schopnost. 
 
 

3.3.1.1 Vertikální a horizontální analýza aktiv 
 

Ve vertikální analýze jsou určovány procentuální podíly jednotlivých položek 

na celkových aktivech za jednotlivé roky. V horizontální analýze jsou zkoumány 

procentuální změny oproti minulým  letem. Analýza je provedena za roky 2003, 2004, 

2005, 2006 a 2007. 

Tabulka č. 4: Vertikální analýza aktiv 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

 V tis. Kč V % V tis. Kč V % V tis. Kč V % V tis. Kč V % 
V tis. 

Kč V % 

Aktiva celkem 263 504 100,00% 303 399 100,00% 272 312 100,00% 282 798 100,00% 311 301 100,00% 

Stálá aktiva 182 571 69,28% 181 418 59,80% 155 549 57,12% 153 031 54,11% 156 311 50,21% 
Dlouhodobý 

hmotný majetek 159 458 60,51% 158 363 52,20% 153 365 56,32% 153 004 54,10% 155 982 50,1% 
Dlouhodobý 

nehmotný 
majetek 199 0,08% 141 0,05% 84 0,03% 27 0,01% 329 0,11% 

Dlouhodobý 
finanční majetek 22 914 8,70% 22 914 7,55% 2 100 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 

Oběžná aktiva 73 231 27,80% 115 518 38,07% 114 981 42,22% 127 061 44,93% 151 438 48,65% 

Zásoby 3 686 1,40% 3 309 1,09% 2 811 1,03% 2 940 1,04% 2 940 0,94% 

Materiál 3 634 1,38% 3267 1,08% 2778 1,02% 2913 1,03% 2913 0,10% 
Dlouhodobé 
pohledávky 663 0,25% 247 0,08% 257 0,09% 87 0,03% 87 0,03% 
Krátkodobé 
pohledávky 5 501 2,1% 5 778 1,90% 5914 2,17% 14 815 5,24% 18 081 5,81% 
Krátkodobý 

finanční majetek 63 381 24,05% 106 184 35,00% 105 999 38,93% 109 219 38,62% 130 277 41,85% 

Časové rozlišení 7 702 2,92% 6 463 2,13% 1 782 0,65% 2 706 0,96% 3 552 1,14% 

Kontrolní součet 263 504 100,00% 303 399 100,00% 272 312 100,00% 282 798 100,00% 311 301 100,00% 
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Tabulka č. 5: Horizontální analýza aktiv 

Rok 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

 V tis. Kč V % V tis. Kč V % V tis. Kč V % 

V tis. 

Kč V % 

Aktiva celkem 39 895 15,14% -31 087 -10,25% 10 486 3,85% 28 503 10,08% 

Stálá aktiva -1 153 -0,63% -25 869 -14,26% -2 518 -1,62% 3 280 2,14% 

Dlouhodobý hmotný majetek -1 095 -0,69% -4 998 -3,16% -361 -0,24% 2 978 1,95% 

Dlouhodobý nehmotný majetek -58 -29,15% -57 -40,43% -57 -67,86% 302 1 118,52% 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00% -20 814 -90,84% -2 100 -100,00% 0 0,00% 

Oběžná aktiva 42 287 57,74% -537 -0,46% 12 080 10,51% 24 377 19,18% 

Zásoby -377 -10,23% -498 -15,05% 129 4,59% 53 1,80% 

Materiál -367 -10,10% -489 -14,97% 135 4,86% 51 1,75% 

Dlouhodobé pohledávky 195 375,00% 10 4,05% -170 -66,15% 0 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 277 5,04% 136 2,35% 8 901 150,51% 3266 22,06% 

Krátkodobý finanční majetek 42 803 67,53% -185 -0,17% 3 220 3,04% 21 058 19,28% 

Časové rozlišení -1239 -16,09% -4681 -72,43% 924 51,85% 846 31,33% 

 
 

Pro podnik je charakteristické, že stálá aktiva převyšují oběžná, což je běžné 

v oboru hotelnictví a gastronomie, kde je ve vlastnictví budova hotelu. Z tabulky 

je patrné, že zastoupení stálých aktiv každým rokem ubývá v důsledku odpisování 

dlouhodobého hmotného majetku, který společnost nenakupovala, nárůst byl 

zaznamenán až v roce 2007.  Rostou oběžná aktiva, kde se kumulují finanční prostředky 

v krátkodobém finančním majetku.  

Největší položkou stálých aktiv je dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří 52 % 

celkových aktiv. Je zřejmé, že se jedná o samotnou budovu hotelu. Dlouhodobý 

nehmotný majetek tvoří pouze setiny procenta a každým rokem se snižuje, a to díky 

odepisovanému softwaru, kterým firma disponuje. Nárůst je zaznamenán až v roce 

2007, kde byl nakoupen nový software. Jedná se o software, kterým firma disponuje.  

Firma v roce 2006 přestala obchodovat s dlouhodobým finančním majetkem, 

který původně tvořil 7,55 % z celkových aktiv. To také zapříčinilo významný pokles 

aktiv v roce 2005 o 10 %, kde byla změna o 20 814 tis. Kč právě v dlouhodobém 

finančním majetku v položce podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem.  

Nejvýraznější změnou v oběžných aktivech je nárůst v roce 2004 u položky 

krátkodobý finanční majetek o 42 803 tis. Kč, kde navýšení proběhlo u položky 

krátkodobé cenné papíry a podíly z 0 na 42 600 tis. Kč. Společnost tedy peníze 

investovala, aby neměla zbytečně mnoho volných nevyužitých finančních prostředků. 
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Opětovné navýšení krátkodobého finančního majetku proběhlo v roce 2007 o 21 058 tis. 

Kč. V témže roce se také přestalo obchodovat s krátkodobými cennými papíry a podíly 

a veškeré peníze společnost kumuluje na bankovních účtech.  

Dlouhodobé pohledávky tvoří pouze setiny procenta, jedná se tedy o naprosto 

zanedbatelnou položku. V dalších sledovaných obdobích je zaznamenán nárůst 

krátkodobých pohledávek v roce 2006 o 8 901 tis. Kč, což lze považovat za negativní 

trend, neboť v krátkodobých pohledávkách jsou vázány finanční prostředky. Vypovídá 

to rovněž o platební morálce odběratelů.  

Zásoby se drží na stejné hodnotě po všechna sledovaná období. Z analýzy 

vyplývá, že management firmy ví, kolik přesně materiálu (surovin) potřebuje, a tak 

zbytečně neskladuje zásoby, protože nadbytečná výše zásob je spojena s dodatečnými 

náklady, které je nutno hradit, čímž dochází ke snižování zisku. 

 

Na následujících grafech je přehledně zobrazen podíl jednotlivých složek aktiv 

a meziroční změna celkových aktiv ve sledovaném období. 

 

 

 

Graf č. 1: Rozložení aktiv v roce 2007 
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Graf č. 2: Změny v aktivech 

 

 

3.3.1.2  Vertikální a horizontální analýza pasiv 
 

Ve vertikální analýze jsou určovány procentuální podíly jednotlivých položek na 

celkových pasivech za jednotlivé roky. V horizontální analýze zkoumáme procentuální 

změny oproti minulým  letem. Analýza je provedena za roky 2003, 2004, 2005, 2006 

a 2007. 

 

Tabulka č. 6: Vertikální analýza pasiv 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

 V tis. Kč V % 

V tis. 

Kč V % V tis. Kč V % V tis. Kč V % V tis. Kč V % 

Pasiva 
celkem 263 504 100,00% 303 399 100,00% 272 312 100,00% 282 798 100,00% 311 301 100,00% 
Vlastní 
kapitál  220 923 83,84% 259 055 85,38% 224 339 82,38% 206 980 73,19% 239 527 76,94% 

Základní 
kapitál 90 365 34,30% 92 560 30,51% 92 560 33,99% 92 560 32,73% 92 560 29,73% 

Kapitálové 
fondy 12 0,00% 12 0,00% -16 582 -6,09% 0 0,00% 0 0,00% 

HV 
minulých let 71 996 27,32% 87 920 28,98% 75 096 27,58% 53 760 19,01% 83 992 26,98% 

HV běžného 
období 30 059 11,41% 48 515 15,99% 40 999 15,06% 40 183 14,21% 42 456 13,63% 

Cizí zdroje 41 378 15,70% 41 995 13,84% 47 217 17,34% 75 025 26,53% 70 602 22,67% 

Rezervy 4 728 1,79% 9 455 3,12% 25 286 9,29% 41 376 14,63% 29 427 9,45% 
Dlouhodobé 

závazky 515 0,20% 1 539 0,51% 2 536 0,93% 3 494 1,24% 3 813 1,22% 
Krátkodobé 

závazky 19 135 7,26% 21 601 7,12% 17 595 6,46% 30 155 10,66% 37 362 12,00% 
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Dlouhodobé 
bankovní 

úvěry 9 400 3,57% 1 800 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Krátkodobé 

bankovní 
úvěry 7 600 2,88% 7 600 2,50% 1 800 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 

Časové 
rozlišení 1 203 0,46% 2 349 0,77% 756 0,28%     793 0,28% 1 172 0,37% 

Kontrolní 
součet 263 504 100% 303 399 100,00% 272 312 100,00% 282 798 100,00% 311 301 100,00% 

 

 

 

Tabulka č. 7: Horizontální analýza pasiv 

Rok 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Pasiva celkem 39895 15,14% -31087 -10,25% 10486 3,84% 28 503 10,08% 

Vlastní kapitál 38132 17,26% -34716 -13,40% -17359 -7,72% 32 547 15,72% 

Základní kapitál 2195 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Kapitálové fondy 0 0,00% -16594 -138283,33% 16582 100% 0 0,00% 

HV minulých let 15924 22,12% -12824 -14,59% -21336 -28,41% 30 232 56,23% 

HV běžného období 18456 61,40% -7516 -15,49% -816 -1,98% 2 273 5,65% 

Cizí zdroje 617 1,49% 5222 12,43% 27539 58,00% -4 423 -5,89% 

Rezervy 4727 99,98% 15831 167,44% 16090 63,63% 11 949 28,87% 

Dlouhodobé závazky 1024 198,83% 997 64,78% 958 37,77% 319 9,13% 

Krátkodobé závazky 2466 12,89% -4006 -18,55% 12560 70,30% 7 207 23,89% 

Dlouhodobé bankovní úvěry -7600 -80,85% -1800 -100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0,00% -5800 -76,32% -1800 -100% 0 0,00% 

Časové rozlišení 1146 95,26% -1593 -67,82% 37 0,01% 379 51,14% 

 
 

Pro podnik je typické, že vlastní kapitál výrazně převyšuje cizí zdroje v poměru 

na celkových pasivech. Z výsledků vertikální analýzy pasiv vyplývá, že celková pasiva 

byla v průměru za období let 2003 až 2007 celková pasiva tvořena z 80 % vlastním 

kapitálem a z 20 % cizími zdroji. Společnost tedy vykazuje velmi vysoký podíl 

vlastního kapitálu. Základní kapitál byl navýšen pouze jednou v roce 2004 o 2 204 tis. 

Kč tedy o 2,5 % a je výraznou složkou vlastního kapitálu (30% v průměru).  

Celková pasiva se navýšila v roce 2004 o 15 %, v roce 2005 snížila o 10 % 

a v roce 2006 navýšila o 4 % a v posledním sledovaném roce 2007 se zvýšila o celých 

10 %. Po další sledovaná období zůstává neměnný. Záporná čísla v položce 

kapitálových fondů vznikla v důsledku oceňovacího rozdílu z přecenění majetku 

a závazků o -16 864 tis. Kč.  
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Hospodářský výsledek minulých let vykázal v roce 2004 nárůst 22,12 %, v dalších 

obdobích se snižuje, v důsledku vyplácení dividend. Opětovné navýšení proběhlo v roce 

2007 o 56 %. Obdobná situace nastala u hospodářského výsledku za běžné období, 

kde je výrazné navýšení v roce 2004 o 61,4 %, ale v dalších obdobích byl zaznamenán 

pokles, pravděpodobně v důsledku snížení poptávky po službách z důvodu přeřazení 

služeb do zvýšené sazby DPH. Až v roce 2007 se situace stabilizuje a firma 

zaznamenává nárůst o necelých 6 %. 

Co se týká struktury cizích zdrojů, zde největší zastoupení mají rezervy, které 

firma radikálně navýšila, a to ze 3 % v roce 2004 na 15 % z celkových pasiv v roce 

2006. Tyto rezervy jsou spojeny s přípravou na kompletní rekonstrukci všech pokojů 

a koupelen.  

Dlouhodobé bankovní úvěry firma splatila v roce 2005. Krátkodobé bankovní 

úvěry činily 2 % z celkových pasiv v roce 2004, avšak firma úvěry rychle splatila 

a v roce 2006. Další úvěry pak hotel nemá. 

Dlouhodobé závazky hrají zanedbatelnou roli, i když mají mírně stoupající 

tendenci v desetinách procent. Krátkodobé závazky měly v roce 2004 stoupající 

tendenci, posléze v období 2005 klesly a opět se navyšují v posledních sledovaných 

obdobích o celých 70 % a 24 % tedy o 12 560 tis. Kč a 7 207 tis Kč. Dochází také 

k mírnému nárůstu závazků k zaměstnancům, což souvisí s jejich zvyšujícím se počtem. 

 

Na následujících grafech výše je přehledně zobrazeno navyšování rezerv 

v jednotlivých letech a rozložení kapitálu v roce 2007.  

 

 

 
Graf č. 3: Navyšování rezerv v jednotlivých letech  
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Graf č. 4: Rozložení kapitálu v roce 2007 

 
 

3.3.2 Analýza absolutních ukazatelů- tokových veličin 
 

3.3.2.1 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 
 

V následující části jsou hodnoceny změny výkazu zisku a ztrát. 

 

Tabulka č. 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

  Roky     

   V tis.Kč V % 

Položky z výkazu zisku a 

ztrát 2003 2004 2005 2006 2007 03/04 04/05 05/06 06/07 

Tržby za prodej zboží 131 132 106 142 114 0,76% 19,70% 33,96% 19,72% 

Náklady na prodej zboží 97 107 76 96 60 10,31% 28,97% 26,32% -37,5% 

Obchodní marže 34 25 30 46 54 -26,47% 20,00% 53,33% 17,39% 

Výkony 168 373 193 825 197 120 203 312 209 100 15,11% 1,70% 3,14% 2,85% 

Výkonová spotřeba 68 702 68 959 68 384 71 451 96 443 0,37% -0,83% 4,48% 34,97% 

Přidaná hodnota 99 705 124 891 128 766 131 908 112 721 25,26% 3,10% 2,44% -14,55% 

Osobní náklady 45 056 47 482 51 628 55 629 64 931 5,38% 8,73% 7,75% 16,72% 

Provozní HV 42 171 66 456 54 795 52 436 53 181 57,58% -17,55% -4,31% 1,42% 

HV před zdaněním 42 605 67 438 55 457 53 236 55496 58,28% -17,77% -4,00% 4,24% 

HV za účetní období 30 059 48 515 40 999 40 183 42 456 61,40% -15,49% -1,99% 5,65% 

 

 

Z tabulky vyplývá, že tržby za prodej zboží neustále pozvolně stoupají, mimo rok 

2005.  

Velmi důležité je srovnání vývoje výkonů s vývojem výkonové spotřeby, jak 

ukazuje následující graf. 
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Graf č. 5: Výkony a výkonová spotřeba 

 

 Výkonová spotřeba rostla pomaleji než výkony mezi lety 2004 a 2005, což je 

z hlediska hospodaření společnosti velmi pozitivní. V těchto letech dokonce došlo i přes 

růst výkonů k poklesu výkonové spotřeby, což svědčí o úsporném hospodaření 

při plnění zakázek. Nejvýznamnější změně spotřeby došlo v roce 2006, kdy výkonová 

spotřeba vzrostla téměř o 4,5 % oproti předešlému roku. V témže roce však výkony 

vzrostly téměř o 3,14 %, tudíž tempo růstu výkonové spotřeby předběhlo tempo růstu 

výkonů. Nárůst výkonové spotřeby je ovlivněn rozpuštěním rezerv na opravu 

a modernizaci koupelen a pokojů. Pozitivně lze také hodnotit růst přidané hodnoty. 

Každým rokem se zvedala přibližně o 3 %.  

Přesto, že přidaná hodnota ve sledovaných obdobích stoupala, provozní 

hospodářský výsledek poklesl. Pokles je způsoben zejména nárůstem osobních nákladů.  

 

 

3.3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
 

� Čistý pracovní kapitál 
 

Tabulka č. 9: čistý pracovní kapitál 

ROK 2003 2004 2005 2006 2007 

ČPK 54 096 93 917 97 386 97 473 114 076 
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Graf č. 6: Čistý pracovní kapitál 

 

Hodnota čistého pracovního kapitálu prochází pozitivním vývojem. Od začátku 

sledovaného období (rok 2003) se jeho hodnota každým rokem navyšuje. Společnost 

se snaží tento ukazatel sledovat a pokud možno pozitivním způsobem ovlivňovat tak, 

aby měla potřebné množství pracovního kapitálu k zajištění plynulého chodu firmy. 

Jak lze vidět z tabulky jeho hodnota byla v posledním roce sledovaného období 114 076 

tis. Kč. Vývoj je také zachycen na výše uvedeném grafu. 

 

� Čisté pohotové prostředky 

 

Tabulka č. 10: Čisté pohotové prostředky 

ROK 2003 2004 2005 2006 2007 

ČPP 36 646 34 523 39 983 31 498 92 915 
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Graf č. 7: Čisté pohotové prostředky 

 

Hodnota čistých pohotových prostředků prochází neustálým vývojem. Největší 

skok zaznamenal ukaztel v roce 2007, kde vypršely krátkodobé cenné papíry a podíly 

a byly převedy na účty v bankách. Za všechna sledovaná období se dá říct, 

že společnost má opravdu velké množství těchto volných prostředků, které by mohla dál 

investovat. 

 

 

3.3.4 Analýza poměrových ukazatelů 
 

3.3.4.1 Rentabilita  
 

K výpočtu rentability celkových aktiv (ROA) byl použit zisk před zdaněním 

(EBIT), k ostatním rentabilitám byl použit zisk po zdanění (EAT), dle metodiky 

ministerstva průmyslu a obchodu. 

 
Tabulka č. 11: Rentability 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

ROE 0,14 0,19 0,18 0,19 0,18 

ROA 0,16 0,22 0,20 0,19 0,18 

ROI 0,11 0,16 0,15 0,14 0,14 

ROS 0,18 0,25 0,21 0,20 0,20 
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Graf č. 8: Rentability 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu hodnotí přínos pro vlastníky a každá firma 

se ho snaží maximalizovat. Obecně platí, že rentabilita vlastního kapitálu by měla být 

vyšší než rentabilita celkových aktiv, což společnost v prvních třech letech sledovaného 

období nesplňuje. V letech 2006-2007 jsou tyto dva ukazatele totožné. Nárůst 

rentability v roce 2004 byl zapříčiněn stoupajícím ziskem, avšak v dalších letech zisk 

nemá tak prudkou stoupající tendenci, aby ovlivnil tento ukazatel. V porovnání 

s oborovými průměry se hotel drží pod průměrnými hodnotami, které byly v roce 2005 

0,22, přičemž společnost dosáhla výsledku 0,18 v důsledku velkého podílu vlastního 

kapitálu. K výpočtu byl použit zisk po zdanění (EAT). 

Z tabulky je patrné, že nejvýznamnější nárůst rentability celkových aktiv byl 

v roce 2004, kde se rentabilita zvedla o 6 % díky nárůstu výsledku hospodaření před 

zdaněním. V dalších letech sledovaného období dochází k mírnému poklesu vždy 

o 1 %. Důvodem poklesu je snižování podílu vlastního kapitálu způsobené snižováním 

zisku, rozpuštěním kapitálových fondů a snižování hospodářského výsledku minulých 

let (vyplácení dividend). K výpočtu byl použit zisk před zdaněním (EBIT).                                                

Rentabilita vloženého kapitálu vykazuje velmi uspokojivé výsledky, protože se po 

celou dobu sledovaného období pohybuje kolem hranice 15 % ziskovosti. To poukazuje 

na dobrou úroveň rentability vloženého kapitálu, která se navýšila v období 2004 

z 11 % na 16 %. V dalších letech se rentabilita pouze udržuje. Znamená to tedy, že na 

1 Kč celkového vloženého kapitálu připadá v průměru 0,15 Kč zisku. To odpovídá 

oborovým průměrům ve službách. K výpočtu byl použit zisk po zdanění (EAT). 
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Rentabilita tržeb dosahuje nejvyšší hodnoty opět v roce 2005. V dalších letech 

zaznamenáváme mírný pokles až stagnaci. Můžeme tedy říci, že v posledním roce 

sledovaného období připadá na 1 Kč tržeb 0,2 Kč zisku. Oproti oborovým průměrům 

dosahuje tato rentabilita nadprůměrných hodnot, kde oborový průměr byl v roce 2005 

0,08 a dosažený výsledek hotelu 0,21. K výpočtu byl použit zisk po zdanění (EAT). 

 

 

� Finanční páka 
 

Tabulka č. 12: Finanční páka 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Finanční páka 1,19 1,17 1,21 1,37 1,29 

 

Nejenže společnost dosahuje kladného výsledku finanční páky, ale v celkovém 

důsledku se její hodnota pozvolna zvyšuje. Finanční páka poukazuje na to, že pro 

podnik je výhodné využití cizího kapitálu. Jeho využití by zvýšilo rentabilitu celkového 

vloženého kapitálu. 

 
 

3.3.4.2 Likvidita  

 

Tabulka č. 13: Likvidity 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Okamžitá likvidita 
s cennými papíry 

2,4 3,6 5,5 3,6 3,5 

Okamžitá likvidita bez 
cenných papírů 

2,4 2,2 3,1 2,3 3,5 

Pohotová likvidita 2,6 3,8 5,8 4,1 4,0 

Běžná likvidita 2,7 4,0 5,9 4,2 4,1 
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Graf č. 9: Likvidity 

 

Doporučené hodnoty u ukazatele okamžité likvidity se pohybují od hodnoty 

0,5 do 1,1. Optimální hodnotou je hodnota větší než 1, která zaručuje možnost 

okamžitého splacení krátkodobých závazků. Toho bylo dosaženo ve všech sledovaných 

obdobích, kdy hodnota okamžité likvidity byla vždy nad 2,4, to znamená, že na 1 Kč 

krátkodobých závazků připadlo 2,4 Kč pohotových peněžních prostředků. Na druhou 

stranu je pro společnost příznivější spíše nižší hodnota tohoto ukazatele, protože 

nadměrnou zásobou volných peněžních prostředků přichází o výnosy, které by jí z nich 

mohly plynout ve formě úroků. Proto byl brán v potaz druhý výpočet, který vylučoval 

krátkodobý finanční majetek o krátkodobé cenné papíry a podíly. Hodnota likvidity 

se snížila v letech 2004 až 2006, kdy měl podnik v držení krátkodobé cenné papíry 

a podíly. Přesto, že bylo pro výpočet použito pouze peněz v hotovosti a na bankovních 

účtech, je okamžitá likvidita vysoká a podnik tedy drží peněz zbytečně mnoho. Situace 

je také dána tím, že řada tržeb v oboru je uskutečňována v hotovosti a dále tím, 

že hodnota krátkodobých závazků je nízká. 

Společnosti se po celou dobu sledovaného období pohybovala nad doporučenými 

hodnotami pohotové likvidity, které se pohybují v rozmezí 1 až 1,5. Můžeme říci, 

že oběžná aktiva se postupně zvedala ve všech letech, avšak musíme dodat, 

že krátkodobé závazky byly nejnižší v roce 2005 a tudíž výsledná hodnota ukazatele 

byla nejvyšší za celé sledované období, a to 5,8. Společnost by tedy byla schopna 

uhradit z oběžných aktiv své krátkodobé závazky více než 5,8 krát. Samotné zásoby 

nemají zásadní vliv na hodnotu ukazatele, jak je patrné z porovnání pohotové 

a okamžité likvidity. 
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Doporučená hodnota ukazatele běžné likvidity se pohybuje v rozmezí 1,7 až 3 

respektive 2 až 2,5 dle oboru podnikání. Hodnota je závislá na charakteru podniku, 

produkci a odvětví. Pro hotelnictví je doporučováno hodnot spíše vyšších. Při porovnání 

okamžité likvidity, pohotové likvidity a běžné likvidity je patrné, že na hodnotu 

ukazatele má vliv zejména krátkodobý finanční majetek. Pohledávky a zásoby 

neovlivňují hodnotu významným způsobem. Společnost dosahuje ve všech letech 

nadprůměrné hodnoty běžné likvidity. Nejsolventnější byla firma v roce 2005, kde 

dosahovala hodnoty 5,9 díky nejnižší hodnotě krátkodobých závazků, které 

se ve sledovaném období jinak navyšovaly. 

 

 

3.3.4.3 Ukazatele zadluženosti 
 

Tabulka č. 14: Zadluženost 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Koeficient zadluženosti 19,3% 17,1% 21,4% 36,6% 29,3% 

Celková zadluženost 15,7% 13,8% 17,3% 26,5% 22,7% 

Úrokové krytí 65,6 161,7 306,4 4095,1 - 

Doba splácení dluhů (v 
letech) 

0,2 0,3 0,6 1,1 1,0 

Krátkodobá zadluženost 7,26% 7,12% 6,46% 10,66% 12,00% 

Dlouhodobá zadluženost 0,20% 0,51% 0,93% 1,24% 1,22% 

 
 

Koeficient zadluženosti poukazuje na velmi nízkou zadluženost společnosti. 

U tohoto ukazatele platí pravidlo, že čím vyšší je jeho hodnota, tím větší je riziko, 

že společnost nebude schopna dostát svým závazkům a splácet dluhy. Nízké hodnoty 

jsou z tohoto pohledu pozitivní. Nejvýraznější navýšení proběhlo v letech 2005 a 2006, 

kde hlavními důvody je navyšování rezerv v cizím kapitálu a snižování zisku 

a kapitálových fondů v kapitálu vlastním, potažmo vyplácení dividend. Avšak v dalším 

roce hodnota tohoto ukazatele klesla o sedm procentních bodů, čili se zastavila 

stoupající tendence zadluženosti. 

Ve všech letech sledovaného období můžeme společnost považovat za málo 

zadluženou. Vrchol zadluženosti společnost dosáhla v roce 2006, kde cizí kapitál tvořil 

26,5 % v poměru na celkových aktivech, což můžeme pokládat stále za nízkou 
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zadluženost ve srovnání s oborem podnikání. Vývoj celkové zadluženosti můžeme 

sledovat na níže uvedeném grafu. 

 

 

Graf č. 10: Celková zadluženost 

 

Přestože mezi mírou zadluženosti a platební schopností firmy neexistuje žádná 

přímá vazba, pokud ukazatel zadluženosti je vyšší jak 50 %, věřitelé vždy váhají 

s poskytnutím úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok. Společnost by tedy vzhledem k nízké 

zadluženosti neměla s přijetím nového bankovního úvěru potíže. Přesto se společnost 

během sledovaného období snažila splatit všechny krátkodobé a dlouhodobé bankovní 

úvěry.  Všeobecně můžeme říci, že s nižší zadlužeností jde ruku v ruce nižší riziko. 

Avšak financování cizími zdroji do určité míry zadluženosti vyžaduje nižší náklady na 

kapitál než financování zdroji vlastními a jejich použití může přispívat také ke zvýšení 

rentability vlastního kapitálu. 

Z ukazatele úrokového krytí můžeme vypozorovat, že společnost neustále snižuje 

nákladové úroky, až v roce 2007 se rovnají nule, tedy nelze ukazatel počítat. Vysoká 

hodnota značí, že společnost nečerpá skoro žádné bankovní výpomoci. Ve všech letech 

zisk mnohonásobně převyšuje placené úroky.  

Hodnotu doby splácení dluhů značně ovlivňuje obor, ve kterém firma podniká. 

V mezích doporučených hodnot (3-4 roky) měla společnost výrazně lepší výsledky. 

Doba splácení dluhů měla mírně stoupající tendenci. Nejvyšší hodnota byla dosažena 

v roce 2006, kde by byla společnost schopna splatit veškeré dluhy do 1,1 roku, avšak 

v dalším roce se tato hodnota zastavila přesně na jednom roce splácení. Lze tedy říci, 

že společnost je schopna splácet dluhy rychleji, než je v oboru obvyklé. 
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Z ukazatele krátkodobé a dlouhodobé zadluženosti lze vypozorovat, 

že krátkodobá zadluženost převyšuje dlouhodobou, což můžeme považovat za pozitivní. 

Pro krátkodobou zadluženost společnosti je typické, že každým rokem jsou navyšovány 

krátkodobé závazky. Podobná situace nastala i u dlouhodobé zadluženosti, kde jsou 

navyšovány dlouhodobé závazky díky odloženým daňovým závazkům, ale v konečném 

důsledku se jedná o malé hodnoty.  

 

 

Graf č. 11: Porovnání zadlužeností 

 

Porovnání krátkodobé a dlouhodobé zadluženosti je přehledně zachyceno na výše 

uvedeném grafu.  
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3.3.4.4 Ukazatele aktivity 
 

Tabulka č. 15: Ukazatele aktivity 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Obrat celkových aktiv 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 

Obrat stálých aktiv 0,9 1,1 1,3 1,3 1,3 

Obrat zásob 45,9 59,4 70,3 69,4 71,8 

Doba obratu pohledávek 
ve dnech (ve dnech) 

11 6 9 10 10 

Doba obratu závazků (ve 
dnech) 

9 9 9 28 29 

 
 

Doporučená hodnota ukazatele obratu celkových aktiv je 1,6 až 3. Zde ovšem 

musíme zohlednit obor podnikání. V hotelnictví je obrat celkových aktiv obecně nižší. 

Nejvyšší hodnoty bylo docíleno v roce 2005, kde obrat celkových aktiv činil 0,8. 

Ve všech sledovaných obdobích dochází k nárůstu tržeb, avšak celková aktiva mají také 

stoupající tendenci kromě roku 2005, kde byl zaznamenán pokles, a proto výsledná 

hodnota byla nejvyšší ze všech sledovaných období. Nižší hodnoty obratu celkových 

aktiv nám naznačují, že společnost má více aktiv než je účelné a tím jí vznikají 

nadbytečné náklady a dochází k poklesu zisku, v našem případě proto, že společnost 

vlastní budovu hotelu o vysoké hodnotě. 

Obrat stálých aktiv má ve všech sledovaných obdobích stoupající tendenci díky 

odepisující se budově. Nejvyšší dosažená hodnota v roce 2007 byla 1,3. Vyšší hodnota 

ukazatele než průměr v oboru znamená, že společnost dostatečně využívá svých kapacit 

a není třeba omezovat investice. Hodnota ukazatele je vysoká, což je pro obor typické. 

U obratu zásob nejsou stanoveny obecné hodnoty, ve kterých by se podniky měly 

pohybovat. Jeho výše závisí na odvětví, ve kterém společnost působí, a proto je nutno 

jej srovnat s oborovými průměry. U hotelu ovšem musíme brát v potaz, že zásoby jsou 

převážně určeny pro gastronomickou větev, kde je čerstvost a kvalita surovin 

nezbytností.  

Dle výsledků ukazatele musí společnost čekat v roce 2007 zhruba devět dní, 

než odběratelé zaplatí své závazky. Obecně můžeme říci, že odběratelé platí včas. 

Nejnižší hodnoty společnost docílila v roce 2004, kde odběratelé v průměru platili 

po šesti dnech. Celkově trend můžeme považovat za pozitivní, protože hodnota by měla 

být co nejnižší, aby firma ihned mohla disponovat finančními prostředky a ne, aby byly 
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zbytečně vázány v pohledávkách. Hodnota je ovlivněna způsobem placení v oboru 

hotelnictví a gastronomie. Zde je běžné placení v hotovosti nebo platební kartou. Proto 

jsou nízké hodnoty pohledávek a malá doba jejich obratu. Společnost nemá žádné 

nedobytné pohledávky.  

Doba obratu závazků dosahuje vyšších hodnot zejména v posledních dvou letech 

sledovaného období. Svým věřitelů tedy platí později, než inkasuje peníze 

od zákazníků. V roce 2006 a 2007 se hodnota výrazně navýšila díky zvyšujícím 

se tržbám a závazkům.  

 
 

3.3.5 Soustavy ukazatelů 
  

Na závěr bude provedena analýza soustav ukazatelů. Dle teoretické části práce 
bude provedena analýza pomocí Altmanova indexu a indexu IN01. 

 

3.3.5.1 Altmanův index finančního zdraví 
 

Tabulka č. 16: Altmanův index finančního zdraví 

ROK X1 X2 X3 X4 X5 Výsledek 

2003 0,15 0,231 0,502 2,18 0,641 3,70 

2004 0,22 0,245 0,691 2,45 0,646 4,25 

2005 0,256 0,234 0,633 1,96 0,724 3,81 

2006 0,247 0,161 0,585 1,15 0,72 2,86 

2007 0,263 0,229 0,554 1,42 0,689 3,16 
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Graf č. 12: Altmanův Index 

Společnost se nacházela pouze v roce 2006 v „šedé zόně“, a to pouze o desetiny 

bodu. Po zbylé období byla v zόně prosperující společnosti. To poukazuje na dobrý 

vývoj a finanční zdraví podniku. Možnou negativní stránkou zůstává fakt, že se v roce 

2006 snížil. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo v roce 2004, kdy hodnota byla 4,25 

bodů. Podle těchto bodových hranic lze společnost považovat za finančně silnou, která 

se nepotýká s žádnými finančními problémy. Ovšem analýza má svá úskalí a její 

úspěšnost je přibližně 70 %, navíc není přizpůsobená české ekonomice. 

 
 

3.3.5.2 Index IN 
 

Tabulka č. 17: Index IN01 

ROK X1 X2 X3 X4 X5 Výsledek 

2003 0,828 2,66 0,634 0,135 0,247 4,50 

2004 0,939 6,5 0,871 0,136 0,356 8,80 

2005 0,75 12,6 0,798 0,152 0,534 14,83 

2006 0,49 163,8 0,738 0,151 0,381 165,56 

2007 0,573 2219,8 0,699 0,145 0,365 2221,58 
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Graf č. 13: Index IN01 

Poslední variantou tohoto indexu je verze IN01. Tento ukazatel však obsahuje 

ve svém výpočtu položku nákladových úroků, které společnost neustále snižuje, 

až v roce 2007 se rovnají nule. Důkazem toho, že podnik je v zόně prosperity, je i to, 

že se hotel několikrát umístil mezi stem nejlepším podniků v zemi. Index IN01 nabyl 

vrcholu v roce 2007, kde byly nejnižší nákladové úroky, tudíž hodnota X2 nabyla 

nejvyšší známky. 

 

 

3.3.6  Celkové hodnocení finanční situace 
 

Charakteristickým znakem podniku je to, že stálá aktiva převyšují oběžná, 

což je běžné v oboru hotelnictví a gastronomie, kde je ve vlastnictví budova hotelu. 

Rostou oběžná aktiva, kde se kumulují finanční prostředky v krátkodobém finančním 

majetku. Aby hotel využíval peníze efektivně, tak je investoval do krátkodobých 

cenných papírů a podílů. Jednalo se o částku 42 600 tis. Kč.  Další charakteristikou je 

to, že vlastní kapitál výrazně převyšuje cizí zdroje v poměru na celkových pasivech. 

Celková pasiva byla ve sledovaném období tvořena z 80 % vlastním kapitálem a z 20 % 

cizími zdroji. Co se týká struktury cizích zdrojů, tak největší zastoupení mají rezervy, 

které firma radikálně navýšila, a to ze 3 % v roce 2004 na 15 % z celkových pasiv 

v roce 2006. Rezervy byly určeny pro celkovou rekonstrukci pokojů a koupelen hotelu. 

Hotel také splatil veškeré krátkodobé a dlouhodobé bankovní úvěry během sledovaného 

období.  

Společnost se ve všech sledovaných letech nachází v průměru nebo nad průměrem 

oboru hotelnictví a stravování. Rentabilita vloženého kapitálu vykazuje velmi dobré 



61 
 

výsledky, protože se po celou dobu sledovaného období pohybuje kolem hranice 15 % 

ziskovosti. Rentabilita tržeb dosahuje nejvyšší hodnoty v roce 2005 a výrazně převyšuje 

oborový průměr. 

Společnost disponuje ve všech letech sledovaného období dostatečným 

množstvím pohotových finančních prostředků na úhradu svých závazků. Všechny 

hodnoty se pohybují nad doporučenými. Je to pro ni pozitivní z hlediska splácení svých 

závazků, avšak na druhou stranu dochází ke zbytečnému vázání peněžních prostředků 

v pokladně nebo na bankovních účtech. Tyto prostředky tak nenesou žádný přínos. 

Ve všech letech sledovaného období můžeme společnost považovat za málo 

zadluženou. Vrchol zadluženosti společnost dosáhla v roce 2006, kde cizí kapitál tvořil 

26,5 % v poměru na celkových aktivech, což můžeme pokládat stále za nízkou 

zadluženost ve srovnání s oborem podnikání. Ve všech letech zisk mnohonásobně 

převyšuje úrok, tedy společnost má velmi vysoké úrokové krytí. Bankovní výpomoci 

byly v roce 2006 splaceny úplně. U doby splácení dluhů byla nejvyšší hodnota dosažena 

v roce 2006, kde by byla společnost schopna splatit veškeré dluhy do 1,1 roku. 

Krátkodobá zadluženost převyšuje dlouhodobou, což můžeme považovat za pozitivní. 

Obrat celkových aktiv má nižší hodnotu, než je doporučená, avšak musíme 

zohlednit obor podnikání. V hotelnictví je obrat celkových aktiv obecně nižší, protože 

podnik vlastní pozemek, budovu a vybavení. Obrat stálých aktiv má ve všech 

sledovaných obdobích stoupající tendenci díky odepisující se budově, kde nejvyšší 

dosažená hodnota v roce 2007. U zásob se musí brát v potaz, že jsou převážně určeny 

pro gastronomickou větev, kde je čerstvost a kvalita surovin nezbytností. Doba obratu 

pohledávek je ovlivněna způsobem placení v oboru hotelnictví a gastronomie, 

kde se platí v hotovosti nebo platební kartou. Proto jsou nízké hodnoty pohledávek a 

malá doba jejich obratu. Doba obratu závazků dosahuje vyšších hodnot zejména 

v posledních dvou letech sledovaného období. Svým věřitelů v konečném důsledku platí 

později, než inkasuje peníze od zákazníků.  

U Altmanova indexu se podnik nacházel v oblasti prosperity ve všech letech 

sledovaného období až na rok 2006, kde zasáhl do šedé zόny o desetiny bodu. U indexu 

IN01 se společnost nacházela v zόně prosperity po všechny sledované roky. Podle 

výsledků soustav ukazatelů i podle ostatních ukazatelů je společnost ve výborné 

finanční kondici. 

Po provedení finanční analýzy se dá říci, že podnik je ve výborné finanční situaci. 
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4 Návrhy na řešení situace a jejich přínosy 
 

Dle provedené finanční analýzy bylo zjištěno, že podnik je celkově ve výborné 

finanční situaci. Lze nalézt pouze dva body k doporučení, a to: 

1. Zvýšit rentabilitu vlastního kapitálu nad rentabilitu celkových aktiv pomocí 

poměru vlastního a cizího kapitálu. Protože by podnik v tuto chvíli neměl na co 

využít další cizí kapitál v podobě bankovního úvěru, lze ukazatel rentability 

vlastního kapitálu vylepšit vyplácením dividend a snižovat tak vlastní kapitál. 

2. Podnik má ve sledovaných letech vysokou likviditu ve všech třech stupních. 

To je způsobeno zejména tím, že podnik kumuluje velké množství finančních 

prostředků v hotovosti a na bankovních účtech. Tyto peníze nenesou podniku 

žádný výnos. Lze proto doporučit investovat nakumulované prostředky 

do krátkodobých nebo dlouhodobých cenných papírů, kde společnosti přinesou 

zisk. Budeme- li vycházet z doporučených hodnot pro okamžitou likviditu a ze 

stavu závazků v posledním sledovaném roce, může podnik do cenných papírů 

investovat až 70 % krátkodobých finančních prostředků, tj. asi 90 mil. Kč. 

Například investice do dluhopisů České spořitelny by tak při ročním výnosu 

5,5 % p.a. přinesla zisk 4 950 tis. Kč, což by pozitivně ovlivnilo i ziskovost 

podniku.  

Protože při finanční analýze nebyly zjištěny žádné další nedostatky, bude v dalším 

textu provedeno srovnání s vybranými konkurenty. 
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Tabulka č. 18: Srovnání hotelů 

 
Hotel International 

**** 

Hotel 
HolidayINN  

***** 

Hotel Voroněž I 
**** 

Hotel Slovan 
*** 

Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 2007 

Čistý pracovní kapitál 11 4076 8 353 74 049 1 058 

Rentabilita (koeficient) 2007 

Rentabilita vlastního 
kapitálu (ROE) 

0,18 0,10 0,07 0,15 

Rentabilita celkových aktiv 
(ROA) 

0,18 0,11 0,003 0,15 

Rentabilita vloženého 
kapitálu (ROI) 

0,14 0,10 0,06 0,12 

Rentabilita tržeb (ROS) 0,2 0,16 0,03 0,16 

Finanční páka (koeficient) 2007 

Finanční páka 1,29 1,09 5,3 1,26 

Likvidita (koeficient) 2007 

Okamžitá likvidita 3,5 1,1 2,1 0,3 

Pohotová likvidita 4,0 1,4 3,2 1,1 

Běžná likvidita 4,1 1,6 3,4 1,3 

Zadluženost (v %) 2007 

Koeficient zadluženosti 29,30% 8,56% 423,27% 18,68% 

Celková zadluženost 22,70% 7,88% 79,82% 14,86% 

Úrokové krytí - 30,02 0,06 - 

Krátkodobá zadluženost 12,00% 4,37% 4,97% 7,53% 

Dlouhodobá zadluženost 1,22% 0,50% 72,21% 3,89% 

Aktivita 2007 

Obrat celkových aktiv 0,7 0,59 0,41 0,74 

Obrat stálých aktiv 1,3 0,67 0,50 0,89 

Obrat zásob 71,8 53,57 53,95 48,69 

Doba obratu pohledávek ve 
dnech (ve dnech) 

10 11 17 5 

Doba obratu závazků (ve 
dnech ) 

29 15 17 8 

 
 

Vzhledem k celkové velmi dobré finanční situaci hotelu, je sestavena tabulka 

k pozorování vybraných ukazatelů finanční analýzy. Byly vybrány tři hotely z řad 

brněnských konkurentů, a to hotel Holiday Inn, hotel Voroněž I a hotel Slovan. Jedná 

se o hotely zastoupené v kategorie pěti hvězdiček, čtyř hvězdiček a tří hvězdiček. Sama 

tabulka má vypovídající hodnotu v tom, že analyzovaný management hotelu jasně vidí, 
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kde má konkurence slabé stránky. Sám může některé ukazatele sledovat, popřípadě 

upravit pomocí vhodných operací. 

Společnosti pak lze doporučit sledování vybraných ukazatelů finanční analýzy. 

Pro jednotlivé ukazatele je stanovena frekvence sledování jednotlivých ukazatelů 

a doporučeno sledování s oborovým průměrem, doporučenými hodnotami nebo 

s konkurencí podle typu ukazatele. 

 

Tabulka č. 19: Sledovaní ukazatelů 
Ukazatel Frekvence Srovnání 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) Ročně Obor 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) Ročně  Obor 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) Ročně Obor 

Rentabilita tržeb (ROS) Ročně Obor 

Okamžitá likvidita  Měsíčně Doporučené hodnoty 

Pohotová likvidita Měsíčně Doporučené hodnoty 

Běžná likvidita  Měsíčně Doporučené hodnoty 

Koeficient zadluženosti Ročně Konkurence 

Celková zadluženost Ročně Konkurence 

Úrokové krytí  Ročně Konkurence 

Krátkodobá zadluženost Ročně Konkurence 

Dlouhodobá zadluženost Ročně Konkurence 

Obrat celkových aktiv Ročně Obor 

Obrat stálých aktiv Ročně Obor 

Obrat zásob Ročně Obor 

Doba obratu pohledávek ve dnech (ve dnech) Ročně Obor 

Doba obratu závazků (ve dnech) Ročně Obor 

Index IN01 Ročně Intervalová tabulka 

 

 Uvedené návrhy mají přínos pro management podniku v oblasti řízení financí. 

Pro podnik je přínosem zejména srovnání s konkurencí, které doposud nebylo 

prováděno a návrh sledování vybraných ukazatelů, jejich frekvence výpočtu 

a doporučené srovnání s oborovými průměry, doporučenými hodnotami s konkurencí 

nebo s intervalovou tabulkou podle typu ukazatele. 
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Závěr 
 

Při zpracování práce bylo vycházeno z účetních výkazů, informací a publikací 

poskytnutých managementem společnosti a veřejných informací poskytovaných 

Ministerstvem průmysly a obchodu ČR a Českým statistickým úřadem. 

Před vypracováním samotné finanční analýzy byly shrnuty poznatky z teorie pro 

to, aby analýza mohla být provedena podle moderních postupů a měla tak co největší 

vypovídací schopnost. 

Z teoretické části práce pak vychází část praktická. Nejprve byla provedena 

externí analýza obecného okolí pomocí metod SLEPTE a Porterova pětifaktorového 

modelu. Dále byla provedena analýza interního prostředí firmy, která byla zaměřena 

na jednotlivé úseky dle organizační struktury hotelu. Z těchto provedených analýz byla 

sestavena konečná SWOT analýza, která poukazuje na silné stránky, slabé stránky, 

hrozby a příležitosti analyzované firmy.  

Samotná finanční analýza byla provedena z analýz absolutních, rozdílových 

a poměrových ukazatelů a pomocí soustav ukazatelů. Z provedené analýzy bylo 

zjištěno, že podnik hotel International Brno, a.s. se těší výbornému finančnímu zdraví. 

Podniku byly navrženy dvě změny související s vysokým poměrem vlastního kapitálu 

v celkových psivech podniku. Vyplácením dividend a zvýšením poměru cizího kapitálu 

dojde ke zvýšení rentability vlastního kapitálu společnosti. Dále byla navržena investice 

volných peněžních prostředků do cenných papírů. Tento návrh souvisí s vysokou 

likviditou podniku. Investované peníze přinesou podniku další zisk a pomohou zvýšit 

rentabilitu. 

Dále bylo provedeno srovnání podniku s vybranými konkurenty na trhu. I z tohoto 

srovnání vyplývá, že podnik je ve výborné finanční situaci. Pro zefektivnění řízení 

financí podniku byla navržena tabulka s vybranými ukazateli finanční analýzy, 

stanovena frekvence jejich sledování a doporučeno srovnávání s oborovými průměry, 

doporučenými hodnotami, s konkurencí nebo s intervalovou tabulkou. Tato tabulka 

pomůže managementu snadno a přehledně zjišťovat stav podniku a upozorní 

management včas na případné problémy. 
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aj. a jiné 

apod. a podobně 

a.s. akciová společnost 

atd. a tak dále 

ČPK čistý pracovní kapitál 

ČPP čisté pohotové prostředky 

ČR Česká republika 

DPH daň z přidané hodnoty 

EAT zisk po zdanění 

EBIT zisk před zdaněním a úroky 

HDP hrubý domácí produkt 

mil. milion 

např. například 

resp. respektive 

ROA rentabilita celkových vložených aktiv 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROI rentabilita vloženého kapitálu 

ROS rentabilita tržeb 

s.r.o. společnost s ručením omezením 

tis. tisíc 
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